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1.УВОД
Горите са един от най-важните компоненти на околната среда. Тяхната роля за
съществуването на различните форми на живот, които населяват Земята, е изключително
голяма и имат съществено значение за развитието на човешката цивилизация. В миналите
периоди са били използвани преди всичко като източник на дървесина за строителство,
отопление и енергийно подсигуряване на индустриалното развитие. В днешни дни все
повече се ценят многостранните функции на горите. Населението на развитите страни в
света обръща значително внимание на ролята на горските екосистеми като източник на
чист въздух, питейни води и среда за отдих. Все по-голямо значение придобива въпросът
за природозащитната функция на горите и съхраняването на екосистемите в естествения
им вид.
По-голямата част от най-добре запазените гори на територията на Европейския
континент се намират в планинските вериги. Особено място сред тях заемат високо
разположените иглолистни гори. Територията на България не прави изключение в това
отношение. В отделни райони се срещат растителни съобщества, които са уникални в
световен мащаб. През първата половина на 20-ти век голяма част от високопланинските
иглолистни гори в България са включени в рамките на защитени територии с цел да бъдат
запазени редки и ендемични растителни и животински видове и ценни екосистеми. Това
променя до голяма степен ролята на лесовъдите в тяхното стопанисване. Съвременните
тенденции са за ограничаване на човешката намеса и подържане на естествения ход на
развитието им. За да бъде успешно управлението на горските екосистеми е необходимо
много добро познаване на тяхното миналото и на процесите, които влияят на състоянието
на отделните компоненти. Само по този начин може да се оцени кои от тях следват
естествен ход и какво развитие може да се очаква в бъдеще. Значителна база от познания е
необходима и в случаите, когато поради различни причини се налага човешка намеса.
В отделни райони на страната антропогенното влияние в миналото е имало
негативни последствия. Те се изразяват преди всичко в пресилено ползване за добив на
дървесина и опожаряване на високопланинските зони за осигуряване на територии за
пасища. В тези райони съвременната горна граница на гората е снижена. На отделни места
се наблюдава възстановяване по естествен път. Желанието за ускоряване на този процес е
поставило началото на залесявания в средата на миналия век и научни разработки,
свързани с тях. Детайлно са изучавани въпроси за конкретни аспекти от технологията на
създаване на културите, морфологичните особености и екологичните изисквания на
дървесните видове. Липсата на средства и ориентацията към толериране на естествения
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ход на природните процеси в защитените територии обуславя намаляването на обема на
залесяванията. Същевременно съществуват зони, в които те ще се налагат и в бъдеще
поради нужда от бързо постигане на защитни и други полезни за съвременното общество
функции на горските насаждения. Това обуславя необходимостта от продължаване на
усилията за изучаване на създадените култури.
В много райони на зоната на горната граница в България са установени признаци за
засилено влияние на природни нарушения от различен мащаб, свързани със силни
ветрове, натрупване на големи количества сняг, лавини и др. Тяхното значение се изразява
в промяна на структурата на горите и изключително забавяне на процесите на
възстановяване на антропогенно повлияните в миналото екосистеми. Тъй като в зоната на
горната граница на гората дървесните растения се развиват при лимитиращи стойности на
температурите, съществена роля имат и глобалните промени в климата. Натрупването на
информация за факторите, които предизвикват природни нарушения е неизменна част от
опознаването на естествените процеси. Същевременно на територията на страната са
извършвани малко проучвания в тази насока. Оскъдна е информацията за влиянието на
климатичните фактори и техните екстремни стойности и прояви върху горските
екосистеми и дървесните видове. Малко са данните за историческото развитие на
съобществата от дървесна растителност в зоната на горната граница на гората. Това
обуславя необходимостта от научни изследвания в тази насока.
Цел на дисертацията е проучване на влиянието на основните климатични

фактори и свързаните с тях природни нарушения върху дървесни видове от сем.
Борови (Pinaceae) в представителни екосистеми от зоната на горната граница на
гората в България. За осъществяването и са формулирани следните основни
задачи:
1.Да се проучи влиянието на силни ветрове и свързаните с тях явления на
пренос и отлагане на големи количества сняг и скреж върху дървесни растения в
представителни обекти от зоната на горната граница на гората.
2.Да се проучи влиянието на лавинните процеси върху горите в зоната на
горната граница на гората.
3.Да се проучи влиянието на температурния и валежния режим и техни

екстремни прояви върху растежа на дървесни растения в изследваните обекти чрез
методите на дендроекологичния анализ.
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2.СЪСТОЯНИЕ НА ВЪПРОСА
2.1.Понятие за горна граница на гората
Границите на разпространение на горска растителност се отличават с промяна в
доминиращата форма на растеж на дървесните растения. След тях дърветата се
характеризират с малки размери, ненормално развити корони и стъбла, а често и с
храстовиден хабитус (Korner, 1998). Най-добре изучената горска граница е горната
граница на гората. Тя привлича вниманието на научната общественост още от началото на
миналия век. Причините за това са както неяснотата по отношение на причините за
наличието на такива съществени разлики в размерите и хабитуса на дървесните растения,
така и интереса по отношение на възстановяване на горните граници на гората на местата,
където те са понижени от човешката дейност или природни бедствия.
В много редки случаи има рязък преход в доминиращата форма на растеж на
дървесните растения. Обикновено с увеличаването на надморската височина гъстотата на
високопланинските гори

постепенно намалява и се наблюдава плавен преход към

рeдколесие, отделни групи и единични дървета. По тази причина границата на гората
може да се разглежда като транзитна зона, с долна и горна граница (Armand, 1992).
Фактът, че преходът е постепенен, създава известни затруднения в определянето на
критерии, на база на който да бъде дефинирано понятието за граница. По тази причина в
литературата са намерили широко приложение три термина – граница на насажденията
(timberline), граница на горската растителност (treeline) и граница на дървесните растения
(tree species limit) (по Korner, 1998). Под граница на насажденията се разбира зоната, в
която те рязко променят характеристиките си и склопеността намалява под 0.4. Понятието
“горна граница на горската растителност” определя линия, свързваща най-високо
разположените групи от дървесна растителност и горски участъци в дадена зона със
сходни теренни условия и изложение. Дърветата, които се намират под нея са с
минимална височина от 3 метра. По тази причина короните им се намират под прякото
влияние на климатичните фактори и през зимния сезон, тъй като част от тях остават
незатрупани от снежната покривка (Ellenberg, 1996 по Korner, 1998). Над границата на
горската растителност се срещат единични дървета, които често са с нарушени форми на
стъблата и короните. За някои видове е характерно и формирането на множество стъбла с
една основа, което придава на короната метловиден вид. Тези индивиди имат много гъсти,
несиметрично развити корони и пречупени и изкривени стъбла. Външният вид е дал
основание да бъдат наречени “криволесие” (krummholz). Линията, която свързва най-
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високо разположените единични дървета и криволесия, определя горната граница на
дървесните растения.
Счита се, че постепенният преход от насаждения с нормална склопеност към
отделно разположени групи и единични дървета е характерен за ненарушени екосистеми,
в които в близкото историческо минало не е имало влияние от значими по мащаб
природни бедствия и човешка дейност (Armand, 1992). По тази причина повечето
изследователи на горната граница на гората се обединяват около използването на
понятието горна граница на гората със значението му на горна граница на горската
растителност. Подробно разглеждане на използваната от различни автори терминология и
синтез е направено от

Korner (1998).

Благодарение на взаимодействието между

дървесните индивиди в отделните групи дървета в тях се създават условия, характерни за
горите. Това дава основание да се счита, че именно това е зоната, до която може да се
развиват горски насаждения.

В класическите си монографии, посветени на горната

граница на гората в Европейските Алпи, Brockmann-Jerosch (1919) и Dänkier (1923)
използват определение за горна граница на гората, което кореспондира на понятието
“горна граница на горската растителност” (по Даков и др., 1980). Борис Стефанов (1934)
също посочва, че от лесовъдска гледна точка значение има линията, до която е възможно
груповото развитие на високостъблен горски елемент.
2.2.Причини за съществуването на горна граница на гората
Според основните лимитиращи фактори, които ограничават разпространението на
гората и обуславят наличието на граница, са отделени няколко типа естествена горна
граница на гората – климатична, ветрова, почвена, орогрфска и снежна (по Даков и др.,
1980). Изкуствено снижената от дейността на човека се разглежда като отделен тип.
Още в първите изследвания на горната граница на гората се обръща внимание на
връзката между местоположението й и определени климатични показатели.
Множество проучвания показват, че в умерените зони тя се намира в близост до
линията, която се очертава от средна температура на най-топлия месец от 10°С
(Brockmann-Jerosch, 1919; Daubenmire, 1954; Hermes, 1955; Holtmeier, 1974 по Korner,
1998; Tranquillini, 1979; Korner, 1998; Jobbagy and Jackson, 2000 ). За българските планини
това се потвърждава от данни на Рафаилов (1974) и на Даков и колектив (1980). Те
посочват, че в Рила горната граница на добре развитите групи и единични дървета от
обикновен смърч (Picea abies Karst) и бяла мура (Pinus peuce Griseb.) се намира на
височина около 2200 m н.в. Тя съвпада с 10-градусовата юлска изотерма. За Бъндеришката
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долина в Пирин тя се намира на височина 2300 m н.в., където също се срещат отделни
групи от добре развити индивиди от бяла и черна мура.
При изследвания на местоположението на горната граница на гората в други части
на света се установява, че в тропическите зони тя се намира при по-ниски средни
температури на най-топлия месец (Miehe and Miehe, 1994 по Korner, 1998). По тази
причина в някои научни изследвания се търси и връзка с други климатични показатели.
Анализирайки данни от над 150 местоположения на горни граници на гората по Земното
кълбо Korner (1998) установява, че те корелират по-добре със средна температура на
вегетационния сезон, варираща между 5.5°С и 7.5°С. Данни за връзката на
местоположението на горната граница на гората и видовия й състав с температурния
режим на местообитанията посочват и Jobbagy и Jackson (2000). Чрез изследване на
описанията на насажденията от тази зона в различни части на земното кълбо, те
установяват, че надморската височина, до която се срещат нормално развити дървесни
индивиди се определя от температурата на най-топлия месец от вегетационния период, а
видовият състав – от температурата на най-студения месец на годината. При сравнително
по-високи минимални температури до горната граница на гората се изкачват
широколистни видове, при минимални температури от порядъка на -18°С – вечно зелени
иглолистни видове, а при по-ниски минимални температури – иглолистни видове с
опадливи листа.
Трябва да се отбележи, че съществуват изключения, при които групи и единични
дървета се изкачват неколкостотин метра по-високо от съществуващите граници на горите
и се развиват при по-ниски температури. Примери в това отношение са групи от Pinus
cembra L. в европейските Алпи и Juniperus recurva Buch.-Ham. в Хималаите (Miehe,
1988). Korner (1988) отбелязва, че някои изследователи считат, че най-вероятно те са
остатъци от по-обширни горски участъци, които в миналото са се развивали при поголеми надморски височини и са оцелели благодарение на подходящо съчетание от
микроклиматични условия. Той посочва, че липсата на достатъчно конкретно насочени
изследвания все още не позволява да се даде еднозначно мнение относно причините за
наличието на високо разположените “горски острови”.
Редица изследователи са посветили своите усилия за изясняване на възможните
причини за наличието на горна граница на гората. Най-широко дискутирани са общ стрес
поради физиологични увреждания, физически (механичните) увреждания на тъканите,
влошен въглероден баланс, затрудненото възобновяване и затруднено изграждане на
тъкани поради комбинация от неблагоприятни термични условия (по Korner, 1998).
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Tranquillini (1979) посочва, че измръзванията са едно от физиологичните
увреждания на растения, развиващи се при ниски температури. Те могат да доведат до
трайни увреждания и загиване на тъкани на органите на дървесните растения. Най-често
описвани са измръзвания на листата и камбиалната тъкан в клоните и стъблото.
Изследванията на Tranquillini (1979) показват, че най-податливи на измръзвания са
младите едногодишни листа. При резки застудявания през летния сезон те се увреждат
при температури от порядъка на -2ºC. През зимния сезон издържат изключително ниски
температури без повреди (до -43ºC). Авторът посочва, че данните му потвърждават
получените от други изследвания (напр. Ulmer, 1937 и Schiessl, 1946). Резки застудявания
през вегетационния период предизвикват и измръзвания на камбиалната тъкан и повреди
на скоро формирани проводящи елементи в дървесината (Stockli and Schweingruber, 1996;
Hantemirov et al., 2004). Това води до нарушаване на проводимостта на ксилема и може да
е косвена причина за скъсяване на времето за активен растеж на дървесното растение
(Stоckli and Schweingruber, 1996). Повечето изследователи на влиянието на климатичните
фактори върху дървесните растения в зоната на горната граница на гората считат, че
ниските минимални температури не са повсеместен лимитиращ фактор (BrockmannJerosch, 1919, Dankier, 1923, Wardle, 1968 по Korner, 1988 и Tranquillini, 1979). Те считат,
че измръзванията са допринасящ фактор за затруднения растеж на растенията и могат да
са от съществено значение само за индивиди, развиващи се при комплексни много
неблагоприятни условия.
При определено съчетание на метеорологични условия при дървесните растения
могат да възникнат процеси на кавитация (физиологична суша). Те се характеризират с
образуване на газови мехурчета в проводящите елементи (Tranquillini, 1979; Sowell and
Koutnik, 1982). Процесите на кавитация се наблюдават най-често след топли дни в края на
зимни сезони с по-ниски от нормалните температури. При затопляне листата започват да
губят влага чрез транспирация. В същото време кореновите системи, които в този момент
се намират в замръзналата почва под снежната покривка не могат да снабдят растението с
влага. Често допълнителна пречка за възстановяването на загубата на влага е и това, че
водният разтвор в ксилема на стъблото също е замръзнал. Това довежда до голямо
негативно налягане в проводящите елементи, образуване на газови мехурчета и съответно
нарушаване на проводимостта на водни ряазтвори. Асимилационните органи изпадат в
състояние на физиологична суша, която причинява увреждане и загиване на тъканите в
тях (Michaelis, 1934, Wardle, 1965 по Tranquillini, 1979; Sowell and Koutnik, 1982; Mayr et
al., 2003)
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От процеси на кавитация обикновено страдат листата и тънките клонки на самотни
и гранични дървета. Често тези повреди се наблюдават от южната страна на короната,
тъй като тя се загрява по-бързо в ясните зимни дни и листата започват да транспирират
(Sowell and Koutnik, 1982). Устойчивостта

на дървесните видове на процесите на

кавитация е различна. Така например Mayr и др. (2003) установяват, че листата на
индивиди от Pinus cembra, растящи в зоната на горната граница на гората в Австрийските
Алпи, показват по-голяма устойчивост от тези на Picea abies. Той счита, че това найвероятно се дължи на факта, че P. abies има по-голяма кутикулна проводимост от P.
cembra и следователно губи повече влага от зимна транспирация. Според същите автори
решаващо значение за масови повреди от кавитация имат метеорологични условия, които
способстват за чести цикли на замразяване и размразяване на водните разтвори в
иглолистата. Това от една страна уврежда допълнително кутикулата, а от друга създава
условия за транспирация в моментите на силно загряване на листата. Данни за поинтензивна транспирация и по-ниска водозадържаща способност при обикновен смърч
отколкото при бяла мура, клек и хибрид между клек и бял бор посочва и Македонска
(1980 в Даков и др., 1980).
Значение за податливостта на процеси на кавитация има и ветровата абразия, при
която тъканите на листата се увреждат от носените от силни ветрове ледени кристали.
Това е едно от обясненията на факта, че такива процеси по-рядко се наблюдават по
листата на дървета, които са на завет или са разположени на по-ниските клони, които
остават под снежната покривка (Sowell и Koutnik, 1982; Tranquillini, 1979; Hansen-Briston,
1996; Mayr et al., 2003)
Според Tranquillini (1979) физиологичната суша през зимата е определящ фактор за
растежа и развитието на индивидите от горната граница на дървесните растения в Алпите.
В същото време такива процеси се наблюдават не при всички видове и не във всички
части на света. Те не са характерни за горната граница на гората в планините от
тропическите области. По тази причина Korner (1998) счита, че кавитацията може да е
решаващ фактор за растежа на дърветата при горната граница на съществуването им за
отделни райони в планините на умерените зони, но не е фактор, който определя наличието
на горна граница на разпространението на дървесните растения по цялото Земно кълбо.
Значителни усилия са посветени на изучаването на синтеза на въглеродни
съединения и загубата им при жизнените процеси. Те формират т.нат. “въглероден
баланс” на растението (Tranquillini, 1979; Wieser, 1997; Cairns and Malanson, 1998; Korner,
1998). Според съвременните изследвания достатъчни нива на фотосинтеза са измерени
при температури над -0°С, а при +5°С те са наполовина от максималните възможни за
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даденото месторастене (Pisek и Winkler, 1958; Slatyer и Ferrar, 1977 по Handa et al., 2005).
Редица проучвания показват общото намаляване на нивата на фотосинтеза с увеличаване
на надморската височина (Newirth, 1969 по Tranqillini, 1979; Tranquillini, 1979;
Македонска, 1980 по Даков и др., 1980). Въпреки това те са достатъчни, за да покрият
общите загуби на органични съединения при жизнените процеси (Tranqillini, 1979; Korner,
1998; Handa et al., 2005). Благодарение на това растенията запазват възможност за
изграждане на тъкани и нарастване на индивидите по височина и диаметър.
В зоната на горната граница на разпространение на дървесните растения често се
срещат дървета с повредени клони и стъбла. Те са причинени от механични увреждания от
силни ветрове, натрупване на много тежки снегове, скреж, лавини и др. (Perla и LaChapelle
1970; Tranquillini, 1979; Даков и др., 1980; Marchand at al. 1986; Kullman 1991; McClung и
Shearer 1992 и др.). Авторите посочват, че в зони, за които подобни явления са
характерни, могат да са причината за липса на дървесна растителност и снижаване на
естествената горна граница на гората. Влиянието им се изразява както в периодичното
увреждане на клони от короната, асимилационните органи, кореновите системи и
стъблата, така и в пречупването или изкореняването на целите дървета. Загубата на листа,
клонки и цели части от дървесното растение влияят на неговия растеж чрез намаляване на
способностите за синтез на органични вещества като следствие от процесите на
фотосинтеза и чрез загуба на натрупани в органите резервни вещества (Tranquillini, 1979).
Влиянието на посочените фактори може да е локализирано в точно определени или
в по-големи зони. Често то определя формата на границата на гората, плавността в
прехода между растежните форми и др. Така например силните ветрове са причина за
цялостното снижаване на горната граница на гората в близост до планински била
(Marchand at al., 1986). Примери в това отношение са и горните граници на гората в
Западна Стара Планина и Витоша (Даков и др., 1980). В същото време природни бедствия
като лавините, които се движат по определен път, влияят само на дървесните растения,
намиращи се в тази зона. В райони с повишена лавинна активност горите са разделени от
лавините пътища и се образуват т.нар. ребровидни и островни гори (Власов и др., 1980;
Patten and Knight, 1994).
Подобно влияние имат и често действащите силни ветрове. Широко описани и
изследвани са т.н. “елови вълни”, при които поради постоянно действащите ветрове
гората има вълновидна структура (Sprugel, 1976). Характерно е, че ивици възрастна гора
се следват от ивици загинали дървета и млада гора, възникнала след периодичното
унищожаване на гранични стари дървета. Според Marchand и др. (1986) отмирането на
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доминиращите дървета се дължи предимно на значителна загуба на листа и клонки през
зимните месеци и големи увреждания на кореновата система.
Различните екологични условия, при които се развиват дървесните индивиди в
зоната на горната граница на гората в световен мащаб и връзката на положението й с
определен температурен показател, са дали основание на Korner (1998) да предложи
хипотеза за обясняване на невъзможността за развитие на нормални дървесни форми над
определена надморска височина. Той я обобщава като “хипотеза за лимитирания растеж”.
Според нея съществува минимална температура през вегетационния период, под която
дървесните растения не са в състояние да използват пълноценно асимилационните
продукти за изграждане и диференциация на клетки и тъкани. Това от своя страна забавя
растежа и предразполага растението към по-голяма податливост на негативното влияние
на екстремни климатични прояви.
Според автора, за разлика от ниско разположените храсти, връхните меристеми на
дървесните растения не могат да се възползват от по-благоприятните термични условия на
близко разположените над земната повърхност въздушни слоеве, които се нагряват повече
през деня и са с по-висока температура през нощта. По тази причина периодично при повисоките дървесни растения при ниски температури през вегетационния сезон се блокират
процесите на тъканно развитие. В подкрепа на своята хипотеза Korner посочва данни от
изследвания, според които при спадане на температурата под определени стойности,
процесите на растеж се забавят и преустановяват. Сред тях са изследване на Loris (1981),
което показва, че при спадане на температурите под +5°С радиалният растеж на стъблото
на Pinus cembra се прекратява. В същото време това е температура, при която листата
могат да асимилират на нива до 60% от максималните. Това е счетено за показател, че
причината за преустановяване на растежа при температури под +5°С не е недостатъчното
производство на фотоасимилати, а невъзможността за пълноценното им използване за
изграждане на тъкани. Посочва се и проведен от Hellmers (1970) експеримент, при който е
блокиран растежа на поници от Picea engelmanii чрез излагането им през нощта на
температури от +3°С, въпреки че през деня са се намирали при температури от +15°С до
+35°С. Korner изтъква, че редица изследвания показват съществено значение и на
температурите на почвите.

