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В съвременното лесовъдство гората се разглежда като сложна динамична екологична система, в
която като резултат от милиони години еволюция и адаптация всички компоненти са взаимосвързани на различни пространствени и времеви
нива. Независимо, че горските екосистеми имат
относително високо ниво на адаптивност, премахването на един или няколко елемента създава
дисбаланс и може да има непредвидими последствия върху механизмите за саморегулация. В
тази връзка управлението на гората трябва да
се основава на екосистемен подход (идентифициране, отчитане и интегрирано управление на
всички елементи на екосистемата) и приспособяване на лесовъдските практики в съответствие с екологичните процеси и модели.
Съвременното ниво на знания за връзката между структурата на гората и процесите в екосистемата разкрива значението на отделните
структурни и биологични елементи за функционирането й. В тази връзка в модерното лесовъдство все повече се приема и прилага идеята за
запазване на ключови елементи на биологичното
разнообразие при управлението на горските екосистеми. Важна част от тези елементи са стоящите мъртви или живи дървета със специални характеристики, осигуряващи местообитания за други живи организми. В международната
природозащитна и лесовъдска теория и практика
такива дървета са известни като биотопни дървета, дървета за дивата природа (wildlife trees),
биологично наследство и др. В българската екологична и лесовъдска терминология все още не
съществува ясно дефиниран и възприет термин
за тях, но в настоящото издание за улеснение те
ще бъдат наричани биотопни дървета.
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Автор: Noctalis

Защо е необходимо запазването на биотопни дървета?
Дърветата в различните етапи на съществуването си са основен компонент, определящ структурата и функциите на естествените горски екосистеми. Но не всички дървета обаче се използват от
свързаните с гората растителни и животински организми. Поради специфичните си характеристики,
биотопните дървета имат ключова роля за съществуването на стотици видове растения и животни
и за поддържане на биологичното разнообразие в горите.
Запазването на биотопни дървета е инструмент, който лесовъдите биха могли да използват за запазване на уязвими екологични характеристики и функции в стопанисваните гори. Това ще допринесе
за съхраняване и увеличаване на биологичното разнообразие в следните аспекти:

•

запазване на структурни елементи, за които съществува вероятност да бъдат загубени в резултат на горскостопанските практики;

•

опазване на чувствителни растителни и животински видове, които могат да реколонизират територията след възстановяване на подходящите условия в стопанисваната гора;
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•

поддържане на малки разпръснати местообитания, които да служат като свързващи звена и коридори и да улеснят миграцията на видовете;

