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Защо мъртвата дървесина е важна за горската
екосистема?

В исторически аспект, години наред мъртвата дървесина е
изнасяна от насажденията като санитарна мярка за защита от
насекомни и гъбни вредители, които са възприемани като
заплаха за здравословното състояние гората.
Това е довело до намаляване количеството на мъртвата
дървесина в горските екосистеми до критично ниски нива,
които не са достатъчни за да поддържат жизнени популациите
на много горски видове.

Защо мъртвата дървесина е важна за горската
екосистема?

Мъртвите

и

загиващите

дървета
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функционирането и производителността на горските екосистеми
чрез влиянието си за поддържане на биологичното разнообразие,
съхранението на въглероден диоксид, кръговрата на вещества и
енергия,

хидрологичните

процеси,

защитата

на

почвите

и

възобновяването на дървесните видове. Мъртвата дървесина
осигурява важни местообитания за безгръбначните видове, за
малки гръбначни животни, риби, птици, както и многобройни
видове лишеи, мъхове и гъби.

Защо мъртвата дървесина е важна за горската
екосистема?

Мъртвата дървесина играе жизнено важна роля и във
функционирането на речните екосистеми като подпомага
задържането

на

разпределението

вода
на

и

седименти;

улавя

органичните вещества

и

улеснява

за храна на

водните безгръбначни, създава хетерогенност във водните
течения чрез формиране на вирове, падове и прагове и така
подобрява структурата на местообитанието за рибите и
безгръбначните.

Необходимост от инвентаризация на запасите от
мъртва дървесина в горите
В зависимост от поставените цели оценката се прави на
различни пространствени нива, които варират от територия
на държави до отделни местообитания.
В редица държави установяването на количествата и
характеристиките

на

мъртвата

дървесина

е

част

от

националните горски инвентаризация НГИ (30 страни от
Европа и Северна Америка).
Оценката

на

мъртва

дървесина

на

по-малки

пространствени мащаби е основно с природозащитен и
научен интерес.

Оценка на мъртвата дървесина при национални
горски инвентаризации – пример от Швейцария
Националната горска инвентаризация (НГИ) в Швейцария
е основа за формирането на горската политика в
страната.

Чрез

нея

се

осигурява

мониторинг

на

моментното състояние на швейцарските гори и за
настъпилите промени. Още от 1983 г. се събира
информация и за мъртвата дървесина.

НГИ се осъществява посредством мрежа от пробни
площи 1.4 x 1.4 км, в които се прилага система,
осигуряваща постоянно измерване на мониторираните
параметри

Схема на пробна площ от НГИ Швейцария

1. Пробна площ с център Х;
2. Кръгова площ за измерване на
дърветата с Д1,3 > 36 см;
3. Кръгова площ за измерване на
дърветата с Д1,3 > 12 см;
4. Сателитна кръгова площ за
измерване на възобновяването;
5, 6 и 7. Пресичащи линии за
измерване на лежаща мъртва
дървесина (минимален диаметър
7 см).

Определения за мъртва дървесина, компоненти и
характеристики
Мъртвата

дървесина

представлява

съвкупност от неживата дървесна биомаса в
насаждението (с изключение на мъртвата
горска постилка), която е следствие от
естествени процеси на отпад и гниене или
горскостопански дейности.

Компоненти и характеристики
1) стояща мъртва дървесина –
стоящи изсъхнали дървета и
пречупени стъбла, резултат
от естествени процеси на отпад;

2) лежаща мъртва дървесина –
паднали и изкоренени дървета,
стъбла и клони резултат от естествени
процеси и дърводобивна дейност;

3) пънове – част от основата
на стъблото, която остава след
отрязване му.

Компоненти и характеристики
При нужда от по-детайлни изследвания лежащата мъртва дървесина
може да се раздели в две подкатегории:
1) едроразмерен дървесен отпад –
дървесина с дължина по-голяма от
1 м и диаметър по-голям 10 см;

2) фин дървесен отпад –
дървесина с дължина по-малка от
1 м и диаметър по-малък от 10 см.

Характеристики/параметри на мъртвата дървесина
Метрични характеристики
Стояща мъртва дървесина
Измерват се височина и диаметър на
всяко стъбло, които впоследствие се
използват за изчисляване на общия
обем и обема по категории.
Лежащата мъртва дървесина
Измерват се дължина и диаметър на
всяко парче/стъбло дървесина над
определените минимални размери,
които впоследствие се използват за
изчисляване на общия обем.
Пънове.
Определят се брой и диаметри на
всеки пън.

Характеристики/параметри на мъртвата дървесина
Качествени характеристики
Дървесен вид
Има отношение към
периода за разлагане
на дървесината.

Степени на разлагане
Характеристика, която оценява потенциала на
мъртвата дървесина да предостави местообитание
на определени организми.
За оценка се използват скалите за степените на
разлагане на стояща и лежаща мъртва дървесина.