Цитирани са данни на Turner и Streule (1983), които

установяват, че при температури от +6°С растежът достига едва 5% от максимално
измерения, а при температури на почвата по-ниски от +5°С не се наблюдава растеж на
корените.
Данни в подкрепа на значението на ниските температури на почвите за растежа на
растенията в зоната на горната граница на гората изнася и Рафаилов (1974). Той
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установява значителна разлика в броя на дните с температура на почвата над 5°С на 35
cm дълбочина между горната граница на гората и на горната граница на дървесните
растения. Докато в местността Ситняково броя на дните е 230, то в местността Жълтото
езеро (Саръгьол) е едва 170 (Рафаилов, 1974). Изследване на Sowell и Spomer (Sowell,
1987) показва, че подобно положение се наблюдава и в две различни планински вериги в
Скалистите Планини в САЩ. Докато на границата на съществуващата гора температурата
на почвата на 30 cm дълбочина през месеците Юли и Август е от 11 до 12°С, то на
границата на дървесната растителност е от 5.4 до 5.7°С.
Значението на температурния режим за растежа на дървесните растения в зоната на
горната и северната граница на гората се потвърждава от редица изследвания чрез
дендрохронологичен анализ (Anfodillo at al., 1988; Cook, Kairiukstis и др., 1990; Lloyd,
1997; Biondi et al., 1999). Хода на температурите може да има както положителен, така и
отрицателен ефект. Така например рязкото им спадане през вегетационния сезон е
причина за деформации в структурата на клетките в ксилема и образуване на “мразови
годишни пръстени” (LaMarche and Hirschboeck, 1994; Stockli and Schweingruber, 1996;
Hantemirov et al., 2004). По-ниски от нормалните температури в края на вегетационния
период са най-вероятната причина за образуването на годишни пръстени, в които късната
дървесина е с по-тесни стени и с по-светъл от нормалния цвят. Те се наричат „светли
пръстени” (Schweingruber, 1996; Gindl, 1999; Gindl, 2001; Hantemirov et al., 2004). Почти
всички изследвания за връзката между хода на температурите и радиалния прираст
показват положително влияние на високи летни температури и сериозни спадове в
растежа при по-ниски от нормалните (Fritts, 1976; Antonova and Stasova, 1995; Motta and
Nola,1996; Lloyd, 1997; Biondi et al., 1999; Vakarelov et al., 2001; Moiseev, 2002; Hantemirov
et al., 2004)
Наблюдаваните на много места по света процеси на засилен растеж на някои
видове около горната граница на гората и постепенното й възстановяване се свързват с
покачването на температурите през втората половина на миналия век (Payette and Filion,
1985; Anfodillo at al., 1988; Camarero et al., 1998; Laroque at al. 2001; Meshinev et al., 2000;
Vakarelov, Mirtchev и др., 2001; Camarero et al., 2003; Holtmeier and Broll, 2005).
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2.3.Горна граница на гората в българските планини
Горната граница на гората в българските планини е изградена предимно от бяла
мура (Pinus peuce Griseb.), обикновен смърч (Picea abies Karst.), бял бор (Pinus sylvestris
L.), черна мура (Pinus heldreichii Christ.), обикновен бук (Fagus silvatica L.) и по-рядко от
обикновена ела (Abies alba Mill), обикновена бреза (Betula pendula Roth.), oфика (Sorbus
aucuparia L.) и зелена елша (Alnus viridis Chaix) (по Даков и др., 1980). Голямо значение
за състоянието на групите от дървесни видове в тази зона, тяхното възобновяване и
разширяване имат и съобществата от клек (Pinus mugo Turra) и сибирска смрика (Juniperus
sibirica Burgsd.) (Пенев и Маринов, 1964; Димитров, 1980; Юруков, 1988). Те играят
съществена роля във водния режим на високопланинските екосистеми чрез задържането
на голямо количество сняг през зимния сезон. Добре развитите съобщества ограничават
ерозионните и лавинните процеси. Наблюденията показват, че възобновяването на
основните иглолистни видове в зоната на горната граница на гората протича по-бързо и
успешно сред гнезда от сибирска смрика и клек (Пенев и Маринов, 1964; Димитров, 1980;
Юруков, 1988; Юруков, 1992). Според авторите това се дължи на подобрения
температурен режим и защитата от неблагоприятното влияние на силните ветрове, които
са от голямо значение за укрепването на младите поници и фиданки.
В наличните разработки за горната граница на гората в българските планини се
посочва, че почти повсеместно горските съобщества са сериозно повлияни от човешката
дейност. Основна форма на стопанисването на най-високо разположените гори в миналото
е била опожаряването им за освобождаване на територии за високопланински пасища
(Захариева, 1940; Масъров, 1940; Пенев, 1960; Рафаилов, 1976; Джоргов, 1977; Даков и
колектив, 1980; Александров, 1983; Юруков, 1988; Alexandrov, 1994). В някои планински
райони горите са били подложени и на прекомерно и неправилно ползване от местното
население, което е довело до изместването на типичните за тази зона видове от други.
Джоргов (1977) счита, че широкото разпространение на белия бор във високопланинските
гори по северните склонове на Мальовишкия дял на Рила планина се дължи на масовите
сечи от римско време, а по-късно и през османското робство, свързани с голямата нужда
от дърва за

рударството. Това е довело до унищожаване на типичните за тези

месторастения гори от обикновен смърч и бяла мура и настаняване на пионерния вид бял
бор. Умишлено запален през 2000г. в района пожар е ясен пример за начина, по който
местното население е повлияло върху най-високо разположените горски екосистеми.
Изследвайки развитието на горските съобщества в Централна Стара планина през
последните 8000 години, А.Филипович (1976, по Даков и др., 1980) достига до извода, че
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от 4000 до 2000 г. пр.н.е обикновеният смърч и обикновената ела са били доминиращи
видове. В днешно време горната граница в тази планинска верига се образува предимно от
обикновения бук (Даков и др., 1980). Иглолистни гори в Стара планина са запазени в
изолирани находища в района на вр. Вежен (резерват “Царичина”), вр. Амбарица, и вр.
Ком. Даков и др. (1980) и посочват, че една от причините за ограничаването на участието
им е прекомерното ползване от местното население в минали периоди. Това е спомогнало
обикновения бук да стане доминиращ вид в горите от горната граница на гората в Стара
планина. Те са също силно повлияни от умишлено опожаряване през османското робство
(Даков и др., 1980).
На много места в българските планини облика на горната граница на гората е
формиран и под действието на природни бедствия и продължително негативно влияние
на екстремни прояви на климатични фактори. По стръмните склонове в някои долини на
Рила, Пирин, Стара планина и Осогово положението на горната граница на гората е тясно
свързано с лавинната дейност. Периодичното падане на големи лавини унищожава части
от високо разположените гори и образува лавинни просеки, достигащи до речните корита
в долините (Пеев, 1955; Пеев и Димитров, 1971; Пеев и Клечаров, 1976). В отделни
райони периодично има и големи ветровали, които унищожават участъци от най-високи
разположените гори. На Витоша и по билото на Западна и Централна Стара Планина
почти постоянните силни ветрове през зимните месеци са най-вероятната причина за
снижаването на горната граница на гората (Даков и др., 1980).
Описвайки горната граница на гората в България, Даков и колектив (1980)
посочват, че тя се характеризира със “силна разпокъсаност и дълбока назъбеност”. На
отделни места се наблюдават видови инверсии. В зоната на горната граница на гората
насажденията често са с групов строеж. Сериозно внимание на този факт обръщат Пенев и
Маринов (1964). Те посочват, че групите от много близко разположени, а често и сраснали
се стъбла от обикновен смърч и бяла мура, се отличават с по-добър растеж и устойчивост.
Авторите считат, че това най-вероятно се дължи на взаимопомощ между отделните
дървесни растения, подобряване на термичния режим на микро ниво, защита на вътрешно
разположените дървета от неблагоприятното влияние на силни ветрове и паша от животни
и повишено обогатяване на почвата при отмиране на фините корени.
В зоната на горната граница на гората в България се срещат форми, раси и
екотипове на дървесните видове, които са приспособени към условията на месторастене.
Добринов (1961) описва

високопланински екотип на белия бор, който е широко

разпространен в субалпийските гори у нас. Той се характеризира с островърха тясна
корона, обикновено с пирамидална форма. Дължината й достига до 65% от височината на
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стъблото. В повечето случаи клоните са възходящи. Листата са сравнително къси, с остър
връх и гъсто разположение. Изучавайки формовото разнообразие и разпространение на
белия бор по южните склонове на Рила планина, Роснев (1968) също достига до извода,
че във високопланинските насаждения, намиращи се непосредствено под горната граница
на гората, преобладават индивиди с тесни корони и възходящ тип на разклоняване. Ъгълът
на отклонение на клоните от стъблото варира от 30 до 70°, като е по-остър в горната част
на дървото. Короните са гъсти, с дължина от 40 до 80% от височината на стъблото.
Съотношението на дължината на короната към диаметъра на гръдна височина е около 10,
което е до 60% по-ниско от това на растящи при по-малки надморски височини форми на
белия бор.
В зоните, където се срещат едновременно бял бор и клек възниква естествена
хибридизация. За първи път такива хибриди в българските планини са описани от
Добринов през 1957 г. в местността Жълтото езеро (Саръгьол) в Рила (Добринов, 1961).
Хибридният произход на индивидите се доказва и от проучвания върху потомството им
(Добринов и Юруков, 1986). Те се характеризират с междинни морфологични белези
между високопланинския бял бор и клека. В сравнение с типичния бял бор листата им са
по-дълги и по-дебели, броят на устицата е по-малък, а разстоянието между проводящите
снопчета също е по-малко. Хабитусът силно варира, но преобладават индивиди с
дървовиден.
Откриването на интрогресивни хибриди между белия бор и клека и на други места
в Рила планина е доказателство, че те не са изолирани в едно находище и това е нормален
процес, който възниква при съвместен растеж на двата вида (Юруков и Ташев, 1992).
Димитров (1980) посочва, че при надморски височини над 1800 m в горите с
участие на бяла мура в Пирин по-често се среща вариетет, който се характеризира с
жълто-червен цвят на младите шишарки (Pinus peuce var. erythrocarpa). Тези индивиди
най-често са и с вретеновидна корона (Pinus peuce var.vermiculta J.). В сравнение с другия
разпространен вариетет се характеризира с по-голяма средна дължина на шишарките, поголям брой семена и начало на вегетацията при по-ниски температури. Димитров (1980)
счита, че способността за стартиране на вегетацията при по-ниски температури е причина
за по-широкото разпространение на вариетета с жълто-червен цвят на шишарките на поголеми надморски височини. Добринов, Дойков и Гагов (1982) посочват, че сравнително
рядко се срещат и индивиди с колоновидна корона (Pinus peuce f. columnaris). Досега
такива са описани единствено в резерват “Сегментепе” в Пирин планина.
При проучването на формовото разнообразие на смърчa, растящ в българските
планини, Александров (1983) установява, че в насажденията, разположени над 2000 m н.в.
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по-често се среща еловидната (плоскоклонеста) форма на обикновения смърч. Тя се
отличава със слабо низходящи клони от първи ред, които сключват тъп ъгъл със стъблото.
Клоните от втори ред се развиват от 2 пъпки, разположени на върха на първоразрядните
клони. По тази причина второ- и треторазрядните клони са разположени в една равнина.
Тъпият ъгъл на клоните способства за по-лесното освобождаване от натрупания върху
короната сняг, а компактното им разположение – за намалено триене при силни ветрове.
Благодарение на това тази форма на обикновения смърч е добре приспособена към
суровите планински условия.
Александров посочва, че по общ хабитус на короната формите, които са с найголямо разпространение във високопланинските гори са пирамидалната (Picea abies var.
pyramidalis Carr.), колоновидната (Picea abies var.columnaris Carr.) и джуджевидната
(Picea abies var.nana Carr.). Той изтъква, че с увеличаване на надморската височина
короните се стесняват и компактизират. Авторът посочва, че по отношение на цвета на
младите шишарки доминираща форма във високопланинските райони е Picea abies var.
erythrocarpa. Тя се отличава с червен цвят. Листата на смърчовите дървета, растящи в
зоната на горната граница на гората, се отличават с по-малка дължина и остър връх (Picea
abies var.compacta Hort.). Срещат се и сърповидно извити с леко заоблен връх (Picea abies
var. balcanica Vel.).
Проучвайки морфологичните особености и анатомичния строеж на органите на
клек (Pinus mugo Turra) в Рила, Юруков (1988) отделя две раси – клек, растящ до 2100 m
н.в. и клек, растящ над 2100 m н.в. За първия е типично, че гнездата се състоят от 1 до 10
стъбла, дължината на които е от 4.7 до 5.9 m. Дължината на листата е от 4.4 до 5.4 cm.
Камбиалната дейност е по-интензивна и съответно диаметрите на стъблените оси са поголеми. Расата, растяща над 2100 m н.в., се характеризира с по-голям брой стъблени оси
(до 40) с дължина до 3.6 m. Листата също са по-къси – до 4.4 cm. Характерна особеност е
постепенното намаляване на височината на склопа на клековите съобщества с
увеличаването на надморската височина.
Разпространението на дървесните видове в зоната на горната граница на гората
често се определя от биологичните им изисквания по отношение на почвените условия.
Стефанов (1939) счита, че една от основните причини за широкото разпространение на
обикновения смърч във високите части на Витоша са плитките почви, развити върху
големи скални блокове от сиенит и андезит. Благодарение на плоската си коренова
система този дървесен вид се развива независимо от малката дълбочина на почвения
профил. Димитров (1980) посочва, че бялата мура се развива най-добре на проветриви
почви с високо участие на скални късове. Според него те са по-неподходящи за
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взискателен към почвеното богатство вид като обикновения смърч. Черната мура се среща
предимно на стръмни терени с плитки почви със слабо алкална реакция (Пенев и
Маринов, 1964). При по-дълбоки и богати почви се измества от по-бързорастящи видове
като бяла мура и обикновен смърч (Юруков и др., 2006). Една от причините за широкото
разпространение на клека е и невзискателността му към почвените условия (Юруков,
1988). Авторът посочва, че този вид се развива успешно както на скалисти терени с
плитки почви, така и на преовлажнени местопрастения в планинските долини. От
съществено значение за добрия растеж е ендотрофната микроиза с някои видове гъби.
Рафаилов (1976) и Донов (1980 в Даков и др., 1980) посочват, че дървесните растения в
зоната на горната граница на гората изпитват недостиг на форми на усвоим азот и фосфор
в почвите. Това би могло да обясни различия в растежа на локално ниво при установени
различия в почвите.
За разпространението на дървесните видове в зоната на горната граница на гората
влияние има и устойчивостта на стъблата им към механичното натоварване от силни
ветрове, падащи лавини и др. В зони с често падащи лавини в нашата страна се срещат
видове с жилави стъбла като бяла мура, черна мура и клек (Пеев, 1963; Пеев и Димитров,
1971; Юруков, 1988; Панайотов, 2000).
От съществено значение за горната граница на гората е възобновяването на
видовете и укрепването на младите дървесни растения.
Изследванията на български автори показват, че с увеличаване на надморската
височина се влошават качествата на семената и възобновителните възможности
(Добринов, 1961; Александров, 1983; Юруков, 1988). В същото време в части на страната
в зони, където няма активна паша и чести пожари, над горната граница на гората се
наблюдават поници на дървесни растения (Пенев и Маринов, 1964; Димитров, 1980;
Meshinev et al., 2000). Най-често те се срещат групово във вътрешността на гнезда от клек
(Pinus mugo Turra)