Горскостопанските дейности въздействат върху видовете по различни начини. Две от характеристиките, които определят уязвимостта на отделните видове в интензивно стопанисвани горски територии, е способността им да се разпространяват и/или адаптират към новите условия. Дърводобивът може да създаде неблагоприятни условия за организмите с по-нисък потенциал за разпространение и тези със специфични изисквания по отношение на местообитанията си. Последващата
реколонизация в нововъзникналите млади насаждения може да бъде затруднена или забавена поради
факта, че в тях все още няма местообитания и структури, необходими за съществуването им. В
тази връзка запазването на биотопни дървета, като част от биологичното наследство на насажденията, има важна роля при реорганизацията и възстановяването на екосистемата след лесовъдски
дейности, като една от основните им функции е запазване на генетичното, видовото и структурното разнообразие на територията.
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Кои дървета са биотопни?
Най-често биотопните дървета се формират
постепенно с увеличаване на възрастта или
под въздействието на факторите на средата
като болести, атаки от насекоми, вятър, сняг,
гръмотевици, пожар и др. Климатът, дървесният вид и възрастта също оказват влияние
върху фенотипа и устойчивостта на дърветата и съответно върху формирането на биотопни характеристи ки.
Не само повредени, умиращи и сухи дървета
могат да бъдат използвани от различните видове. Здрави дървета със специфични особености като мощни корони, дебели клони, единични дървета в открити пространства, високи дървета в окрайнината на гората също
играят съществена роля в жизнения цикъл на
някой видове.
Стойността на отделните биотопни дървета като местообитание зависи от различни
параметри, включително структура на насаждението, дървесен вид, възраст и състояние
на дървото, участие в състава на насаждението, местоположение и не на последно място
характеристиките на ландшафта и околните
местообитания. Важно е да се знае, че тези
дървета нямат еднаква стойност по отношение нуждите на отделните видове и различните организми са свързани или използват
различни техни характеристики. Някои от
най-важните показатели за идентификация
на биотопни дървета, както и за оценка на
възможностите им за осигуряване на специфични местообитания са:
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 Голям размер. Приема се, че дърветата с
диаметър над 30 см и съответно по-голяма височина предоставят по-ценни местообитания.
Но това не означава, че дървета с по-малки
размери не се използват от организмите.
Практиката показва, че редица видове птици гнездят в короните на дървета под склопа.
От друга страна, в голяма част от случаите
подтиснатите дървета имат по-малка устойчивост и това ги прави подходяща среда за
развитие на гъби и насекоми и съответно на
видове от следващите нива от хранителната
верига;
 Дървета-ветерани. Както показва и името
им, най-често това са стари дървета с размери близки до максималните за вида. Наличието на дървета, достигнали фаза на старост,
е едно от липсващите звена в естествения
цикъл на развитие в интензивно стопанисваните гори. Те са част от биологичното наследство на насажденията и проучванията
показват, че те са от изключителна важност
за формиране на пространствената им структура и запазване на генетичното и видово
разнообразие.
 Значително покритие от мъхове, лишеи
и гъби. Най-често това са стари дървета,
които поради специфичното разположение и
възрастта си създават благоприятни условия
за развитие на тези групи организми.
 Стабилност. Биотопни дървета със здрава
обвивка на стъблото и добра коренова система, които могат да останат дълго време на
корен се предпочитат от видовете и се използват дългосрочно;
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 Дървета, в които части от кората са отделени от стъблото. Тези дървета осигуряват
пукнатини, цепнатини и пространства зад отделената кора използвани за хранене и гнездене / укрития за прилепи и видове като горската
дърволазка и горската зидарка.
 Пречупен / разклонен връх, чадъровидна
корона или големи клони. Дървета с такива особености предоставят възможности
(платформа) на едри птици като орли, ястреби, чапли, щъркели и други да изграждат гнезда за почивка и размножаване;
 Високи надлесни (единични) дървета. Такива дървета осигуряват добра видимост и
много често се използват от хищните птици
в търсенето на плячка и за почивка. Те са особено ценни ако са разположени в окрайнината
на гората и/или граничат с открити пространства или водни обекти.

 Дървета с хралупи. Особено ценни са едроразмерни дървета, които в горните 20% от височината
на стъблото имат сърцевинно или външно гниене, в резултат на което се формират хралупи. Отдалечеността им от земята осигурява безопасност и спокойствие на видовете, които ги използват за
убежище или място за хранене. В тази връзка, кълвачите имат изключително важна роля, тъй като
създават хралупи, които са местообитание на видове вторични ползватели. Независимо, че външният размер на хралупите може да бъде малък, понякога те достигат значителна дълбочина, при което
се формират специфични микроклиматични условия, подходящи за развитието на високо-специализирани насекоми от разредите Hymenoptera, Diptera и Coleoptera. Някои от тези видове, напр.
Osmoderma eremitа, могат да живеят десетки поколения в дупката на едно дърво. В случаите, когато
дупки или вдлъбнатини в стъблото се пълнят с вода се образуват т.н. дендротелми, които също са
местообитания за специфична фауна и флора.
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 Индикации за използване от животински организми. Наличието на хралупи, дупки, гнезда,
остатъци от хранене (пера, кости, изпражнения,
погадки), дървесни остатъци / трески, люспи от
шишарки, плодове / семена, следи от нокти по кората и други са индикатори показващи, че дърветата са използвани от различни видове.
 Дървета, осигуряващи хранителна база.
Това са дървета от видове, чиито плодове и
семена се използват за храна от дивите животни. Най-често те са от горскоплодни видове като череша, слива, круша, офика, скоруша
и други, но може да бъдат и екземпляри от дъбове, бук, смърч и бор с добре развити корони,
които плодоносят често и обилно и семената
им служат за храна на редица видове.
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 Дървесни видове с единично участие в състава на насаждението. Наличието на такива дървета
допринася за увеличаване на видовото разнообразие.

Биотопните дървета и лесовъдската практика в България

 Групи дървета около влажни места или извори в гората. Подобни места в гората създават
уникални и често изолирани биофизични условия, които са важни за съществуването на редица мезофитни видове. Те се използват и от големи бозайници като дива свиня, елен и сърна за т.н. „калища”.
Около тези места е препоръчително да се запазят групи дървета, които да поддържат специфичния
микроклимат и да предпазват от механични повреди по време на евентуален дърводобив.