Измерване и оценка на компонентите на мъртвата
дървесина. Изчисляване на обем
Планиране на инвентаризацията
Предварително теренно проучване
Залагане на пробни площи – схеми, форма и размери
Схема

Форма

Равномерна схема
разстоянието между пробните
площи е фиксирано (напр. 200 м х
200 м.);
Неравномерна схема
разстоянието между пробните
площи варира;
Случайна схема
разположението на пробните
площи се определя на случаен
принцип.

Най-често използвани са кръгови,
квадратни, правоъгълни площи или
лентови трансекти.
Размери
Пробни площи с фиксирани размери
(напр. 30 м х 30 м или 500 м2);
Пробни площи с нефиксирани размери
размерът на пробната площ се променя в
зависимост от определени критерии.

Измерване и оценка на компонентите на мъртвата
дървесина
Измерване на стояща мъртва дървесина
В зависимост от дефинираната цел и обхват на изследването се пределя
минимален диаметър на измерване на стоящата мъртва дървесина.
(Швеция (4 см), Германия (20 см), Финландия и Италия (10 см)).
Залагат се пробни площи с фиксирани или нефиксирани размери.
Във всяка пробна площ се измерват Д1.30 м и височина на всяко от
стоящите изсъхнали дървета и стъбла, които са равни или по-големи от
възприетия минимален диаметър на измерване. При височина на
стъблото до 2 м се измерва диаметъра в средата.
Допълнително за всяко от горепосочените дървета/стъбла може да се
определят характеристики като дървесен вид, степен на разлагане
според избраната класификация, пространствено разпределение,
използване от организми и др.

Измерване и оценка на компонентите на мъртвата
дървесина
Изчисляване на обем на стояща мъртва дървесина
Целите дървета могат да се кубират като се използват разредни обемни
таблици или формулата за изчисляване на обем с видови числа:
(V=g1.3hf1.3)
В случаите кгато стъблата са пречупени на определена височина се
използват разредни сбегови таблици.
В случаите, когато трябва да се определи обем на пречупено стъбло с
височина до 2 метра се използва формулата на Хубер.
Трябва да се има предвид, че при използване на таблици за изчисляване
на обема се изисква и определяне на средната височина на дървостоя.

Измерване и оценка на компонентите на мъртвата
дървесина
Измерване на лежаща мъртва дървесина
Определя се минимален диаметър на измерване (измерва се
едроразмерния дървесен отпад и се прави допълнителна
визуална оценка на финия дървесен отпад).
Пробни площи с фиксирани или нефиксирани размери
Обикновено, площите заложени за измерване на стоящата мъртва
дървесина се използват и за измерване на лежащата.
В зависимост от формулите, с които в последствие ще се изчислява
обема, се измерват диаметъра в средата (формула на Хубер) или
диаметрите в двата края (формула на Смалян) на дървесния отпад.
За всяко от стъблата/парчета може да се определят характеристики като
дървесен вид, степен на разлагане, пространствено разпределение,
използване от организми и др.

Измерване и оценка на компонентите на мъртвата
дървесина
Измерване на лежаща мъртва дървесина
Метод на пресичащите линии
Залагане на различни по дължина и посока линии, които пресичат по
случаен принцип паднали дървета, стъбла и друг дървесен отпад.
Дължината на линията варира в широки граници, като с увеличаване на
дължината й се увеличава и точността. Прави се измерване на
диаметъра на дървото в точката на пресичане.

Измерване и оценка на компонентите на мъртвата
дървесина
Изчисляване на обем на лежаща мъртва дървесина
В случаите когато са измерени диаметър в средата на падналото стъбло и
дължината се използва формулата на Хубер:
V = (π.d2 / 4)l
В случаите когато са измерени диаметрите в двата края на стъблото се
прилага формулата на Смалян:
V= π / 8 (d1+ d2)l
При използане на метода на пресичащите линии общия обем на стъблата
на площ от един хектар се изчислява по формулата на Ван Вагнер (1968):
V = π2 ∑ni=1 di2 / 8L

Практики за запазване и управление на мъртвата
дървесина
Изследванията показват, че количеството на мъртвата дървесина в
естествени горски екосистеми в умерения климатичен пояс, варира
между 60 и 250м3/ха (средно около 130м3/ха).
За стопанисваните гори в различни европейски страни средното
количество мъртва дървесина е между 1 и 10 м3/ха. За европейските гори
от умерения климатичен пояс, като достатъчно количество се приема
между 20 и 30 м³/ха мъртва дървесина или 5 до 10 % от общия запас.
В България количеството на мъртва дървесина, особено по отношение на
дървета с диаметър над 20 см, е крайно недостатъчно, което до голяма
степен се дължи на традиционното схващане, че мъртвата дървесина е
потенциален „източник на зарази” и влошава „санитарното” състояние на
насажденията.