и сибирска смрика (Juniperus sibirica Burgsd.). Пенев и Маринов

отбелязват, че при такъв тип поява пониците страдат в много по-малка степен от
мразоизхвърляне, неблагоприятно засенчване като това от тревни видове и са по-добре
защитени от повреди от паша и утъпкване. Димитров (1980) счита, че неблагоприятното
влияние на климатични прояви има по-голямо значение за процесите на възобновяване на
дървесните растения в района на горната граница на гората, отколкото разпръскването и
покълването на семена. Даков и колектив (1980) отчитат, че в зоната на горната граница
на гората възобновяването протича изключително бавно, като е по-обилно в
непосредствена близост до горски участъци. Според авторите най-добре се възобновява
бялата мура.
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Значителни усилия в нашата страна са посветени на създаване на опитни култури в
зоната на горната граница на гората. Анализът на техния растеж дава информация за
пригодността на отделните видове и най-подходящите методи за залесяване.
Сред първите изкуствено създадени насаждения са тези в зоната на горната
граница на гората на Витоша (Петков, 1931). Те са създадени след 30-те години на 20-ти век.
Данните за тях са оскъдни и са свързани преди всичко с началните етапи на развитие.
Борис Стефанов (1939) посочва, че на много места младите фиданки се развиват зле,
страдат от измръзвания, зимно изсушаване и биологични вредители. В най-лошо
състояние са културите от бял бор на ветровити терени.
През 70-те години на 20-ти век на много места във високите части на планините са
създадени опитни култури (Даков и др., 1980; Alexandrov, 1994). Авторите посочват, че
най-добри резултати се получават при залесявания с укрепнали пикирани фиданки на
слабо наклонени тераси с извършено отчимяване и разрохкване на 15-20 cm от
повърхностния слой на почвата. Отчитат се загуби от влиянието на студени зимни ветрове
и залесявания в микропонижения. Негативно влияние оказват късните пролетни мразове,
като то е най-съществено върху фиданки от обикновен смърч. С най-добър растеж и
устойчивост е бялата мура следвана от обикновения смърч. Хибридът между белия бор и
клека и потомството на високопланинската форма на белия бор показват добър растеж на
припечни месторастения. Данни за методи на залесяване с бяла мура посочва Димитров
(1980). Според него много добри резултати при този дървесен вид се постигат след
директно засяване на обработени с оловен миниум семена и мулчиране с клони от
обикновен смърч. Аврамов и Михайлов (1997) посочват резултати за състоянието на
създадени през 70-те години култури по южните склонове на Рила и Пирин. Според тях
след период от около 30 години най-добър растеж показва бялата мура, следвана от
обикновения смърч. Те отчитат като незадоволителни резултатите от растежа на
европейската лиственица и бялата бреза.
В България са провежани малко на брой проучвания с използване на
дендрохронологични методи за влиянието на климатичните елементи върху растежа на
дървесните индивиди в зоната на горната граница на гората. Юруков (1988) посочва
връзка на растежа на клек с цикличността на слънчевата активност и климата. Вакарелов,
Мирчев и др. изследват растежа на гори от бяла мура в Бъндеришката долина и достигат
до извода, че той се влияе преди всичко от летните температури (Vakarelov et al, 2001). Те
установяват два периода в миналото с по-ниски температури – от 1775 до 1784г. и от 1892
до 1959г. и два с високи - от 1786 до 1891г. и от 1960 до 1995г. Изследвания в смърчови
гори на по-малка надморска височина провеждат и Раев, Георгиев и Грозев (1993).
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2.4.Влияние на вятъра върху растежа и развитието на
дървесните видове в зоната на горната граница на гората
Влиянието на вятъра върху растежа и развитието на дървесните видове в зоната на
горната граница на гората е многостранно. To може да е пряко и косвено (Stathers et al.,
1994). Прякото влияние на вятъра върху дървесните растения се изразява в предизвикване
на частични увреждания в тъканите на различните органи на дървесните растения и
механични повреди на клоните и стъблата. Косвеното се изразява в промяна на условията
на растеж. Най-често е свързано с преразпределение на снежната покривка, изсушаващо
действие, ветрова ерозия на почвата и др.
2.4.1.Пряко

влияние

на

вятъра

върху

растежа

и

развитието

на

дървесните видове в зоната на горната граница на гората

Силните зимни ветрове носят със себе си голямо количество снежни и ледени
кристали (Daffern, 1992; McClung and Shaerer, 1992). При съприкосновението си с листата
на иглолистните растения ги нараняват. Това действие на носещия от вятъра сняг е
известно като ветрова абразия. Тя е една от причините за намаляване на водозадържащата
способност на кутикулата на иглолистата и последващите от това процеси на повишена
транспирация и физиологична суша през зимния сезон (Tranquillini, 1979; Sowell, 1982,
1984, 1996).
Когато силата на вятъра е по-голяма от дърветата се откъсват листа, клонки, а
често и връхната част на короната (Stathers et al., 1994). Това води до намаляване на
триенето на короната с въздушното течение и съответно спомага за запазване целостта на
дървото. Същевременно по този начин иглолистните растения се лишават от част от
натрупаните резерви от хранителни вещества, което забавя процесите на растеж в
началото на вегетационния сезон. В определени случаи това е една от причините, които
създават траен стрес и отслабване на дървесните растения и водят до тяхното загиване
(Marchand et al., 1986; Kullman 1991;). Пречупените и откъснати върхове влошават
формата на стъблото. При липсата на връх започва процес на субституция, като се
стимулира растежа на най-високо разположените клони (Stathers et al., 1994). По този
начин короната се разширява несъразмерно, което от своя страна допринася за
увеличаване на триенето на връхните части с вятъра и съответно на риска от бъдещи
повреди (Somerville, 1980). По-широката горна част на короната задържа повече сняг и
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скреж. Това е предпоставка за наранявания на стъблото (Petty and Swain, 1985; Gaffrey and
Kneimeyer, 2002).
Силните ветрове предизвикват люлеене на стъблата. То се предава към кореновите
системи и когато продължителността на вятъра е по-голяма, е в състояние да увреди
значителна част от най-тънките корени (Stokes, 1999). Те от своя страна са от съществено
значение за снабдяване на растението с вода и минерални вещества. Според Marchand и
др.(1986) това е основна причина за деградацията на иглолистните гори в Белите Планини
в Северна Америка.
В случаите когато обилни снеговалежи са придружени със силни ветрове се
наблюдава натрупване на скреж от подветрените страни на короните (Daffern, 1992;
McClung and Shaerer, 1992). Понякога при единично разположени дървета и групи той е в
такова количество, че накланя и пречупва върховете на дърветата, отделни клони, а
понякога и целите стъбла. Peltola и др. (1999) отбелязват, че в планини, за които са
характерни чести силни ветрове, голямо натрупване на скреж се наблюдава по няколко
пъти през зимен сезон. Това е причината на такива месторастения много от дърветата да
са с изкривени и пречупени стъбла.
Силните ветрове не само предизвикват увреждане на отделни органи и тъкани и
стрес в дървото, но и са в състояние да го пречупят или изкоренят.
Пречупването на стъблото от вятър се нарича ветролом, а повалянето на цялото
дърво – ветровал. Тъй като това са явления, които понякога засягат цели горски масиви,
имат голямо влияние както от екологична, така и от икономическа гледна точка (White et
al., 2000; Canham et al., 2001; Kulakowski and Veblen, 2002; Kulakowski and Bebi, 2004).
Поради това на изучаването им са посветени много усилия.
По отношение засегнатата площ и честотата на проява, ветровалите и ветроломите
се разделят на ендемични и катастрофални (Stathers et al., 1994). Ендемичните са
ограничени по площ и са с по-голяма повтаряемост. Обикновено се наблюдават в райони,
за които силните ветрове са типични. Засягат се отделни участъци от горските масиви.
Катастрофалните ветровали се наблюдават сравнително рядко. Те са свързани с
възникването на много силни ветрове, които често са и с различна посока от тази на
преобладаващите за района. По тази причина дърветата не са приспособени за понасянето
им и лесно се повалят. При тях за броени минути се унищожават цели горски масиви.
Поради това значението им за развитието на екосистемите е много голямо. Редица
изследвания показват, че в бореалните иглолистни гори катастрофалните ветровали
заедно с пожарите са били основните фактори на възобновяване на насаждението (Runkle,
1985; Nowacki and Kramer, 1998; White et al., 2000; Canham et al., 2001; Kulakowski and
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Veblen, 2002; Kulakowski and Bebi, 2004). При унищожаването на наличния дървостой се
създават условия за бързо разграждане на мъртвата горска постилка и процеси на
минерализиране на сложните органични вещества в почвата. Протича настаняване на
бързорастящи пионерни видове, a в последствие вторична сукцесия и завръщането на
основния дървесен вид (Runkle, 1985; White et al., 2000).
Устойчивостта на дърветата на ветровали и ветроломи зависи от множество
фактори (Stathers et al., 1994). Някои от тях са свързани с индивидуалните и специфичните
особености на видa. Такива например са качествата на дървесината, структурата на
короната и съответно коефициента й на триене с вятъра, големината и типа на кореновата
система и др. Други фактори са свързани с условията на средата. Пример са релефа, типа и
дълбочината на почвата, влажността й в момента на влияние на вятъра и др.
Peltola (1999) посочва, че силата, с която вятърът действа на дървото е право
пропорционална на площта на короната и стъблото, коефициента на триене на короната с
въздушните потоци и втората степен на скоростта на вятъра. При наклоняване на дървото
и отклоняване от вертикалната му ос, масата на короната също допринася за
допълнително натоварване чрез силата на гравитацията (G). Силата на тежестта, която
действа на короната, създава опасност за устойчивостта на дървото след отклоняване на
15-20° от вертикалната ос (Peltola et al., 1999).
Площта на короната зависи както от нейната структура, а следователно и от
дървесния вид, така и от условията, при които се е развивало дървото. Дървета, които
растат на открито развиват по-широки и плътни корони, докато тези, които растат в гъсти
насаждения развиват по-къси и тесни корони (Stathers et al., 1994; England et al., 2000).
Дължината и широчината на короната зависят много и от особеностите на вида. За някои
видове е характерно, че лесно се самоокастрят в по-гъсти насаждения (напр. бял бор),
докато при други ниско разположените клони се запазват живи дълго време дори и в гъсти
насаждения (напр. при обикновен смърч) (Шютц, 1999).
Измерванията, които Mayhead (1973) провежда във вятърен тунел показват, че
между различните дървесни видове съществуват разлики в коефициентите на триене на
листата, а съответно и на короните (по Peltola et al., 1999 и England et al., 2000). Това се
дължи на разлика в повърхността и еластичността на листата и клоните. Така например
Picea engelmanii и Abies lasiocarpa имат твърди клонки и листа и характерните за тях
коефициенти на триене (от 0.5 до 0.8 съответно за вятър със скорост 25 m/s и 10 m/s) са
над 1.5 пъти по-високи от тези на двуигления бор Pinus contorta. (от 0.3 до 0.6).
Коефициентите на триене зависят не само от повърхността и еластичността на листата, но
и от скоростта на вятъра. При увеличаването й коефициентът намалява. Peltola еt al. (1999)
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изтъкват, че това се дължи на свиването и огъването на короните от силни ветрове. По
този начин редуцират площта си от 20 до 60%. При натоварване на короната със сняг и
скреж тя не може да свие до същата степен и става много по-податлива на действието на
вятъра (Peltola et al., 1993). Това е допълнителен фактор за намаляване на устойчивостта
на дърветата.
Дървета, които растат в райони с често повтарящи се силни ветрове със сходна
посока развиват флагообразни корони (Stathers et al., 1994). Те са известни още и с
наименованието флаговидни корони. За тях е характерно, че клоните от подветрената
страна са нормално развити, докато тези от наветрената са с малки размери. Това се дължи
на чести механични повреди, които се нанасят върху тънките клонки от силните ветрове,
натрупване на скреж и др. Флагообразните корони са причина за неравномерно
разпределяне на масата спрямо оста на стъблото, ексцентрична форма на годишните
пръстени и формиране на реакционна дървесина (Schweingruber, 1996). Тя се
характеризира с по-голяма плътност, по-голямо съдържание на смолисти вещества, потъмна окраска и закръглена форма на трахеидите в напречно сечение (Shroder, 1978; Kwan
et al., 2001). При иглолистните видове се формира от страната на изкривяване на дървото
или на възникнало допълнително натоварване. Формирането й е свързано с механични
натоварвания, като те може да са както неравномерно развитата корона, така и
натоварване с голямо количество сняг и скреж, ураганни ветрове, лавини и др. По тази
причина откриването на реакционната дървесина в годишните пръстени е надежден
индикатор за подобни събития (Власов и др., 1980; Schweingruber, 1996; Gaffrey и Sloboda,
2001; Панайотов, 2006). Според Gaffrey и Kneimeyer (2002) флаговидните корони помагат
на дърветата да понасят много силни ветрове с типична за района посока. В същото време
те могат да намалят значително устойчивостта на дървото при ветрове с посока,
различаваща се от нормалната. В такива случаи се получава неравномерно натоварване на
стъблото и усукване.
Устойчивостта на стъблото към пречупване (ветролом) зависи основно от силовите
качества на дървесината и диаметъра на гръдна височина на дървото. Максималната сила,
която то може да издържи, е право пропорционална на третата степен на диаметъра
(Peltola et al., 1999). Практическият опит и резултатите от различни изследвания са дали
основание да се формулира правилото, че ако отношението на височината на дървото към
диаметъра на гръдна височина е по-малко от 60, то е устойчиво на пречупване и
ветровали, а ако отношението е над 60, то е неустойчиво (Petty and Worrell 1981; Peltola et
al., 1999; Stathers et al., 1994).
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Както беше посочено, натоварването със сняг и скреж намалява значително
устойчивостта на дърветата на вятър. От механична гледна точка това е обяснимо с
многократно увеличаване на масата на короната и допълнителната сила на тежест, която
възниква при наклоняване на дървото от вятъра (Petty and Worrell, 1981). В такива случаи
се променя и сравнителната устойчивост на видовете. Petty и Worrell (1981) изтъкват, че
белият бор, който при нормални условия е по-устойчив на пречупване от вятър отколкото
обикновения смърч, при натоварване със сняг става по-неустойчив.
Gaffrey и Kneimeyer (2002) установяват, че продължителният товар от сняг
предизвиква и процеси на деформация в дървесината като приплъзване между влакната,
което намалява механичните й качества и допълнително редуцира устойчивостта на
дървото на влиянието на силни ветрове. Резултатите от изследванията на влиянието на
допълнителния товар от сняг показват, че той може да намали до два пъти критичната
скорост на вятъра, която предизвиква ветроломи и ветровали (Peltola et al., 1999; Gaffrey
and Kneimeyer, 2002).
Голямо значение за устойчивостта на дадено дърво на ветровал има кореновата му
система (Peltola et al., 1999; Stokes, 1999). Дори ако стъблото притежава достатъчна
здравина и се редуцира триенето на короната с вятъра, ако кореновата система е плитко
разположена и с малък обем, то дървото e неустойчиво. Моментът на устойчивост на
кореновата система зависи от физическите качества на корените, обема им и от качествата
на почвата. Stathers (1994) подчертава, че най-неустойчиви са дървета, растящи на плитки
и влажни почви.
Дървесните видове се различават по отношение на типа коренови системи, които
развиват. За някои са характерни плоски коренови системи. При тях централният корен се
развива слабо, но страничните са в състояние да достигнат голяма дължина и се
разполагат в повърхностните почвени слоеве. Пример от иглолистните, изграждащи
горната граница на гората в българските планини, е обикновеният смърч. Други видове
имат дълбока коренова система с добре развит централен корен. Пример в това отношение
е белият бор (Стефанов, 1934; Юруков, 2003). Дълбочината на почвения профил
предопределя границите, в рамките на които могат да растат корените. Това от своя
страна е пряко свързано с обема, а следователно и с масата на кореновата система. На
месторастения с плитки почви дори и видове, които развиват дълбоки коренови системи,
остават с малки по обем корени.
Stokes (1999) посочва, че в началните стадии на натоварване на дървото,
кореновата система противодейства основно чрез здравината на връзките между
почвените агрегати. След тяхното разкъсване започва натоварване на корените. Дебелите
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корени могат да издържат удължаване до 20% преди да настъпи разкъсване. Не същото
важи за най-тънките корени. Те се увреждат лесно от движенията на кореновата система,
които са резултат от люлеенето на дървото. Тъй като тяхната роля за снабдяването на
дървото с вода и минерални вещества е изключително голямо, това създава стрес, забавя
растежа и в комбинация с други фактори може да доведе до загиване на дървото (Coutts,
1986; England, 2000; Stokes 1999).
След наклоняване на кореновата система над 5° започва постепенно разкъсване на
корените от наветрената страна (Stokes, 1999). След този момент устойчивостта на
дървото зависи основно от масата на кореновата система. Тъй като тя се влияе пряко от
обема й, видове, които развиват по-широки и дълбоки коренови системи са по-устойчиви
на ветровали. По тази причина при тях силните ветрове по-рядко повалят множество
дървета в насаждение, а по-често предизвикват ветроломи.
За здравината на корените, както и на дървесината на стъблото, голямо значение
има здравословното им състояние (Stathers et al., 1994). Ако в тях се развиват ларви на
насекоми или мицел на гъби, механичните им качества се влошават значително. В нашата
страна много от дърветата от обикновен смърч на възраст над 60 години са с увреденa от
мицела на кореновата гъбата (Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.) дървесина (Rosnev,
2000). Това е предпоставка за по-ниска устойчивост на някои насаждения от обикновен
смърч към силни ветрове.
2.4.2.Косвено влияние на вятъра върху растежа и развитието на
дървесните видове в зоната на горната граница на гората

Вятърът има голямо значение за преразпределяне на снежната покривка (Недялков
и Раев, 1988; Daffern, 1992; McClung and Schaerer, 1992). Умерените и силни ветрове
пренасят снега по време на снеговалежа. Те също увличат и пренасят голяма част от
кристалите в снежната покривка. Отлагането на носените от вятъра снежни кристали
започва след намаляване на неговата скорост. Това най-често се наблюдава на подветрени
склонове и в горски насаждения. По този начин в отделни части на терена се натрупват
много големи количества сняг, а на други снежната покривка се намалява значително
(Недялков и Раев, 1988; McClung and Schaerer, 1992; Векилска, 1966). Това от своя страна
има голямо пряко и косвено влияние върху дървесната растителност. Косвеното влияние
се състои в осигуряване на повече влага при разтапянето на снега, забавяне на
стартирането на вегитацията поради наличие на снежна покривка, влияние върху
процесите на лавинообразуване и др. Прякото влияние се изразява в затрупване на част от
короните или целите дървета, натрупване на повече сняг върху короните и др. От
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значение за влиянието на вятъра върху дърветата в гората и за отлагането на носения сняг
е взаимодействието на въздушните потоци с насажденията. По отношение на влиянието
си върху ветровете насажденията могат да се разглеждат като прегради с плътна,
продухваема или решетеста (ажурна) структура (Пеев, 1989; Пеев, 1991). При плътните
короните на дърветата се допират плътно една до друга. Пример за такива са неизреждани
култури и гъсти едноетажни насаждения. Продухваемите са изградени от дървета, на
които се допират крайните части на короните или има малко разстояние между тях.
Пример са възрастни гори от светлолюбиви видове като бял бор, бяла мура, черна мура и
др. Горските прегради с решетеста структура са изградени от рядко разположени
единични дървета или малки групи от дървета. Пример за такива са редколесия в зоната
на горната граница на гората, силно изредени насаждения и др.
При доближаването си до плътна растителна преграда част от въздушните маси се
издигат и минават над нея. Друга част навлиза в гората и бързо намалява скоростта си.
Въздушните слоеве, които минават непосредствено над насаждението, се завихрят на
известно разстояние зад челните редици от дървета и се насочват надолу към короните на
дърветата (въздухопад) (фиг.1.) (Somerville, 1980; Stathers et al., 1994; Cornelis et al., 1997;
Mortier (edit.), 2001). Редица изследвания посочват, че на разстояние от 2 до 3 височини на
дървостоя зад челните му редици се увеличава поривистостта на вятъра (Stathers et al.,
1994; Flesch and Wilson, 1999; Morse et al., 2002).