Лесовъдската колегия в България е възприела и осъществява на практика идеята за запазване на дървета с
гнезда и дървета от единични ценни и/или горскоплодни видове. Ситуацията със запазване на други видове
биотопни дървета, като дървета с хралупи и единични или групи стари дървета, обаче е доста по-различна.
Независимо, че и в лесовъдската литература се препоръчва опазването им като потенциални местообитания за птици, прилепи и други видове, на практика това са първите дървета, които се маркират за сеч. За
съжаление наличието на посочените “недостатъци” на дърветата се приема като основен показател, според който те задължително трябва да се отсекат. Все още значителна част от лесовъдите възприемат гората основно като източник на дървесина и дървета с такива характеристики се приемат като повредени
и некачествени и поради тази причина трябва да се отстранят, за да не заемат растежно пространство.

 Групи дървета около находища на редки растителни видове. Някои редки растителни видове
със специфичните екологични изисквания се нуждаят от непрекъснато наличие на дървета и горска
среда. Опазването на малки по площ находища на такива видове в стопанисваните гори може да се
осъществи със запазване на дърветата около тях. По този начин се осигурява необходимата микросреда и се местообитанието е защитено от повреди при дърводобива.
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Практиката показва още, че дори биотопни дървета да се запазят при маркирането на насажденията за сеч, съществува голяма вероятност те да бъдат отсечени при провеждането на сечта или
при следващото маркиране. В голяма степен причината за това се дължи на факта, че в момента
специалния статут на тези дървета не се отбелязва на терен.
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Мерки за запазване на
биотопните дървета
За да се осигури устойчивост на процеса,
преди всичко е необходимо определените биотопни дървета да се обозначат на терен за
да бъдат запазени при маркирането и сечта.
Означаването се извършва със знаци/символи,
които са разпознаваеми за горските служители и горските работници. Например, в някои
страни за означаването им се използват стилизирани силуети на защитени дендробионтни
видове като кълвач или бръмбар-рогач.
Препоръчително е да се определят и обозначат и дървета, които в момента нямат нужните характеристики, но имат потенциал да
се превърнат в биотопни. Със запазването им
при отгледните сечи се създава своеобразен
запас от бъдещи биотопни дървета.
В случаите, когато биотопни дървета конкурират качествени от стопанска гледна точка
дървета (т.н. дървета на бъдещето) е необходимо да се направи преценка за всяка конкретна ситуация като се вземат предвид фактори
като вид и степен на конкуренцията, наличие
на биотопни дървета с подобни характеристики в насаждението, дали дървото се обитава/използва в момента и др.
Ако биотопни дърветата паднат по естествени причини или се налага да бъдат отсечени, те
се оставят на мястото като лежаща мъртва
дървесина. По този начин се поддържат естествените процеси в насаждението и се затваря биологичния цикъл за тези дървета.
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При възможност е препоръчително да се запазват групи от биотопни дървета, които формират т.н.
острови на биоразнообразието. Тази стратегия има следните предимства:

•

Потенциално опасни дървета остават в зона, в която не се работи и оперативните неудобства
също се намаляват;

•

Групите от дървета осигуряват по-добри местообитания за организмите, отколкото разпръснати
единични дървета. От друга страна по този начин се формират участъци с относително ненарушено
покритие в насаждението от които гъби, мъхове и други организми могат да реколонизират отново
територията.
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В рамките на проект „Устойчиво управление на гори в Натура 2000 зони в регион Смолян”, реализиран от федерация
Зелени Балкани, са изработени шаблони със стилизиран силует на кълвач, който ще бъде използван от лесовъдите за
означаване на биотопни дървета. Инициативата ще бъде
реализирана пилотно в Южноцентрално държавно предприятие Смолян.

В много случаи запазването на биотопни дървета при горскостопанските мероприятия може удобно
да се съчетае със спецификата на терена, особено когато те са разположени в:

•

непосредствена близост до дерета, скали, крайречни зони, неизползваеми площи и други специални
местообитания;
• участъци, които са трудни за дърводобив или възобновяване;
• зони, които изискват специални управленски практики (например, буферни зони покрай водни течения);
• територии, които изпълняват и естетическа функция, например в близост до туристически маршрути.
Поради разнообразието от условия не може да се препоръчат универсални мерки за запазване на
биотопни дървета, които да са подходящи за всяко насаждение. За да се постигне желания екологичен ефект от тази дейност е необходимо да се прилагат различни подходи в съответствие с
дългосрочните стопански цели и специфичните условия в насаждението.
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