Практики за запазване и управление на мъртвата
дървесина
Включване на мъртвата дървесина в
инвентаризацията и планирането на
дейностите
в
горските
местообитания в рамките на НАТУРА
2000.
За останалите гори (задължително
за сертифицираните или желаещите
да се сертифицират стопанства) е
необходимо да се дефинира в ЛУП,
че при провеждане на отгледни и
възобновителни сечи се запазва
определено количество лежаща и
стояща мъртва дървесина.

Практики за запазване и управление на мъртвата
дървесина
Обособяване на гори във фаза на
старост за всяко от природните
горски местообитания в защитените
зони НАТУРА 2000, което е не помалко от 10% от площта на
съответното местообитание. За
сертифицираните стопанства площа
на горите във фаза на старост е не
по-малко от 2%. За да достигнат
характеристиките на гори във фаза
на
старост,
определените
насаждения трябва да се оставят на
естествената им динамика. В тях се
не се допуска лесовъдска намеса и
извличане на дървесина, освен в
случаите на големи природни
нарушения.

Практики за запазване и управление на мъртвата
дървесина
При
провеждане
на
отгледни
и
възобновителни сечи да се запазват стояща
и лежаща мъртва дървесина и загиващи
дървета, препоръчително с диаметър над
22 см, които са не по-малко от 5 % от запаса
на насаждението. Дървета с по-големи
размери имат по-висока екологическа
стойност. За тази цел се запазват естествено
паднали дървета, които може да се
намират в различна фаза на разлагане. Като
източник на мъртва дървесина може да
послужат и стъбла и сортименти с ниска
икономическа стойност. Препоръчително е
да се запазват групи от мъртви и загиващи
дървета, но не се изключва и оставянето на
единични дървета. Мъртви дървета, които
застрашават безопасността на хора в
гората, трябва да бъдат поваляни.

Практики за запазване и управление на мъртвата
дървесина
При провеждане на отгледни и
възобновителни сечи да се
запазват т.н. екологически ценни
единични и групи дървета (острови
на старостта), които са важен
компонент
на
биологичното
разнообразие на ниво насаждение
и дългосрочен източник на
едроразмерна стояща и лежаща
мъртва дървесина. Запазването на
групи дървета се предпочита пред
запазването на единични дървета
не само от екологична гледна
точка, но има и редица предимства
за
оперативната
работа
и
безопасността.

Практики за запазване и управление на мъртвата
дървесина
Осигуряване акумулацията на мъртва
дървесина чрез запазване при отгледните
сечи
на
подтиснатите
и
част
от
некачествените, повредените и особено
загиващи дървета, които не конкурират
директно качествени дървета. В тази връзка
прилагането на системата от сечи за
индивидуално производство на качествена
дървесина по-известен като „Саарладски
метод” интегрира по-перфектен начин
идеята за фокусиране на лесовъдската
намеса само върху качествените дървета в
насаждението, докато в биогрупите без
интервенция естествената динамика създава
условия за формиране в дългосрочен аспект
на „естествен” запас от мъртви и загиващи
дървета.

Осигуряване на буферни зони със специален режим
Практики за запазване и управление на мъртвата
на стопанисване около водните течения
дървесина

Формиране на буферни зони от 10-15 м около постоянните
водни течения в които няма лесовъдска намеса. Това от една
страна ще осигури защита на водното течение, а от друга ще е
източник на мъртва дървесина, част от която с течение на
времето ще попадне и във течението и ще допринесе за
подобряване на структурата и функционирането на речната
екосистеми.

Практики за запазване и управление на мъртвата
дървесина

Една от основните причини за намаляване на количеството прави и
повалени мъртви дървета е събирането им от местното население за
дърва за огрев. В този случай е необходимо да се намери баланс между
социалните нужди и екологичните изисквания. Една от възможностите е
да се определят районите и/или частите от насаждения в които местното
население да събира суха и паднала маса за дърва, а останалите части
тази дейност да се ограничи с цел запазване на мъртвата дървесина. При
това планиране водещ фактор достъпността на териториите.

Практики за запазване и управление на мъртвата
дървесина
В случаи на природни нарушения от абиотичен характер (снеговал или
ветровал), се препоръчва част от засегнатите дървета да се оставят на
място в насаждението, което ще осигури наличието на мъртва дървесина
и структурни елементи. Количеството на такава дървесина е не по-малко
от 10% от запаса на предходното насаждение. Подходящи места за такива
обекти са трудно достъпните части на терена, територии със затруднено
възобновяване и/или с опасност от ерозионни процеси. За превенция на
потенциални каламитети в насажденията, доминирани от иглолистни
видове, се препоръчва залагането на феромонови уловки. Предвид факта,
че короядите се развиват само в свежа дървесина, възможно
превантивно решение е прекъсването на връзката между стъблото и
корените, които все още са в почвата, което ще ускори изсъхването на
дървесината и създаването на неблагоприятна среда за развитие на тези
насекоми.
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