Фиг.1. Промяна на посоката на въздушните потоци при
достигане до плътно насаждение (по Mortier (edit.), 2001)

Somerville (1980) посочва, че това е причина за повишен процент на повредени от
ветроломи и ветровали дървета зад плътни граници на насаждения. В празните
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пространства зад гъсти горски масиви се наблюдава зона на значително спадане на
скоростта на вятъра. Тя е с широчина приблизително равна на три височини на дърветата
(Flesch and Wilson, 1999). Плътните растителни прегради имат значително влияние върху
разпределението на снежната покривка. В непосредствена близост до тях се създават
условия за отлагане на носения от ветровете сняг и се натрупват преспи със значителна
дълбочина (Пеев, 1989).
В продухваемите прегради скоростта на вятъра отслабва в зоната на короните, но
се засилва непосредствено под тях в празните пространства между стъблата на дърветата
(Пеев, 1989). Това създава условия за локално навяване на сняг, издухването му от други
зони и т.н. С увеличаването на разстоянието от началото на горския масив скоростта на
вятъра намалява и в слоя под короните. В случаите, когато короните не се допират се
наблюдава засилено натоварване от вятъра върху отделните дървета (Fraser, 1964 по
Somerville, 1980). От една страна това повишава риска от повреждане на короните на
отделни дървета или повалянето им. От друга е предпоставка за разрастване на
кореновите системи и приспособяване на ниво индивид към силни ветрове. В такива гори
по-често се наблюдава поваляне на единични дървета, но сравнително по-рядко
катастрофални ветровали с поваляне на цялата гора (Somerville, 1980)
В горски участъци с решетеста структура скоростта на вятъра намалява слабо и
постепенно. Това предизвиква по-равномерно отлагане на носения сняг в празните
пространства между дърветата (Пеев, 1989). По този начин не се създават зони на
натрупване на изключително големи количества сняг. По-слаби са и завихрянията във
въздушните слоеве непосредствено над короните на дърветата. Благодарение на това няма
зони на въздухопади и в такива насаждения не се наблюдават райони с големи повреди.
На наветрените склонове, от които ветровете издухват снега, се създават условия за
наличие на периоди с много тънка снежна покривка през зимния сезон. По този начин
най-ниските части на растенията и младите поници и фиданки се лишават от закрилата,
която получават през суровите зимни месеци (Tranquilini, 1979). За нейното значение
говори факта, че измръзване и процеси на кавитация в листата по клони, които остават
под снежната покривка се наблюдават много рядко.
Косвеното влияние на ветровете върху дървесните растения се изразява още и в
увеличаване на транспирацията, изравняване на температурата в различните въздушни
слоеве в близост до гората и в гората и др (Tranquilini, 1979). От тях значение за индивиди
в зоната на горната граница на гората може да има увеличаването на транспирацията в
края на зимния сезон при единично разположени дървета. Това е предпоставка за поголеми повреди от физиологична суша (Tranquilini, 1979; Sowell 1982, 1984).
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Посочените данни за влиянието на ветровете върху дървесната растителност
показват, че в много случаи то може да е значително и да повлияе на състоянието на
горските масиви. В зони с често повтарящи се силни ветрове те са основен лимитиращ
фактор за развитието на насажденията. Голямото значение на ветровете е предпоставка за
посвещаване на значителни усилия за проучването им. Същевременно те са насочени
преди всичко към гори под зоната на горната граница на гората. В тях проучванията са
насочени преди всичко към значението на ветровете за физиологични увреждания на
органи на растенията. Сравнително малко са данните за предизвикани от бързо движещи
се въздушни потоци и свързани с тях явления на механични повреди на дървесната
растителност в зоната на горната граница на гората. Това обуславя необходимостта от
проучвания в тази насока особено за райони, дървесни видове и типове гори, за които
подобна информация е оскъдна.
2.5.Влияние

на

лавинните

процеси

върху

растежа

и

развитието на дървесните видове в зоната на горната граница на
гората
Големите снегонатрупвания на подветрените склонове, които са свързани с
транспортната дейност на снеговете, имат и друго косвено значение за развитието на
растителността. Те са основни стартови зони на лавините (McClung, 2001b). Oт своя
страна те влияят върху процесите на растеж и развитие на дървесните растения във
високите части на планините. Чрез своята ежегодна и периодична дейност лавините
формират облика на насажденията в зоната на горната граница на гората, като увреждат
периодично или унищожават отделни дървета или участъци (McClung and Shaerer, 1992).
Снежните лавини са явление, при което снежната покривка или част от нея започва
да се движи под действието на гравитационната сила (Daffern, 1992; McClung and Shaerer,
1992). Те притежават огромна мощност и са едно от най-разрушителните явления в
природата. Измерванията на големи прашни лавини показват, че в някои случаи достигат
скорости до 450 km/h и ударни налягания над 1000 kPa (Kulikovskiy and Sveshnikova 1977
по Turnbull et al., 2006; Perla and LaChapelle, 1970; McClung and Shearer, 1992; Sovilla and
Sommavilla, 2001; Sovilla and Bartelt, 2002; Turnbull et al., 2006). При падането си
унищожават за секунди вековни гори, стопански и жилищни постройки и взимат човешки
жертви. Това обуславя необходимостта от познаването на взаимодействието им с горските
екосистеми.

27

2.5.1.Основни видове лавини

Съществуват голям брой видове лавини. Причина за това е наличието на много
форми на снежни кристали и различното им състояние в снежната покривка, разликите в
изминатия път, количеството и влажността на увлечената снежна маса. Според
класификацията на видовете лавини на ЮНЕСКО от 1981г., най-важните критерии за
разграничаване са начина на стартиране, положението на плъзгащата повърхност,
влажността на увлечения сняг, пътя и вида на движение и вида на снежното отлагане в
зоната на спиране. От гледна тока на значението им за горите и дървесните растения, найважните критерии са вида на стартиране, влажността на снега и типа на движение.
Според начина на стартиране лавините се делят на стартиращи от точка и от линия
(McClung and Shaerer, 1992).
При стартиращите от точка, малко количество сняг потегля и при движението си
увлича все повече снежни кристали. Така се получава постепенно разширяване на
потеглилата лавина. Именно този начин на увличане на нови маси е известен като
“лавинообразно нарастване”. Такъв тип стартиране е характерен за лавините от мек сняг.
Според влажността и състоянието на снега те могат най-общо да се разделят на лавини от
нов сух или влажен сняг и лавини от стар мокър сняг.
Лавините, които стартират с разкъсване на снежната покривка по линия, се наричат
“снежни дъски”. При тях плътен снежен слой (снежната дъска), който няма достатъчно
стабилна връзка с долните слоеве, се отцепва и задвижва (McClung and Shaerer, 1992).
Лавини тип „Снежни дъски”
Снежните дъски се образуват под действието на ветрове с умерена сила, които
натрошават снежните кристали и ги отлагат на подветрени места по склоновете (Daffern,
1992; McClung and Shaerer, 1992). Потеглянето им е резултат от увеличената маса на
снежната покривка или прилагане на външна сила (сътресение от земетресение, падане на
друга лавина, преминаване на животно или човек и др.). Тези лавини се считат за найопасните за хората в планината, тъй като повечето случаи на пострадали са свързани
именно с тях. Това се дължи на измамно стабилния вид на снежната дъска (Петров, 1988;
Daffern,1992; Панайотов, 2005b). Тези лавини са в състояние да нанесат и големи щети на
горските насаждения. Дължи се на високата плътност на снежната дъска (до 450 kg/m3) и
факта, че набират скорост над 60 km/h за няколко секунди.

Най-големите и

опустошителни прашни лавини често стартират като снежни дъски с дълбочина над 70-80
cm и в последствие се преобразуват при достигане на достатъчна скорост (Turnbull and
Bartlet, 2002)
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Лавини от нов сух сняг
Лавините от нов сух сняг стартират по време на снеговалежа или скоро след него.
Те се дължат на нарасналата маса на новата снежна покривка, която се състои от още
несвързани помежду си снежните кристали (Daffern, 1992; McClung и Shaerer, 1992)
За тях е характерно, че нямат голяма плътност и движението им наподобява
течност. При достигане на препятствие го “обгръщат” като течен поток (McClung, 2001c).
Поради това рядко разрушават обекти, с които се сблъскват по време на движението си.
По тази причина са сравнително безопасни и за горските насаждения. Малките лавини от
сух нов сняг са често явление на стръмните планински склонове. В горски масиви те
преустановяват движението си бързо.
Изключение е случая, когато количеството на новия сняг е над 70-80 cm. Тогава
лавините придобиват големи размери и лесно се преобразуват в най-разрушителния вид –
прашните лавини (McClung и Shaerer, 1992).
Прашни лавини
Прашните лавини са система от плъзгаща се по повърхността снежна маса и
намираща се над нея гъста смес от въздух и сняг, която се движи с голяма скорост под
формата на турболентен облак (Turnbull and Bartlet, 2002; Ancey and Meunier, 2004;
Turnbull et al., 2006). Плътността му е около 10 пъти по-голяма от тази на въздуха.
Достигнат скорости до 90 m/s, а в редки случаи и по-големи. При движението си облакът
се разраства бързо и е в състояние да обхване цели склонове. По този начин повлияват на
големи по площ горски масиви, а при достигането си до долините са в състояние да
засегнат множество обекти (McClung и Shaerer, 1992). Пораженията, които нанасят на
дърветата в насажденията са сходни с характерните за ураганните ветрове.
Прашните лавини потеглят като лавини от сух сняг или като снежни дъски
(McClung и Shaerer, 1992). Ако по време на движението си достигнат определена скорост
и теренните условия са подходящи, могат да се преобразуват в прашни. Счита се,
минималните условия за този процес са лавината да измине път над 300 m и да набере
скорост над 20 m/s (Voellmey, 1955 по Sommerhalder, 1965). Наличие на скални прагове
или стеснения в улея, по който се спуска лавината улесняват процеса, тък като при
преминаването през тях голяма част от снега се смесва с въздушния слой над лавината и
се създават условия за образуване на газово-снежния облак.
Поради голямата си скорост прашните лавини изминават и много по-дълъг път от
нормалните (Voellmey, 1955 по Sommerhalder, 1965; Turnbull and Bartlet, 2002). По този
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начин засягат обекти, за които се е считало, че не са застрашени. Това е причината, поради
която често тяхното падане в населените долини на Алпите и планините на Норвегия и
Финландия е свързано с разрушаване на цели селища и много жертви (McClung и Shaerer,
1992; Turnbull and Bartlet, 2002).
Лавини от мокър сняг
За горите значително по-опасни от нормалните лавини от сух сняг са лавините от
мокър сняг. Те падат или при обилни снеговалежи при сравнително високи температури,
или при загуба на връзка между отделните кристали в снежната покривка през пролетта
(Armstrong and Ives, 1976). За тях е характерно, че снежната маса се движи с по-малка
скорост (до 35m/s), но има голяма плътност (около 400 kg/m3). Поради тази причина имат
значителна маса и разрушителна сила. При достигането на препятствие го разрушават. В
случаите, когато падат в гора са в състояние да унищожат голяма част от нея, като
прокарват нови просеки или разширят вече съществуващи такива (Armstrong and Ives,
1976).
За да може да бъде извършено успешно планиране на евентуалните последствия от
падането на лавините и да се вземат съответните мерки, е необходимо да се познават
динамичните процеси на движението им (McClung и Shaerer, 1992). Поради стихийността
на явлението неговото изучаване е много трудно. Това е причината да съществуват
множество различни методи за установяване и изчисляване на основните показатели на
движение. Класическите теоретични постановки се базират на аналитично изведени в
хидравликата уравнения за движение на течен поток, които са модифицирани, за да
отразяват движението на лавините. Такива са моделите на Воелми и Салм (Voellmy-Salm
Model, 1955 по Sommerhalder, 1965), Перла (PCM Model, Perla, 1980), Норвежкият модел
(NIS Model, Norem, 1989 по Sovilla и Bartelt, 2001). През последните години изграждането
на оборудвани със съвременна техника центрове за изучаване на лавините дава
възможност за точни измервания на различни параметри от движението на снежните маси
и газово-снежните потоци при прашните лавини и сравняването на реално получените
данни с разработените теоретични модели. По тази причина те са в процес на постоянно
обновяване и калибриране (Sovilla и Bartelt, 2001).
Независимо от разликата в конкретните формули, моделите отчитат първостепенно
значение за скоростта на лавината на наклона на склона, дълбочината и масата на
увлечения сняг, триенето между снежните кристали, триенето между движещите се
снежни маси и терена на плъзгане. Така например терен със скали и дървета създава
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значително триене с лавината и съответно способства за по-ниска скорост. При прашните
лавини намалява изключително много коефициентът на триене между снежните кристали
поради увличането на много въздух и това способства за скокообразно нарастване на
скоростта. Това от своя страна има пряко отношение към ударната сила на движещите се
маси и пътят, който те изминават, тъй като те са право пропорционални на скоростта на
движение.
2.5.2.Влияние на лавинните процеси върху растителните съобщества

От съществено значение за планирането на стопански дейности в планините и
оценяване на влиянието на лавинните процеси върху растителните съобщества е
установяването на периода на повторяемост на падане на лавините. Той е изминалото
време между падането на две лавини, които отговарят на определен критерий (за размер,
достигане до определена точка и др.) (по McClung and Shaerer, 1992). Има редица методи
за събиране на информация и определяне на периода на повторяемост на едно стихийно
събитие като лавините. Най-широка популярност са придобили статистическите методи,
които позволяват на база на събраната информация, от дългогодишни наблюдения да
бъдат извлечени определени закономерности за лавинната активност (Perla и LaChapelle
1970; McClung 2001b). Използването им е възможно само при условие, че систематично е
събирана информация в сравнително дълъг период от време. В случаите, когато подобни
данни липсват, най-сигурните методи за определяне на повторяемостта на лавините се
базират на анализ на състоянието на растителността (Пеев 1955; Carrera, 1979; Butler и
Malanson, 1985; Patten и Knight, 1994; Rayback, 1998; McClung 2001b; Dube et al., 2004). Те
се базират на това, че при падането си лавините оставят редица белези по растенията – от
наранявания на кората и стъблото до пречупване на връхната част или цялото дърво. В
случаите, когато дърветата не загинат в следствие на нараняванията и уврежданията, те
отразяват събитието в годишните си пръстени. Това позволява да бъдат използвани
дендрохронологични методи за датиране на минали падания на лавини с различни
размери (Carrera, 1979; Butler and Malanson, 1985; Dube et al., 2004; Gubler and Rychetnik,
1991; Schweingruber, 1996; Weir, 2002). Най-добре е когато тяхната достоверност може да
се сравни с налични исторически сведения.
Анализът на състоянието и видовият състав на насажденията, растящи на
планински склонове, често е единственият източник на информация за лавинната дейност
в случаи, когато не могат да се осъществят проучвания с методи като дендроекологичните
(Patten и Knight, 1994). За склонове, на които тя е имала повишена активност в миналото,
са типични инверсия на видовете, срещане на геометрично сходящи с възможния път на
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лавината участъци с по-млада едновъзрастна гора или пионерни видове, дървета с
характерни наранявания и др.
За зони, които се засягат от големи лавини поне веднъж за 10 години, са типични
тревни и храстови видове и ниски криволесия на дървесни видове. Височината на
храстите и криволесията не надхвърля 1-1.5 m. В отделни участъци се наблюдават
ерозионни процеси, обърнати тревни чимове или липса на почва (Weir, 2002).
За зони, в които периода на падане на големи лавини е от 10 до 30 години са
характерни пионерни видове, които са разположени в гъсти групи. Срещат се пречупени
стъбла с вторично развили се върхове. По тяхната възраст може да се съди за това, кога е
паднала лавината, която е пречупила основното стъбло (Butler and Malanson, 1985; Patten
and Knight, 1994)
За зони, в които периода на падане на големи лавини е от 30 до 100 години са
характерни групи от пионерни видове с еднаква възраст и млади индивиди от климаксния
вид (Butler and Malanson, 1985; Patten and Knight, 1994). В случаите, когато условията на
месторастене са много подходящи за типичния за района вид е възможно да няма
настаняване на пионерен вид, а директно развитие на типичния.
Процесите на лавинообразуване са тясно свързани със състоянието на дървесната
растителност от зоната на горната граница на гората. От една страна лавините са фактор,
който определя наличието или отсъствието на гора по много от стръмните планински
склонове. От друга от състоянието на най-високо разположените гори до голяма степен
зависят процесите на образуване и падане на лавините и следователно режима на тези
събития (McClung 2001b). Ако насажденията са в добро състояние и с оптимална гъстота,
са в състояние да възпрепятстват образуването или навлизането на лавини в тях и
съответно да предпазят по-ниско разположените гори, постройки, технически и пътни
съоръжения. Влиянието на лавините върху най-високо разположените гори зависи много
от вида, големината на лавината, а следователно и от изминатото от нея разстояние.
Според някои изследвания, лавина, която измине път от 400 m и има ударно налягане над
100 kPa може да унищожи големи участъци от възрастна гора (Власов и др. 1980; Dufour,
2000; McClung, 2001c). Gruber и Rychetnik (1991) посочват данни, според които дори помалки лавини са в състояние да окажат сериозно влияние върху горските екосистеми в
зоната на горната граница на гората. Според авторите лавини, които са изминали път над
30 m, са в състояние да пречупят дърво с диаметър под 30 cm. Увреждайки дървета и
фиданки с по-малки размери, те възпрепятстват възобновителния процес и е възможно да
го компрометират изцяло. Изследвания на растителни съобщества, които се намират в
зони с активни лавинни процеси, посочват, че дървета с диаметър под 10 cm обикновено
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оцеляват при удар от лавина, тъй като са достатъчно жилави (Butler, 1985; Patten и Knight,
1994; Rayback, 1998). Индивиди с по-голям диаметър имат по-голяма устойчивост на
влиянието на малки и често повтарящи се лавини, но се пречупват по-лесно от големи.
Фактът, че тези изводи са правени за определен дървесен вид, не позволява да се
използват по отношение на други видове без съответна проверка и предпопределя
необходимостта от конкретни проучвания за дадени планински райони и срещащите се в
тях растителни видове.
По склонове, за които е характерна висока активност на лавинните процеси, горите
са формирани в резултат от взаимодействието с тях. Насажденията са разделени от
наличните улеи и просеки, по които често падат лавини. Това е дало основание да бъдат
наречени ребровидни или островни гори (Власов и др. 1980).

При настъпване на

продължителен благоприятен за растеж и развитие на дървесни растения период, горите
започват постепенно да се разширяват. Според Patten и Knight (1994) първоначално се
настаняват бързорастящи широколистни видове, които през зимата се зариват от снега и
това ги предпазва от действието на падащите снежни маси. Постепенно израстват и
фиданки от типичните за района иглолистни видове. Ако за период от 30-40 години по
същия път не падне голяма лавина те израстват достатъчно, за да формират млада и
устойчива на лавинната дейност гора. При последващо падане на голяма лавина обаче тя
отново навлиза в насаждението и прокарва просека. Дълбочината, до която може да
навлезе, зависи както от вида на лавината и изминатия от нея път, така и от състоянието
на насаждението.
Власов и др. (1980) посочват, че основната разлика между характеристиките на
горите, които се развиват на лавиноопасни склонове и тези, които се развиват на склонове
с ниска лавинна активност, е височината на насаждението, като тя е винаги по-малка при
първите. Според данни на Patten и Knight (1994) в частите на насажденията, които имат
чест контакт с лавините, е по-малък средният диаметър и по-голяма гъстотата.
Съобществата, които се формират в зони с често действие на лавини обикновено се
характеризират с по-голямо видово разнообразие от съседните насаждения. Това се дължи
на добрите влажностни, а понякога и светлинни условия (Butler, 1985; Patten и Knight,
1994; Rayback, 1998). Поради честото падане на лавини в тях има неблагоприятни условия
за развитието на насаждения от характерните за района климаксни видове. За сметка на
това в тези зони се развиват успешно съобщества от тревни, храстови и пионерни
дървесни видове, жизнените стратегии на които позволяват оцеляването и успешното им
размножаване. Проучванията на подобни растителни съобщества в планините Северна
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Америка показва, че те са изключително ценни и като хабитати на животински видове
(Butler, 1985; Malanson and Butler, 1986; Weir, 2002)
Неправилното стопанисване на горите може да се окаже основна причина за
дестабилизирането им и активирането на лавинните процеси. Типични примери в това
отношение има в планините на Британска Колумбия в Канада, където преобладаващата
форма на стопанисване е голата сеч с размери от 10 до 100 ha. По данни на McClung
(2001a) около 10 000 сечища в областта са сериозно повлияни от лавинна дейност. В тях
поради падане на лавини се затруднява или блокира възобновителният процес. Често
стартирали в сечищата лавини прокарват широки просеки в по-ниско разположените гори
и достигат основите на долините. Там създават редица проблеми, тъй като тяхното падане
не е било предвидено.
Все още няма единно мнение за оптималната гъстота, която трябва да имат
насажденията, за да притежават добра устойчивост на лавинни процеси и да са в
състояние да осигурят надеждна защита. Някои автори считат, че височината на гората
трябва да бъде поне три пъти по-голяма от типичната дълбочина на снежната покривка,
гъстотата трябва да е поне 1000 бр/ha и диаметрите на дърветата на гръдна височина над
12-15 cm (Salm, 1978 по Weir, 2002).
Наблюденията в българските планини показват, че периодично падат много големи
лавини, които по пътя си към долините унищожават значителни площи гора (Пеев и
Димитров, 1971; Пеев и Клечаров, 1976; Захариев и Кръстев, 1985; Панайотов, 2000).
Липсата на систематично събирана информация и изследвания в тази област не
позволяват да се правят обобщени изводи за периода на повтаряемост, типовете лавини и
влиянието им върху горските екосистеми в различни райони на страната. Същевременно
на много места започва разширяване и развитие на нова туристическа инфрастуктира в
зони с влияние на лавини. Това налага опознаването на характеристиката на лавинните
процеси в конкретните райони. Поради недостига на исторически данни е необходимо при
изследвания в тази насока да се използват косвени методи като дендроекологичен анализ
и анализ на структурата и състава на растителните съобщества.
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Обобщение на литературния обзор
Посочените проучвания показват, че горските екосистеми в зоната на горната
граница на гората са формирани под значителното влияние на редица фактори на околната
среда. От първостепенна важност за растежа на дървесните растения е температурният
режим. За разпространението и структурата на горите голямо значение имат и почвените
условия, влиянието на различни по мащаб природни нарушения и човешката дейност. В
райони с чести и силни ветрове, повишена лавинна активност и акумулиране на дълбоки
снежни покривки горските съобщества са моделирани от тези фактори. Съществено
влияние върху сегашното състояние на горите в определени райони е оказала дейността на
хората в минали периоди.
Многообразието от екологични условия във високите планини на България е
предпоставката за наличие на голям брой растителни съобщества с различни
характеристики. За опознаването и правилното им стопанисване са необходими
целенасочени проучвания за натрупване на познания за естествената структура и
историческо развитие на горите, влиянието на абиотичните фактори и техните екстремни
прояви. До момента в нашата страна усилията са били насочени преди всичко към
изучаване на морфологичните и екологичните особености на растителните видове и
растежа на експериментални горски култури. Оскъдна е информацията за конкретното
влияние на вариращите във времето фактори на околната среда и особено за реакцията на
дървесните растения към екстремните им прояви. За много райони на страната липсват
исторически данни за развитието на горските екосистеми и моментите на влияние на
природни нарушения с различен мащаб. Поставената цел на дисертацията е свързана с
получаване на конкретни данни и изводи за част от посочените проблеми. Акцентирано е
върху най-силно вариращите абиотични екологични фактори – температура, валежи и
причините за големи по мащаб природни нарушеня в зоната на горната граница на гората
в сегашния момент – ветрове и лавини.
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3.ОБЕКТ И МЕТОД НА РАБОТА
3.1.Обекти
Обект на проучването са най-широко разпространените в зоната на горната
граница на гората в България дървесни видове от сем. Борови (Pinaceae). Изучавани са
естествени насаждения и култури от обикновен смърч (Picea abies Karts), бяла мура (Pinus
peuce Griseb.) и бял бор (Pinus sylvestris L.). За установяване на влиянието на различни
абиотични екологични фактори са подбрани обекти от зоната на горната граница на гората
в планините Витоша и Пирин. При подбора на обектите е спазван принципът за избор на
месторастения с ясно изразено влияние на даден екологичен фактор.
3.1.1. Обекти на Витоша

Витоша е разположена в Западна България. Поради липсата на други високи
планини в близост до Витоша в западно направление, планината е пряко изложена на
действието на навлизащите в страната въздушни маси със западен компонент. По тази
причина за високите части на Витоша са характерни чести силни и бурни ветрове. Те имат
влияние върху растителността чрез пряко въздействие и пренос на големи количества сняг
през зимния сезон (Векилска, 1966). Горната граница на гората достига до 1900 m н.в. и в
много редки случаи до 1950 m н.в. Това е със 150 до 200 m по-ниско от потенциалната
термична горна граница. Тя се очертава от 10 градусовата изотерма на най-топлия месец
(юли) и минава през 2100 m н.в. Това е показател, че положението на горната граница се
определя от допълнителни лимитиращи фактори освен температурния режим. По тази
причина Витоша е избрана като обект за изучаване на влиянието на силни ветрове и
свързаните с тях явления върху дървесните растения в зоната на горната граница на
гората.
Пробните площи са залагани в два типа насаждения – изкуствено създадени горски
култури и естествени гори.
Естествените гори във високите части на Витоша са с основен вид обикновен
смърч (Picea abies Karst). Най-вероятно се отнасят към срещащата се в зоната на горната
граница на гората в Рило-Родопския масив асоциация Moehringio pendulae-Piceetum abietis
Roussakova et Dimitrov 2005 (ROUSSAKOVA & DIMITROV 2005). Тя се характеризира с
доминиращо участие на Luzula sylvatica, Vaccinium myrtillus и Oxalis acetosella в приземния
синузий.
По-обширни дървостои се намират в подножието на североизточните склонове на
върховете Голям резен (2277 m н.в.) и Скопарник (2226 m н.в.)

на територията на

биосферен резерват “Бистришко бранище” и по западните склонове на вр. Средец (1969
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m н.в.) на територията на биосферен резерват “Торфено бранище”. Общата им площ е
489.3 ha. За изучаване влиянието на силните ветрове и свързаните с тях явления върху
естествените формации от обикновен смърч са подбрани обекти в зоната на горната
граница на гората в резерват „Бистришко бранище”. Изследванията са съсредоточени
върху естествени групи над горната граница в подножието на вр. Голям резен и участъци
от зоната на горната граница на насажденията. Тъй като те се намират в непосредствена
близост, е логично да се допусне, че влиянието на най-силно вариращите във времето
фактори на околната среда (температура и валежи) е сходно. По тази причина може да се
приеме, че различията в строежа и състоянието на отделно разположените групи и
горските участъци от зоната на горната граница на гората се дължат на други фактори
като почвени условия, вариране на силата на ветровете и свързаните с това явления.

Фиг.2. Разположение на изследваните групи от обикновен смърч и заложени
пробни площи в зоната на горната граница на гората в резерват „Бистришко
бранище” (1 – групи от обикновен смърч; 2 - пробна площ V-BBran-PP1; 3 пробна площ V-BBran-PP2; 4 - пробна площ V-BBran-PP3).

Фиг.3.Разположение на изследваните групи от обикновен
смърч в подножието на източния склон на вр. Голям резен
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В подножието на вр. Голям резен и вр. Скопарник са изследвани 5 самостоятелно
разположени групи от обикновен смърч и 3 пробни площи от горната граница на гората
(фиг.2.). Групите са с различна площ, като при изследването им са обхванати всички
дървета в тях. Разположени са по вертикален градиент в подножието на скалния масив на
източния склон на вр. Голям резен (фиг.3). Най-високо разположените групи (V-GVR-GR1
и V-GVR-GR2) се намират на изпъкналата част на микроповишение и са пряко изложени
на действието на спускащи се по склона между върховете Голям и Малък резен ветрове.
Групи V-GVR-GR3, V-GVR-GR4 и V-GVR-GR5 са разположени на по-заветни
месторастения зад същото микроповишение и съответно са по-защитени от ветровете.
Пробните площи в зоната на горната граница на гората на източния склон на вр. Голям
резен (V-BBR-PP1 и V-BBR-PP2) са с размери по 0.1 ha., а на източния склон на вр.
Скопарник (V-BBR-PP3) с размер 0.35 ha. На база на сателитни изображения и аерофото
снимки е направен анализ на по-обширни участъци в района.
В табл.1. са посочени общи данни за разположението на изучаваните групи и
пробни площи в зоната на горната граница на гората в резерват Бистришко бранище.

V-GRZ-GR1

181 2

PCAB

E

25

2000

42°34’138’’

23°17’670’’

2

V-GRZ-GR2

181 2

PCAB

E

20

1975

42°34’132’’

23°17’738’’

3

V-GRZ-GR3

181 2

PCAB

E

20

1940

42°34’110’’

23°17’805’’

4

V-GRZ-GR4

181 2

PCAB

E

20

1940

42°34’091’’

23°17’786’’

5

V-GRZ-GR5

181 2

PCAB

E

22

1930

42°34’066’’

23°17’499’’

1

V-BBR-PP1

39 в

PCAB

E

16

1825

42°34’648’’

23°18’038’’

2

V-BBR -PP2

39 г

PCAB

E

19

1800

42°34’568’’

23°18’494’’

3

V-BBR -PP3

37 в

PCAB

NE

24

1925

42°33’207’’

23°18’510’’

склона

1

управление

Надморска

височина, m

Географски координати
Наклон, º

Дървесен
вид

Изложение на

Отдел в план за

Име
площ номер

Група / Пробна

Табл.1. Общи данни за разположението на изучаваните групи и пробни площи в зоната на горната
граница на гората на резерват “Бистришко бранище”

N

E

Легенда: С код PCAB е отбелязан Picea abies Karst.
За осъществяване на дендроекологичен анализ с преслеров свредел са взети 78
проби от дървета в изучаваните групи, пробни площи и участъци от горната граница на
гората в района. По този начин е изградена хронология от дървета с нормално развити
стъбла. Чрез сравняване с нея са установени ключови моменти от развитието на горските
групи и отделни участъци от горната граница на гората.
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В изкуствено създадени култури пробни площи са заложни в районите на
върховете Голи връх (1837 m н.в.) в близост до хижа Алеко, вр. Средец (1969 m н.в.) и вр.
Ушите (1906 m н.в.) в близост до х. Боерица. Културите са от бяла мура (Pinus peuce
Griseb.), бял бор (Pinus sylvestris L.), обикновен смърч (Picea abies Karst) и единични
дървета от черна мура (Pinus heldreichii Christ). Създадени са през 30-те и 40-те години на
миналия век (Марков, 1927; Петков, 1931). Това дава възможност да бъде изучавано
развитието на горски култури за период от около 60 години в зоната на горната граница на
гората. Поради сходната възраст на насажденията може да се допусне, че наблюдаваните
различия в растежа и развитието им не се дължат на фактора възраст, а на други фактори
на околната среда. При планирането на залагането на пробните площи е целено да се
обхванат два типа култури – повлияни от силни ветрове и свързаните с тях явления и
неповлияни. Двата типа обекти се намират в непосредствена близост, за да може да се
допусне влиянието на сходни общи фактори на средата и климата като слънчево греене,
почвени условия, температури и валежи. По този начин неповлияните култури могат да
служат като контролни спрямо повлияните. В изпълнение на този дизайн на проучването в
района на вр. Голи връх са заложени шест пробни площи, а в района на вр. Средец и
вр.Ушите - пет пробни площи (фиг.4).

Фиг.4. Разположение на пробните площи заложени в района на вр. Голи
връх (пробни площи с номера от 1 до 6) и на вр. Средец (пробни площи с
номера от 7 до 11)
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Културите в района на вр. Голи връх са намират в крайната източна част на платото
“Капакливец” и в най-високата част на западния склон на Драгалевска река. Пробни
площи с номера 1, 2 и 3 обхващат култури от зоната на горната граница на гората, а
пробни площи с номера 4, 5 и 6 от по-защитени спрямо действието на ветровете
месторастения в непосредствена близост. Общи данни за разположението на пробните
площи са дадени в табл.2. Тъй като насажденията се намират в горните билни части на
склона и на платото изложението на склона е условно и не оказва съществено влияние
върху климатичните фактори. В района няма обособена култура от черна мура. По тази
причина е анализиран растежът на дървета от този вид, разположени в други култури или
на открити части на платото. В рамките на култура растежът е проследен по дървета в
пробна площ номер 6. Извън рамките на обособено насаждение растежът е проследен по
отделно разположени дървета в непосредствена близост в южна посока от пробна площ
номер 1 и по дървета от горната граница на културата в отдел 50, подотдел “а”. Тя се
намира на около 400 m в посока NNE от пробна площ номер 2 и 250 m в посока SSW от
пробна площ номер 1. Разстоянието между пробна площ номер 2 и всяка от пробни площи
1, 3, 4, 5 и 6 не надхвърля 1000 m, а между пробни площи 1, 3, 4, 5 и 6 не надхвърля 400 m.

височина, m

1

V-GVR-PP1

70 л

Pinus peuce Griseb.

NE

10

1825 42°35’359’’

23°17’245’’

2

V-GVR-PP2

49 а

Pinus peuce Griseb.

E

15

1875 42°35’120’’

23°17’149’’

3

V-GVR-PP3

71 н

Pinus sylvestris L.

W

16

1825 42°35’211’’

23°17’385’’

4

V-GVR-PP4

71 и

Pinus sylvestris L.

W

26

1770 42°35’234’’

23°17’484’’

5

V-GVR-PP5

71 о

Picea abies Karst

W

24

1785 42°35’190’’

23°17’432’’

NE

15

1780

23°17’457’’

6

V-GVR-PP6

70 о

Pinus peuce Griseb.
Picea abies Karst
Pinus heldreichii
Christ

склона

Надморска

Географски
координати

Наклон, º

Основни дървесни
видове

Изложение на

управление

Име
Отдел в план за

Пробна площ номер

Табл.2. Общи данни за разположението на пробните площи заложени в култури в зоната на
горната граница на гората в района на вр. Голи връх

N

42°35’271’’

E

Пробни площи с номера 7, 8 и 9 са заложени в района на вр. Средец. Те обхващат
култури от бяла мура. Пробни площи номера 7 и 9 се намират на изложени на действието
на ветрове със западен компонент месторастения.
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височина, m

7

V-SRD-PP7

175 и

Pinus peuce Griseb.

N

13

1840 42°35’412’’

23°15’527’’

8

V-SRD-PP8

175 к

Pinus peuce Griseb.

W

13

1840 42°35’368’’

23°15’474’’

9

V-SRD-PP9

112 к

Pinus peuce Griseb.

NE

12

1800 42°36’921’’

23°15’444’’

10

V-SRD-PP10

113 в

Pinus sylvestris L.

SW

17

1800 42°36’286’’

23°16’014’’

11

V-SRD-PP11

82 л

Picea abies Karst

N

16

1780 42°36’389’’

23°16’102’’

склона

Надморска

Географски
координати

Наклон, º

Основни дървесни
видове

Изложение на

управление

Пробна площ
номер

Име

Отдел в план за

Табл.3. Общи данни за разположението на пробните площи, заложени в култури в зоната на
горната граница на гората в района на вр. Средец

N

E

Пробна площ номер 8 се намира в непосредствена близост до пробна площ номер
7, но е защитена от ветрове със западен компонент от групи от обикновен смърч с
естествен произход, разположени в западна и северозападна посока. Пробни площи с
номера 10 и 11 се намират в подножието на вр. Ушите. Обхващат границата на култури от
бял бор и обикновен смърч със западния край на платото “Капакливец”. Общи данни за
разположението на пробни площи с номера 7, 8, 9, 10 и 11 са дадени в табл.3.
Разстоянието между пробни площи с номера 7 и 8 и пробна площ номер 9 е около 900 m, а
между пробни площи 7 и 8 около 180 m. Разстоянието между пробни площи с номера 9 и
10 е приблизително 750 m, а между пробна площ номер 9 и номер 11 около 1100 m.
Физикогеографски условия в района на горната граница на гората на Витоша
Във

физикогеографско

отношение

Витоша

принадлежи

към

планинско-

котловинната подобласт на Южна България (Ж. Гълъбов, 1966 по Георгиев, 1991).
Нейният куполовиден масив се откроява ясно от заобикалящите я по-ниски планини
Люлин, Верила, Плана, Лозенска и Софийското поле. Южните склонове на планината са с
малък наклон, докато северните, източните и западните се спускат стръмно към
заоблените планински била на околните планини и дълбоките наноси в южната част на
Софийско поле. Характерна особеност на планината е наличието на четири етажно
разположени денудационни нива. Те са свързани с четирикратното издигане през
различни периоди на неогена (Георгиев, 1991). Денудационните нива имат характер на
обширни плата. Те имат съществена роля за формирането на ветровия режим,
преразпределението и отлагането на снежната покривка. Най-високо разположеното ниво
е със средна височина 2250 m. Над него се издигат първенците на Витоша – върховете
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Черни връх и Голям резен. Второто ниво е със средна надморска височина 1850 m. На
него има микропонижения, върху които са формирани дълбоки торфища. Те са от
съществено значение за регулиране на водния отток и осигуряване на чиста питейна вода
за столицата. По периферията на това плато е оформена горната граница на гората в
районите на вр. Средец, вр. Ушите и вр. Голи връх.
Най-високо издигнатите централни части на Витоша, както и голяма част от
западните й склонове, са изградени от скалите на Витошкия плутон. Те са с вулканогенен
произход. На повърхността се разкриват сиенити, гранити и андезити. От особено
значение за определени райони са андезитните разкрития поради изключителната
устойчивост на изветряне на този скален тип. За такива райони са характерни високи
скални комплекси (Комините, Боянски водопад) и скални блокажи. Друга особеност на
високите части на Витоша е наличието на големи по площ каменни реки. Тъй като на
Витоша не е имало заледявания, те са наричани неправилно “морени” (Георгиев, 1991).
Произходът на каменните реки е сферично изветряне на скалните късове през младия
плейстоцен (Радев, 1926г. по Георгиев, 1991). Каменните реки с големи обли блокове от
сиенит са причината за формиране на плитки почви на много места в планината. Борис
Стефанов счита, че това е една от причините за широкото разпространение на
обикновения смърч (Picea abies Karst) във високите части на Витоша (Стефанов, 1939).
Свързано е с липсата на дълбочинно развитие на почвите и невъзможност за развитие на
дълбоки коренови системи при видовете, които имат такива биологични особености.
Почвообразуването във високите части на планината е протекло върху
изветрителни продукти главно на кисели скали, при различие в дренажа, под
преобладаващото влияние на горска и субалпийска растителност. В зоната над 1750 m н.в.
най-често срещани са тъмноцветни горски почви (Umbric Cambisols) (892,7 ha) и
планинско-ливадни почви (Modic Cambisols) (1855 ha) (по “План за управление” на ПП
„Витоша”, 2005). На торфенищата се среща торфенистия подтип на планинско-ливадните
почви (Histic) и торфенисто-блатни почви (Fabric Histols) (435 ha). Изучаваните пробни
площи се намират върху тъмноцветни горски почви. По-специфична е ситуацията при
групите от обикновен смърч над горната граница в района на вр. Голям Резен. Те се
намират върху изолирани почвени комплекси между обширни скални реки. Поради това
почвите са с големи локални различия в развитието си. Някои от тях са с малка дълбочина
и непълно развитие на хоризонтите и могат да бъдат отнесени към почвен тип Литосоли
(Lithosols).
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От значение за горската растителност в най-високите насаждения е режимът на
климатичните елементи в зоните на двете най-високи денудационни нива. Поради това на
тях е обърнато съществено внимание.
Платата улесняват свободното преминаване на въздушните маси. По тази причина
това за тях е характерен сходен ветрови режим като този на връх Черни връх. На някои
места поради особености на микрорелефа е възможно да има и локално усилване на
ветровете.
За анализ на климатичните условия в зоната на горната граница на гората са
използвани данни от климатичните станции на вр. Черни връх (2286 m н.в.), х. Боерица
(1702 m н.в.) и х. Алеко (1810 m н.в.). Данните за вр. Черни връх са използвани като
публикувани стойности за период от 1936 до 1970 г. за температури и от 1936 до 1985г. за
валежи (по Климатичен справочник на НР България) и като изчислени на база на средни
месечни стойности за период от 1936 до 2005г. (по масив от данни предоставен от НИМХ
при БАН). Данните за х. Боерица се базират на посочените в климатичния справочник
стойности. Данните за х. Алеко са публикувани от Христов (1959г.) и обхващат периода
от 1936 до 1955г.
Данните за вр. Черни връх са събирани непрекъснато от откриване на станцията,
поради което могат да се използват за по-обстойни анализи на връзката на растежа на
дървесните растения с варирането на климатичните фактори. Данните за х. Боерица са
използвани, тъй като тя се намира в района на вр.Средец на около 100 m денивелация под
изучаваните култури в зоната на горната граница на гората. Поради по-дългия период на
събиране в сравнение с хижа Алеко (1800 m н.в.) данните са счетени за по-представителни
от НИМХ и са публикувани в климатичните справочници.
Климатичните особености на Витоша се определят както от релефа на планината,
така и от характерната за този район на България атмосферна циркулация. За Балканския
полуостров тя се оформя под действието на Исландския минумум, Азорския максимум и
Средиземноморските циклони. Последните са от съществено значение през зимния
период. От средно 7.9 циклона над България през зимата 5.4 са Средиземноморски
(Стефанов, 1960 по Векилска, 1966). Това е определящо за ветровия и валежния режим,
като е предпоставка за засилени ветрове със западен компонент.
От най-голямо значение за растителността и варирането на радиалния прираст са
температурния и влажностния режим на дадено месторастене. По тази причина на тях e
обърнато внимание. В табл.4 са посочени данните за средните месечни температури на
анализираните климатични станции.
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II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

годишна

I

Средна

Височина, m

Надморска

Табл.4. Средни месечни температури (ºС) за вр. Черни връх, х. Боерица и х. Алеко на Витоша
Климатична
Месец
станция

х.Боерица,
1929-1970г.

1702

-5.2

-4.6

-2.3

2.7

7.4

10.8

12.9

12.9

9.6

5.2

1.4

-2.7

4.0

х.Алеко,
1936-1955г.

1800

-5.6

-4.8

-3.0

1.8

6.4

10.2

12.4

12.1

9.3

4.3

0.2

-3.7

3.3

вр.Черни
връх, 19362005г.

2286

-7.8

-7.8

-5.8

-1.9

2.9

6.5

8.6

8.7

5.7

1.7

-2.3

-6.1

0.2

Средната годишна температура на вр. Черни връх за период от 71 години е 0.2°С.
Температурите са отрицателни от м.ноември до до м.април.

Най-студеният месец е

януари (-8.3°С). Най-топлият месец е август (9.0°С). Температурната амплитуда между
най-студения и най-топлия месец е 16,5°С.
Средната годишна температура на х. Алеко за периода от 1936 до 1955г. ( 3.3°С) е с
0.7°С по-ниска от тази за х.Боерица (4.0°С) и с 2.1°С по-висока от тази за вр.Черни връх
(0.2°С). Това показва, че в района на вр. Голи връх температурите са малко по-ниски от
тези на х. Боерица. Средната месечна температура в района е отрицателна от м. декември
до м. март. Най-топлият месец е юли (12.4°С). Температурната амплитуда между найстудения и най-топлия месец е 18.0°С. Мразовият период продължава средно 4.8 месеца.
Със средна температура над 5°С са 6 месеца, като това показва потенциалния период за
растеж на дървесните растения.
От практически интерес за изследвания на горната граница на гората е височината,
през която минава 10 градусовата изотерма на най-топлия месец. За да се установи
положението на изотермата, е използвана интерполация. Според данни от климатичния
справочник на НР България в диапазона 1600-2200 m н.в. по северните склонове на
Витоша през м.август температурата намалява с 0.75°С на всеки 100 m. Следователно на
база на данните за вр. Черни връх 10 градусовата изотерма на м. август преминава през
2100 m.
Освен средните температури, които определят общия термичен режим на дадено
месторастене, от значение за растежа на дървесните растения са и минималните и
максимални стойности.
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В табл.5 са посочени средните максимални и минимални температури за
разглежданите климатични станции, а в табл.6 абсолютните измерени максимални и

Табл.5. Средни месечни максимални и минимални температури във високите части на Витоша
Месец
Климатична
станция
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Годишна

минимални температури.

Средни месечни максимални температури, °С

х.Боерица,
1929-1970г.

-1.4

-0.4

2.1

7.3

12.2

15.9

18.3

19.0

15.1

10.0

5.2

1.7

8.8

вр.Черни връх,
1936-1970г.

-5.7

-5.0

-3.2

1.0

5.5

9.7

12.2

12.5

9.4

4.7

0.6

-3.5

3.2

Средни месечни минимални температури, °С

х.Боерица,
1929-1970г.

-8.0

-7.4

-5.8

-1.0

3.5

6.6

8.4

8.4

5.5

1.7

-1.7

-5.3

0.4

вр.Черни връх,
1936-1970г.

-11.2

-10.6

-8.9

-4.3

0.2

3.5

5.7

5.8

3.0

-0.8

-4.5

-8.4

-2.5

Табл.6. Абсолютни месечни максимални и минимални температури във високите части на Витоша
Климатична
Месец
станция

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Месечни абсолютни максимални температури, °С

х.Боерица,
1929-1970г.
вр.Черни

връх,

1936-1970г.

11.5

16.5

18.4

21.0

25.0

28.2

29.7

32.0

31.0

23.9

18.5

12.4

6.5

7.5

10.8

14.0

19.0

20.4

21.7

22.7

22.5

18.0

13.9

10.8

Месечни абсолютни минимални температури, °С

х.Боерица,
1929-1970г.
вр.Черни

връх,

1936-1970г.

-26.0

-23.2

-20.5

-15.2

-9.0

-4.0

-0.2

-1.0

-7.4

-11.0

-18.0

-23.5

-27.4

-26.2

-25.5

-16.6

-12.0

-7.8

-3.8

-4.9

-9.2

-14.8

-24.1

-27.0

Както се вижда от таблици 5 и 6, във високите части на Витоша месеците от
декември до март са с отрицателни или близки до 0°С средно месечни максимални
температури. Това ги определя като чисто зимни месеци с преобладаващи валежи от сняг.
Според данните от климатичния справочник в района на х. Боерица температурата
надхвърля трайно 0°С в края на м. март (средна дата 29 март), 5°С в края на м.април
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(средна дата 30 април) и 10°С в средата на м. май (средна дата 11 май). Това показва, че
през месец април може да се очакват валежи от дъжд и сняг и минимално натрупване на
нова снежна покривка в отделни случаи, а подходящи условия за стартиране на растеж на
дървесните растения настъпват в края на месеца. В отделни зони с локални особености на
снегонавяване подходящи условия може да настъпят по-късно заради забавено
снеготопене.
Абсолютните минимални температури са достигнати през м. януари. От значение
за растежа на дървесните растения могат да са и резки застудявания през вегетационния
сезон. Данните в табл.6 показват, че в зоната на горната граница на гората температурите
могат да достигнат отрицателни стойности през всеки месец, като през месеците юли и
август са близки до 0°С, а през м. май, юни и септември са достигани стойности под -4°С.
По тази причина измръзване на тъкани на растенията е възможно през почти целия
вегетационен период.
Влажностният режим на растителността в зоната на горната граница на гората на
Витоша се определя от вертикалните валежи (дъжд, сняг и техни разновидности) и
натрупването на снежна покривка през зимния период. Поради това са разгледани пообстойно. Средните данни за валежите във високите части на Витоша са посочени в
табл.7. Посочени са данни за периода 1936-1985г. (по Климатичен справочник на НР
България) и за периода 1936-1955г. (по Христов, 1959г.).

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Годишна

сума, mm

Табл.7. Средно месечно и годишно количество на валежите (в mm) във високите части на Витоша
Месец
Климатична
станция

х.Боерица,
1936-1985г.

69

65

71

94

137

138

91

75

70

90

86

73

1060

х.Боерица,
1936-1955г.

66

70

74

85

113

135

89

63

60

114

88

75

1032

х.Алеко,
1936-1955г.

100

92

94

113

124

142

92

70

69

125

113

94

1228

103

95

96

98

118

142

98

84

71

85

86

99

1178

105

99

105

107

113

156

100

86

70

113

99

99

1252

Черни връх,
1936-1970г.

Черни връх,
1936-1955г.

Средно годишното валежно количество за трите климатични станции надхвърля
1000 mm. Прави впечатление по-високото валежно количество на вр.Черни връх за
периода от 1936 до 1955г. (1252 mm) в сравнение с периода от 1936 до 1985г. (1178 mm).
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По тази причина сравнението между валежите на вр. Черни връх и х. Алеко се извършва
чрез данните за идентичния период между двете станции (1936-1955г., по Христов,
1959г.). От него се вижда, че сумарните валежи на х. Алеко са почти колкото на вр. Черни
връх. През месеците април, май, октомври и ноември валежите в района на х. Алеко са
били по-високи от тези на вр.Черни връх. Разликите са от 8 до 14 mm. През зимните
месеци (декември-март) валежите на вр.Черни връх са били с 5 до 11 mm по-високи от
тези на х. Алеко. Сравнението показва, че валежните суми са много близки. Разликите в
отделните месеци не надхвърлят 16 mm (м.август). През зимните месеци са по-малки. По
тази причина може да се счете, че данните за валежите на вр. Черни връх са сравнително
представителни за общата тенденция в района на х. Алеко. Сравнението между валежите
на х. Боерица и вр. Черни връх показва по-високи валежи на върха (1178 mm спрямо 1060
mm за периода от 1936 до 1985г.). През месеците от декември до март на вр. Черни връх
са с 25 до 34 mm повече, а през останалите месеци разликите са до 19 mm. Сумарната
разлика за зимните месеци е 105 mm. Тя е показателна за по-високи валежи през зимния
сезон в района на вр. Черни връх и хижа Алеко в сравнение с района на х. Боерица.
Максимумите на валежите в различните станции са през пролетните и раннолетните месеци (май и юни). Минимумът на валежите е през август-септември. През
периода 1936-1955г. се е наблюдавал вторичен максимум през м. октомври (Христов,
1959г.), но както се вижда от данните в табл.7, в по-дългия период няма отчетлив
вторичен максимум на валежите. Нагледно данните се илюстрират чрез климатограми по
Валтер-Лейт (фиг. 5-7).
При тях на една диаграма се нанасят
средните температури и валежи в мащаб
1:2, а при валежни суми в даден месец над
100 mm 1:10. Пресичането на кривите на
средните температури и валежи показва
наличие

на

засушлив

период.

На

климатограмите са отбелязани следните
периоди: 1 – вегетационен период; 2засушлив период; 3 – начало и край на
потенциален вегетационен период за добре
приспособени към условията видове; 4 –
мразов
Фиг.5. Климатограма по Валтер-Лейт за вр.
Черни връх (2285 m н.в.) за периода 19362005г.

период.

Климатограмите

са

изработени със специализиран софтуер
TVKLIMA v.3.11 (Thomas Veigel)
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Фиг.7. Климатограма по Валтер-Лейт за
х.Боерица (1703 m н.в.) за периода 19361970г.

Фиг.6. Климатограма по Валтер-Лейт за
х.Алеко (1810 m н.в.) за периода 19361955г.

На трите станции няма засушлив период. Това е показател за наличие на
достатъчна влага за растеж на дървесните растения. Тъй като потенциалния вегетационен
период в зоната на горната граница на гората е над 5 месеца, може да очаква лимитиране
на растежа само от отделни екстремно ниски стойности на температури или при видове,
който се намират в близост до температурния си лимит.
От значение за растежа на дървесните растения може да са и най-интензивните
валежи с екстремно високи стойности. В табл.8 са посочени наличните данни за вр. Черни
връх и х. Боерица.
Табл.8. Максимално денонощно валежно количество (mm) и година на случване (наклонен курсив)
Месец
Климатична
станция
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

х.Боерица,

54.5

46.4

55.4

63.4

88.2

120.3

82.5

75.8

73.5

75.0

61.5

50.9

1936-1985г.

1963

1941

1971

1979

1974

1983

1976

1975

1932

1931

1961

1960

Черни връх,

39.0

91.1

61.8

58.0

52.7

140.6

110.5

164.0

73.9

68.5

37.7

78.4

1936-1970г.

1939

1973

1970

1962

1937

1948

1950

1949

1943

1938

1952

1982

Максималните денонощни валежи се доближават до стойностите на средните
месечни, а в някои случаи ги надхвърлят. От интерес за разработваната дисертация са
максималните зимни валежи. Те може да са пряко свързани с повреди на дървесните
растения в зоната на горната граница на гората. Рекордно интензивни валежи в района на
вр. Черни връх, а съответно и в близко разположения район на х. Алеко, е имало през 1982
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г. (за м. декември), 1939 г. (за м. януари), 1973 г. (за м. февруари) и 1970г. (за м. март). За
района на х. Боерица рекордните зимни денонощни валежи са се случили през 1960г. (за
м. декември), 1963г. (за м. януари), 1941г. (за м. февруари) и 1971г. (за м. март).
При сравнение на посочените години със средните данни за валежите на вр. Черни
връх (1936-2005г.) (Приложения, фиг.1) прави впечатление, че три от годините са със
сумарни зимни валежи (от м. декември до м. март), които значително превишават нормата
от 352 mm. Това са 1939г. (зимно валежно количество 570.6 mm), 1963г. (зимно валежно
количество 709.1 mm) и 1970г. (зимно валежно количество 703.4 mm). По-близко до
нормата са валежите през 1941г. (зимно валежно количество 437.2 mm) и 1971г. (зимно
валежно количество 402.2 mm). По-ниски са стойностите през годините, в които
рекордите са отчетени през м. декември – 1961г. (зимно валежно количество за
м.декември 237.2 mm) и 1982г. (зимно валежно количество за м.декември 324.4 mm)
Снежната покривка се натрупва постепенно и по тази причина за нея е характерно
увеличаване на височината с напредването на зимния сезон. Върху нея могат да окажат
значително влияние редица фактори – повишаване на температурите, валежи от дъжд,
мъгла, наличие на периоди с вятър и др. (Daffern, 1992). Докато първите три изброени
фактора имат роля за слягане на снега, ветровете със своята транспортна дейност, могат да
са причина за значително намаляване на височината на снежната покривка на дадени
места и увеличаване на други. Това е характерно за високите части на Витоша (Векилска,
1966).
Дългогодишните средни и абсолютни максимални стойности на височината на
снежната покривка на вр. Черни връх са дадени в табл.10.
Табл.10. Средни и абсолютни максимални стойности на височината на снежната покривка.
Месец
Климатична
станция
IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

Средни максимални дълбочини на снежната покривка, cm
вр.Черни връх,
1936-1985г.

21

44

98

150

193

209

85

60

х.Алеко,
1936-1955г.*

12

33

85

131

160

185

142

31

Абсолютни максимални дълбочини на снежната покривка, cm
вр.Черни връх,
1936-1985г.

35

110

105

170

253

305

345

210

127

40

х.Алеко,
1936-1955г.*

17

85

120

140

190

282

346

360

96

-

Забележка: Данните за х. Алеко са по Векилска, 1966г.
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Те дават представа, за снежната покривка, която може да се очаква да се натрупа
във високите части на Витоша. Средната и максимална височина на снежната покривка на
вр. Черни връх е най-голяма през м.март. Натрупването на снежната покривка започва
средно през втората десетдневка на м. октомври. В отделни случаи на по-студени есенни
месеци е започва през месец септември, което е отразено от максималната стойност за
този месец. В зимни сезони с ранни обилни валежи снежната покривка надхвърля един
метър височина през м. октомври, докато в нормални зими това става през м. декември
или началото на м. януари.
Поради транспортната дейност на ветровете в района на х. Алеко снежната
покривка през типично зимните месеци може да достигне по-голяма височина от тази на
вр.Черни връх. Това е видно от данните за абсолютната максимална достигната височина.
Тя е през м. април на х.Алеко – 360 cm. Голямото значение на транспортната дейност на
ветровете за преразпределението на снежната покривка се потвърждава от наблюдения
през периода на разработване на дисертацията.
Ветровият режим на Витоша е една от особеностите на климата на планината.
Периодично се случват ситуации с ураганни ветрове, които нанасят големи поражения на
горски масиви. Примери за ветровали през миналия век са през 1956г. в района на
х.Кумата, през 1986г. под х. Алеко, и на 22.05.2001г. в района на х. Офелиите и в резерват
„Бистришко бранище”. През всеки зимен и пролетен сезон по северните склонове на
планината се наблюдават силни фьонови ветрове (Христов, 1959). Те са локален тип
вятър, който се получава при спускане по склоновете на бързо нахлуващи от западюгозапад въздушни маси. Данни за средните скорости на ветровете във високите части на
Витоша са посочени в табл.11.
Табл.11.Средни месечни и годишни скорости на вятъра (m/s) на вр. Черни връх и х. Боерица
Климатична
Средно
Скорост на вятъра (m/s) през съответен месец
станция
годишно
х.Боерица,
1936-1970г.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2

3.1

3

2.3

2.2

1.9

1.7

1.9

2.1

2.4

2.5

2.7

2.4

11.1

11.4

10.5

9.5

8.5

8.2

7.7

7.2

7.5

8.7

10.2

11.2

9.3

вр.Черни
връх,
1936-1970г.

Средната годишна скорост на вятъра на вр. Черни връх е 9.3 m/s. По този показател
е на второ място след вр. Мургаш (10.3 m/s) и пред вр. Ботев (9.1 m/s) в Стара планина.
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Данните показват, че високите части на Витоша се нареждат сред най-ветровитите
в страната. Най-големите средни скорости са през зимните месеци. Значително по-ниски
средни скорости са характерни за покритите с гори райони на планината. Средната
скорост на вятъра на х. Боерица е 2.4 m/s.
Повечето ветрове във високите части на планината са със скорости над 5 m/s,
което според Рихтер е достатъчно за транспортирането на новонавалял сняг (Векилска,
1966). Значителна е повторяемостта на много силните ветрове през зимните месеци. От м.
ноември до м. март над 15% от ветровете са със скорости над 18 m/s. Преобладаващите
ветрове са със западен компонент (57.7%) (Климатичен справочник на НР България, том
4). По-висок е процентът през зимните месеци (>59%). Най-чести са югозападните ветрове
(24.7%), като през м. февруари са средно 48.7% от всички. Посочените данни определят
ветровете

със

западен

компонент

и

особено

югозападните

като

основни

за

транспортирането на сняг и за влияние върху дървесната растителност през зимния сезон.
От значение за състоянието на дървесната растителност в зоната на горната
граница на гората може да е и натрупването на скреж върху короните на дърветата.
Наблюдения на обекти през зимните периоди от 2003 до 2006 г. показват, че това е
периодично повтарящо се явление. В отделни случаи се натрупва значително количество
скреж, който наклонява клоните и короните на дърветата. За съжаление в климатичните
станции не са водени систематични наблюдения на тези събития. На станцията на вр.
Черни връх са провеждани измервания за много кратък период от време. За две години са
наблюдавани две значителни натрупвания на скреж. При първото на 1 метър дължина
метален проводник е натрупано тяло от скреж с диаметър 55 cm и маса 48.9 kg. Случило
се е на 23.03.1949г. след нахлуване от югозапад на сравнително топла влажна въздушна
маса. При второто по-значимо заскрежаване (06.03.1950г.) е натрупано тяло с диаметър 45
cm и маса 21.58 kg. То се е случило при идентична метеорологична обстановка. За двете
години на наблюдения относителното тегло на натрупания скреж е било 0.265 kg/dm3.
Посочените данни за климата във високите части на Витоша показват, че той се
характеризира със силни ветрове, които имат същестено значение за моделирането на
други метеорологични елементи като валежи и снежна покривка. Това от своя страна е
предпоставка за връзка на разпространението и състоянието на растителността във
високите части на планината с теренните собености, от които зависи изложеността на
действието на ветрове и свързани с тях явления.
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3.1.2. Обекти на Пирин

Втората група обекти, който са избрани за разработване на докторската
дисертация, се намират в долината на река Бъндерица в НП “Пирин”. Тя притежава
редица особености в геоморфологично и климатично отношение, които я определят като
една от най-лавиноопасните долини в България. Същевременно по склоновете са запазени
вековни гори, структурата на които е повлияна в значителна степен от лавинните процеси
(Панайотов, 2000). По тази причина долината е избрана като обект за изучаване на
влиянието на лавините върху горите в зоната на горната граница на гората и под нея.
Работните обекти са разположени на северозападния склон на вр. Тодорка (2748 m
н.в.). Горите по него са доминирани от бяла мура (Pinus peuce Griseb.) с единично участие
на обикновен смърч (Picea abies Karst) и клек (Pinus mugo Turra). Oтнасят се към
ендемичния съюз Pinion peucis Horvat 1950 (М. Димитров и др., 2004). В отделни зони се
срещат дървета от бял бор (Pinus sylvestris L.) и черна мура (Pinus heldreichii Christ).
Склоновете над горната граница на гората са заети от обширни съобщества от клек и порядко сибирска смрика (Juniperus sibirica Burgsd.) на ерозирали терени. В лавинните
конуси в основата на склона се срещат и други дървесни и храстови видове.
Информация е събирана чрез залагане на пробни площи и анализ на отделни
дървета. Пробните площи са залагани като правоъгълни с размер 0.2 ha (40х50 m) и 0.05
ha (10х50 m) в еднородни участъци на гората. Отделни дървета са анализирани в рамките
на горските масиви и в зоната на горната граница на гората, където залагането на
стандартни пробни площи не е възможно поради наличието на гъсти клекови съобщества
и прекалена фрагментираност на насажденията. На фиг.8 е посочено разположението на
пробните площи и зоните на анализирани отделни дървета в района на горната граница на
гората. Заложени са общо четири правоъгълни пробни площи с размер 0.2 ha и седем с
размер 0.05 ha. Взети са 150 проби за дендроекологичен анализ. Те са от нормално
развити дървета в пробните площи и други участъци на гората, от дървета от зоната на
горната граница на гората и от дървета в лавинните улеи и конуси. Чрез тях се цели да се
получи информация за естествените процеси в горите, формирането на горната граница на
гората и периодиката на лавинните процеси. За анализът на състоянието на по-обширни
горски участъци и размерите на засегнатите от лавинни процеси участъци е извършено
картиране в среда на ГИС и анализ на сателитно изображение от сателит LANDSAT от
2000г.
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Фиг.8. Разположение на пробни площи (отбелязани с “РР”), трансекти (отбелязани с “TR”) и зони на
анализирани дървета в района на горната граница на гората (отбелязани със стрелки) по
северозападния склон на вр. Тодорка

Физико-географска характеристика на долината на река Бъндерица
Пирин принадлежи към Рило-Родопския планински масив, който е част от АлпоХималайската верига (Ж. Гълъбов, 1966 по Георгиев, 1991). Високите части на планината
са изградени от протерозойски мрамори и гранити с палеозойска и мезозойска възраст.
Границата на разпространение на двата скални типа е в Бъндеришка долина. Благодарение
на това в нея се наблюдава интересна ситуация по отношение на разпространението на
почвите и растителността. Източните склонове на връх Вихрен са изградени от мрамори,
които са покрити с плитки почви със слабо алкална реакция. Върху тях са развити горски
формации доминирани от черна мура (Pinus heldreichii Christ). Останалата част от
долината е изградена от гранити. Изключение прави малък район от северозападния склон
на вр. Тодорка. Част от него е изградена от мрамори. Благодарение на това горските
съобщества са смесени с преобладаване на черна и бяла мура (долен ляв ъгъл на фиг.8).
Останалата част от склона на вр. Тодорка е изградена от гранити, които са покрити с
планински тъмноцветни почви, планинско-ливадни и ерозирали ранкери с кисела реакция.
Те са заети от гори от бяла мура с минимално участие на обикновен смърч и клек в зоната
над горната граница на гората.
Значителна роля за днешния облик на долината са изиграли заледяванията през
кватернера (Георгиев, 1991). Чрез своето развитие и последващо отстъпление ледниците
са формирали широките трогови долини със стръмни склонове на Пирин. Долината на
река Бъндерица се отличава с една от най-големите денивелации в планината и в
България. Вертикалното превишение между връх Вихрен (2917 m н.в.) и заравнението на
хижа Бъндерица (1800 m н.в.) е над 1100 m. Вертикалното превишение между вр. Тодорка
(2748 m н.в.) и основата на склона е почти 1000 m. Същевременно за планината са
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характерни обилни снеговалежи и натрупване на големи количества сняг. Комбинацията
от тези два фактора определят Бъндеришката долина като една от най-лавиноопасните в
България. Падащите по склоновете лавини увреждат част от горите, поради което са от
значение за горското стопанство (Пеев и Клечаров, 1976; Панайотов, 2000).
За да се изясни значението на климатичния режим е направена кратка
характеристика на района.
Използвани са данни от метеорологичните станции на х. Вихрен (1970 m н.в.), х.
Демяница (1894 m н.в.), гр. Банско (936 m н.в.) и вр. Мусала (2925 m н.в.). Станциите в
хижите са работили за кратък период от време, поради което е наложително да се
използват и по-дългите климатични редици от гр. Банско и вр. Мусала. Това е възможно
поради относително малкото разстояние между обектите (гр. Банско е в подножието на
Пирин планина, а вр. Мусала е на 48.6 km). Данните за вр. Мусала са използвани поради
липса на високопланинска климатична станция в Пирин. Те са от значение за
демонстриране на ветровия режим и за установяване на дългогодишната връзка между
развитието на климатичните елементи температура и валежи и радиалния прираст на
дърветата в проучвания обект.
В табл.12. са посочени средните температури за станциите в гр. Банско

и х.

Вихрен. Данните от х. Вихрен са най-представителни за района на проучваните обекти. На
база на тях чрез екстраполация са изчислени приблизителните температури в зоната на

х.Вихрен,
1954-1979г.
2300m н.в.
по склон *

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Средна

гр.Банско,
1931-1970г.

Височина, m

Надморска

Табл.12. Средни месечни и годишни температури за гр. Банско и х. Вихрен
Месец
Климатична
станция

годишна

горната граница на гората.

936

-1.9

0.0

3.4

8.7

13.3

16.8

18.9

18.7

14.7

9.9

5.2

0.3

9.0

1970

-4.7

-4.2

-2.7

0.9

5.8

9.6

12.0

12.2

8.6

4.8

1.8

-2.2

3.5

2300

-6.4

-5.9

-4.5

-1.2

3.5

7.3

9.9

10.2

6.6

3.0

0.2

-3.9

1.6

Забележка: С „2300 m н.в. по склон” е отбелязана стойност за 2300 m н.в., получена на база на
екстраполация на данните за х. Вихрен. Допълнителни обяснения са направени в текста.

Най-топлият месец на х. Вихрен е август със средна температура от 12.2°С.
Средната годишна температура е 3.5°С. От значение е температурата в зоната на горната
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граница на гората, която в района достига до около 2300 m. Тя е получена чрез
екстраполация на база на температурите на х.Вихрен и средните стойности за промяна на
температурата с изменението на надморската височина. Използвани са коефициенти за
северните склонове на Рила при надморска височина от 2000 до 2400 m (по „Климатичен
справочник на НР България”, 1983 г., том 3, табл.5). Данните са посочени в табл.12. Както
се вижда през тази надморска височина преминава 10 градусовата изотерма на най-топлия
месец (м. август, 10.2°С). Това кореспондира с очакваното положение на горната граница
на гората. Може да бъде счетено за показател, че на места, където местоположението не е
моделирано от други фактори, гората се изкачва до потенциалната си температурна
граница. Средната годишна температура на 2300 m н.в. е 1.6°С. Температурите в зоната са
отрицателни от м.декември до м.април. Това ги определя като типично зимни месеци с
преобладаващи твърди валежи. Средните месечни температури са по-високи от 5°С през
четири месеца. Това е показател за скъсен вегетационен период с продължителност
около120 дни.
Средните месечни минимални и максимални температури са посочени в табл.13. За
определяне на режима на температурите в зоната на горната граница на гората (“2300 m
н.в.”) са посочени екстраполирани стойности. Използвани са коефициенти за изменение

съответно на минималните и максималните температури по месеци в диапазона от 2000 до
2400 m (по „Климатичен справочник на НР България”, 1983 г., том 3, табл.5).

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Годишна

Табл.13. Средни месечни максимални и минимални температури за х. Вихрен и екстраполирани
стойности за надморска височина 2300 m
Климатична
Месец
станция

Средни месечни максимални температури, °С

х. Вихрен,
1954-1979г.
2300 m н.в.
по склон

-1.4

-0.6

1.2

4.4

9.2

13.4

16.2

16.6

12.1

8.4

4.9

0.5

7.1

-3.7

-3.2

-1.8

1.1

5.6

9.9

12.6

13.1

9.1

5.1

2.3

-2.0

4.0

Средни месечни минимални температури, °С

х. Вихрен,
1954-1979г.
2300 m н.в.
по склон

-7.9

-7.8

-5.9

-1.7

2.9

6.1

8.3

8.7

5.4

1.8

-1.1

-4.6

0.4

-9.2

-9.3

-7.6

-3.5

1.1

4.3

6.7

7.1

3.9

0.5

-2.6

-5.8

-1.2

Абсолютните максимални и минимални температури, които са достигани на
х.Вихрен са посочени в табл.14.
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Табл.14. Абсолютни месечни максимални и минимални температури на х. Вихрен
Климатична
Месец
станция
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

XI

XII

18.5

15.1

14.6

-8.7

-16.3

-22.5

Месечни абсолютни максимални температури, °С

х. Вихрен,
1954-1979г.

9.3

11.4

11.4

14.1

19.5

24.0

25.2

25.8

24.4

Месечни абсолютни минимални температури, °С

х. Вихрен,
1954-1979г.

-23.2

-23.5

-19.7

-14.5

-8.1

-5.5

-1.2

-0.5

-6.5

Най-ниските температури в района на хижата са достигали до -23.5°С. Те се
понасят без проблеми от основните разпространени в района дървесни видове – бяла
мура, черна мура и обикновен смърч. Отрицателни температури на надморска височина
около 2000 се случват през всички месеци. Сравнително по-високи са през юли и август.
Това е показател, че през месеците на активна вегетация в зоната на горната граница е
възможно да настъпят мразови условия и да окажат влияние върху изграждащите се
тъкани.
От значение за развитието на растителността и за лавинните процеси е валежният
режим. Данни за средното месечно и годишно количество на валежите са посочени в
табл.15. Максимумът на валежите е есенно-зимен. Това е нормално очакваното за
преходно-средиземноморската климатична област. Посочените данни имат пряко
отношение към лавинната дейност, тъй като голямото количество на зимни валежи е
пряко свързано с натрупването на снежни покривки със значителна дълбочина. Валежите
в района на хижа Вихрен и зоната на горната граница на гората са по-високи от тези за гр.
Банско. Те достигат годишна сума от 1378 mm. Тя е от най-високите за страната.

гр.Банско,
1931-1980г.
х. Вихрен,
1954-1979г.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Годишна
сума, mm

Табл.15. Средно месечно и годишно количество на валежите в гр. Банско и на х. Вихрен, mm
Климатична
Месец
станция

71

59

52

56

65

57

42

31

37

65

79

80

694

129

137

110

100

125

108

82

67

86

110

161

164

1378

Показателни за това са климатограмите по Валтер-Лейт (фиг.9 и 10). Значителни
са и средните валежи за месеците май и юни. Това предполага, че запасеността на почвите
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с влага е достатъчно висока и дървесните растения не би трябвало да изпитват воден
дефицит през вегетационния сезон.

Фиг.9. Климатограма по Валтер-Лейт за гр.
Банско (936 m н.в.) за период от 1936 до 1970г.

Фиг.10. Климатограма по Валтер-Лейт за х.
Вихрен (1970 m н.в.) за период от 1954 до 1980г.

От климатограмите се вижда, че докато в гр. Банско има период на засушаване през
лятото, на х. Бъндерица такъв не се наблюдава. Това е възможно само на стръмни
припечни склонове с плитки слабо развити почви. При тях запасите от влага се изчерпват
изключително бързо и е възможно при случаи на засушаване да бъде повлиян растежът на
дървесните растения (Донов, 1993). Представа за валежния режим дават и максималните
отчетени денонощни валежи. Те са посочени в табл.16.
Табл.16. Максимално денонощно валежно количество (mm) и година на случване (с наклонен
шрифт)
Месец
Климатична
станция
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

гр. Банско,
1931-1980г.
х. Вихрен,
1954-1979г.

XII

46.0
1969

50.0
1954

60.0
1956

50.0
1979

41.0
1953

95.9
1957

60.0
1976

31.0
1978

56.0
1964

54.0
1976

48.0
1960

68.0
1960

64.5
1959

100.3
1958

55.8
1962

61.8
1961

84.5
1959

127.8
1957

90.0
1976

60.8
1980

55.2
1964

85.0
1970

105.2
1960

110.8
1960

Максималното денонощно количество валежи в отчетния период на х. Вихрен е
паднало през м. юни 1957г. Най-големи денонощни валежи в зимен период са се случили
през м. декември 1960г. Значителен валеж е имало и през м. февруари 1958г. Валежните
количества на максималните валежи от над 100 mm са ясно свидетелство, че в района е
възможно падането на значителни количества сняг в кратък период от време. Това е
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предпоставка за формирането и падането на много големи лавини. (Voellmey, 1955 по
Sommerhalder, 1965; Пеев и Димитров, 1971; Пеев и Клечаров, 1976; Daffern, 1992 ;
Sovilla и Bartelt, 2002). В три от случаите (1960г. за м. декември, 1959г. за м. януари и
1962г. за м. март) най-големите денонощни зимни валежи са в рамките на месеци с много
по-високи от средните месечни суми на валежите. За месеците февруари и април найголемите денонощни валежи не са в рамките на месеците с големи общи суми. От данните
в табл.16 прави впечатление, че максималните денонощни валежи в гр. Банско са
значително по-ниски като количество от тези на х. Вихрен. Това може да бъде обяснено с
адиабатно охлаждане на издигащите се по планинските склонове влажни въздушни маси и
валежи около билата на планината (Daffern, 1992). Разликата е един от показателите, че
въпреки наличието на високи коефициенти на корелация между редиците с валежи на
климатичната станция в подножието на планината и редиците от климатичните станции в
планината (Приложения, табл.4 и табл.5), данните от ниско разположената станция не са
показателни за максималните и екстремните валежи във високите части. По тази причина
е по-удачно да се търси връзка между максималните валежи от различни планински
станции.
Както беше споменато за долината на река Бъндерица е характерен есенно-зимен
максимум на валежите. В съчетание с голямата надморска височина и локални особености
на транспортирането на сняг от ветрове, те определят натрупването на дълбоки снежни
покривки. Данни за средните и абсолютни максимални стойности на дълбочината на
снежната покривка на х.Вихрен са дадени в табл.17.
Табл.17. Средни и абсолютните максимални стойности на дълбочината на снежната
покривка на х.Вихрен
Климатична
Месец
станция
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
Средни дълбочини на снежната покривка, cm

х. Вихрен,
1954-1979г.

26

81

137

157

165

149

86

472

359

Максимални дълбочини на снежната покривка, cm

х. Вихрен,
1954-1979г.

35

88

166

255

456

460

110

Прави впечатление изключително голямата максимална дълбочина на снежната
покривка. По този показател хижа Вихрен е на първо място в България. В годините с найголеми снеговалежи дълбочината на снежната покривка е надминавала 200 cm през месец
януари, и над 450 cm от месец февруари до м. април. Данни за годините на достигане на
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максималните дълбочини липсват, но може да се предположи, че те са свързани с
годините на най-големи месечни зимни валежи. От тях се откроява 1963г. (обща валежна
сума от м. декември до м. март 453.2 mm). Както е коментирано в анализа на влиянието на
лавинните процеси върху растителността, тази година е имала значително отражение.
Трябва да се отбележи, че на склоновете над хижа Вихрен дълбочините на снежната
покривка могат да достигнат значително по-големи стойности (Пеев, 1955; Панайотов,
2000). Това се дължи на пренос на сняг от ветровете, свличане на сняг от стръмни
скалисти участъци и акумулирането му в зони с по-малък наклон под тях и др.
Информация за ветровия режим във високите части на Пирин няма поради липса
на действаща климатична станция, която да отчита този фактор. Поради това е
наложително използването на данните за вр. Мусала (Рила) и за гр. Банско. В табл.18 са
посочени средните месечни и годишни стойности. В гр.Банско средните скорости на
ветровете са под 2 m/s. Изключение прави единствено м.февруари със скорост от 4.5 m/s.
На вр. Мусала средната годишна скорост е 7.6 m/s. По този показател върхът е с по-ниска
стойност от станциите в Стара планина и на Витоша. Високи са средните месечни
скорости за месеците от декември до февруари (над 10 m/s) и м. март (9.3 m/s). Те са пониски средно с около 1 m/s от съответните на вр.Черни връх, но са показател за това, че
най-силните ветрове във високите части на планините в района са през зимните месеци.
Табл.18. Средни месечни и годишни скорости на вятъра на вр. Мусала и гр. Банско, (m/s)
Средно
Климатична
Скорост на вятъра (m/s) през съответен месец
годишно,
станция
(m/s)
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII
IX
X
XI
XII

вр. Мусала,
2925 m н.в.
гр. Банско,
936 m н.в.

10

10.2

9.3

7.5

6.4

5.5

5

4.8

5.1

7.4

9.5

10.1

7.6

1.4

4.5

1.4

1.6

1.4

1.3

1.5

1.4

1.2

1.0

1.1

1.0

1.0

От посочените данни се вижда, че станцията в гр. Банско не е представителна за
скоростта на вятъра във високите части на планините в района. По тази причина за
повторяемостта на вятъра по скорости са използвани данни за вр. Мусала.
По-голяма част от ветровете със скорости между 2 и 9 m/s.

Значителна е

повторяемостта на много силните ветрове през зимните месеци. От м. ноември до м. март
над 25% от ветровете са със скорости над 14 m/s, а над 19% са със скорости над 18 m/s.
Преобладаващите ветрове са със западен компонент (52.3%). По-висок е процентът през
зимните месеци (>59%). Най-чести са северозападните ветрове (22.7%). Възможно е в
района на вр. Тодорка тази тенденция да е променена в полза на югозападни ветрове. Това
се наблюдава на Витоша, която подобно на Пирин е първа планина по отношение на
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настъпването на въздушни маси от тази посока. Според наблюденията на обслужващия
персонал на високо разположените лифтови съоръжения на вр. Тодорка ветрове с южен
компонент по-често са със значителна скорост отколкото тези със западна посока.
По отношение на транспортната дейност на ветровете информация може да се
получени и чрез косвени показатели. Най-характерен е посоката на навяване на снежни
козирки по планинските била. За района на вр. Тодорка те се навяват в горните части на
северните склонове. Това е показател за пренос с южен компонент. По северозападния
склон на вр. Тодорка често се наблюдават и козирки по северните склонове на билата
между улеите. Това е показател за локално насочване на вятъра по посока на долината и е
от значение за натрупване на големи количества сняг в лавиноопасни зони (Панайотов,
2000).
Посочените данни за климатичните особености на района на Бъндеришката долина
са показателни за това, че тя се характеризира с валежен режим, който е предпоставка за
формирането на дълбоки снежни покривки и падането на големи лавини. В съчетание със
склоновете с голяма дължина, наклон и вертикално превишение те са определящи за
наличието на условия за активна лавинна дейност със значително влияние върху
растителните съобщества.
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3.2.Методи
3.2.1. Методи за събиране на информация от пробни площи и обекти

В пробните площи са извършвани стандартни таксационни измервания за
определяне на лесовъдските показатели на насажденията. На терен е извършено пълно
клупиране, измерване на височини на дървета от различни степени на дебелина,
определяне на изложението и наклона на терена, описание на растителността и основните
елементи на живата почвена покривка.
В две пробни площи на Витоша – пробна площ номер 1 (V-GVR-PP1) и номер 2 (VGVR-PP2)

са извършени измервания за определяне на положението на дърветата в

локална координатна система с начало долен ляв (югозападен) ъгъл на културата. Това е
извършено, тъй като в хоризонталното разпределение на дърветата са наблюдавани
характерни особености, за анализа на които е необходимо точното ориентиране в
локалното пространство. Определянето на положението на дърветата е извършено като
предварително пробните площи са разделени на мрежа от квадрати с дължина на стената
от 10 m. Те са номерирани с индекси с латински букви от A до J и цифри от 1 до 10, като
буквеното означение е индикация за нарастване на координатите по y, а цифрените по x.
Така например сектор A1 отразява квадрат (сектор) с начало долен ляв ъгъл с координати
(0,0) и горен десен ъгъл с координати (1000, 1000), сектор А2 отразява квадрат с начало с
координати (1000, 0) и край (2000, 1000) и т.н. Мерната единица на локалната
координатна система е сантиметър (cm). Получените данни за местоположението на
отделните дървета са нанесени в електронна карта в ГИС среда чрез използване на
софтуер ArcGIS 8.3 на фирмата ESRI Inc.
В пробна площ V-GVR-PP2 в района на вр. Голи връх са извършвани периодични
измервания на дълбочината на снежната покривка. За целта предварително е маркирано на
терена положението на 37 точки за измерване. Дълбочините са определяни с помощта на
секционна лавинна сонда с точност до 1 cm. За изработване на детайлна карта на
хоризонталното разпределние на снежната покривка в пробната площ са извършени
измервания на дълбочините в 100 контролни точки на 25.02.2006г. и 30.03.2006г.
За установяване на промяната на скоростта на вятъра в пробна площ V-GVR-PP2 в
района на вр. Голи връх през зимния сезон на 2005/2006-та година са извършвани
периодични измервания на скоростта на вятъра. За целта е използван ръчен ветромер ADC
Wind на фирма SILVA. Скоростите са измервани на височина 3.5 m с точност до 0.1 m/s.
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През зимния сезон на 2005/2006г. са извършвани измервания на масата на натрупан
скреж върху отделни дървета от зоната на горната граница на гората. С преносима
електронна везна модел LS 2000 на фирма Ohaus е измервана е масата на 1 dm3 скреж с
точност до 0.001 kg. Извършвани са минимум по 10 измервания.
Използвана е класификация, според която дърветата в пробните площи са
разделени в две общи групи - с нормални стъбла и с повредени стъбла. В групата на
дърветата с нормални стъбла е отделена подгрупа на дървета с нормални стъбла, но
пречупен връх на стъблото. Към тях са отнесени дървета, на които са пречупени
последните 4-5 години вертикален прираст.

Фиг.11. Дърво с пречупено стъбло

Фиг.12.Дърво със силно изкривяване на
стъблото

Фиг.13.Дърво с изкривяване в основата на стъблото и
последвал хоризонтален растеж
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В групата на дърветата с повредени стъбла са отделени следните основни
подгрупи: с пречупване на стъблото и голяма част от короната (фиг.11), със силно
изкривяване на стъблото (фиг.12) и с изкривяване в основата на стъблото и последвал
хоризонтален растеж (фиг.13). Дървета, при които се наблюдава изкривяване на стъблото
в основата или в по-висок участък и последвало пречупване, са класифицирани като
дървета с пречупено стъбло.
За да се осъществи дендроекологичен анализ от дървета с нормални и повредени
стъбла са вземани проби с преслеров свредел Djos с вътрешен диаметър 4.35 mm. От
дърветата с нормално развити стъбла пробите са вземани от дървета с доминиращ растеж
(I и II клас по Крафт). При тях влиянието на фактори на насаждението като конкуренция
между съседни индивиди е по-слабо и съответно те отразяват в най-добра степен общото
влияние на климата върху широчините на годишните пръстени (Fritts, 1976; Cook et al.,
1990; Schweingruber, 1996; Мирчев и др., 2000). От дърветата е вземана по една проба, а в
случаите

на

вероятно

несиметрично

развитие

на

стъблото

по

две

проби

с

перпендикулярно направление една спрямо друга. Това е достатъчно за нуждите на
анализа (Грозев, 1992). При вземането на проби от повредени дървета е целено да се
обхване зоната на реакция на дървото. Наличието на много различни типове повреди при
стъблата налага индивидуален подход при избора на направление за взимане на проба от
всяко дърво. При изкривени стъбла пробата е вземана от страната на огъване. При
възможност проба е взимана и от срещуположната страна. При пречупени дървета проба е
взимана под зоната на пречупване, а в отделни случаи и над нея.

3.2.2. Методи за камерална обработка на получените данни

Изготвяне на карти на обектите
За картиране на обектите е използван софтуер ArcGIS 8.3 на ESRI Inc.
Разположението на изследваните насаждения е нанесено в електронни карти от ГИС
системите на ПП “Витоша” и НП “Пирин”. Местоположението на отделни насаждения и
дървета е установено чрез използване на GPS приемници SILVA и ETREX Vista на фирма
GARMIN с точност до 5 m. Установените координати са внесени в електронните карти.
При картирането са изработени тематични карти за наклони, изложение, растителност и
др. характеристики на изучаваните обекти. Използвана е стандартна методика за ArcGIS
8.3 (Bratt and Booth, 2002; McCoy et al., 2001).
На база на измерването на височините на снежната покривка в 100 точки на
25.02.2006г. и на 30.03.2006г. са изработени картати на хоризонталното разпределение на
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снежната покривка в пробна площ V-GVR-PP2. За целта е използвана хоризонтална
интерполация по метод Inverse Distance Weighted от набор от функции на софтуерната
програма ArcGIS 8.3. Стойността на всеки пиксел от растерния модел е получена на база
на интерполация на стойностите на 12 близко отстоящи точки с реални измервания
(McCoy et al., 2001). Получените карти са с разделителна способност (размер на пиксела)
от 25 cm.
С цел да се получи допълнителна информация за състоянието и развитието на
растителността в естествените насаждения в зоната на горната граница на гората, е
използван анализ на сателитни изображения. Той се основава на това, че растителността
поглъща и отразява по специфичен начин електромагнитните лъчения с различна дължина
на вълната. Благодарение на това, с използване на специализирани сензори в сателити
могат да се съставят комплексни изображения, които да представят състоянието и типа на
растителност и друго земно покритие. Използвани са композитни изображения от
сателитната програма LANDSAT на NASA от 1977г., 1992г. и 2000г. Те са заснети от
различни поколения сателити, поради което носят различна по обем и качество
информация. В табл.12 в “Приложения” са посочени възможностите за записване на
информация от сензорите. Използвани са следните изображения:
• 1977г. - Landsat 5, MSS сензор, path 198, row 30, обхват на един пиксел – 82 m
• 1992г. - Landsat 7, TM сензор, path 184, row 30, обхват на един пиксел – 30 m, в TIR
канал 120 m
• 2000 г.-Landsat 7, ETM+ сензор, path 184, row 30, обхват на един пиксел – 30 m, в
TIR канал 120 m, в PAN канал 15 m.
Компютърните изображения на мониторите се получават от комбиниране на
стойности на цветовете в три канала - червен (R), син (B) и зелен (G). За анализа на
сателитни снимки се използва процедура, при която на каналите за изобразяване на
монитор (RGB) се задават стойности от различните канали на сателитните изображения.
При разработването на дисертацията те са означени като цифрено означение на
сателитните канали по ред RBG. Така например композиция с наименование “432” е
такава, при която червеният (R) канал на монитора изобразява 4-ти канал на сателитното
изображение (близко инфрачервен при TM и ETM сензори), синият канал на монитора (B)
изобразява 3-ти канал на сателитното изображение (червен при TM сензор), а зеленият
канал на монитора (G) изобразява 2-ри канал на сателитното изображение (зелен при TM
сензор). За анализ на състоянието и разпространението на растителността е използван
NDVI индекс (Normalized Difference Vegetation Index). Той се получава на база на
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стойностите на червения (R) и близко инфрачервения канал (NIR) на сателитните
изображения. Общият вид на формулата е (по Joseph, 2005):

NDVI =

NIR - R
NIR + R

(1)

където:

NDVI е стойността на индекса в съответния пиксел;
NIR е стойността на близко инфрачервения канал в съответния пиксел;
R е стойността на червения канал в съответния пиксел.
NDVI индексът приема стойности от –1 до +1. Те са показателни за типа покритие
(почва, вода, скали, растителност) и здравословното състояние на растителността.
Дендроекологичен анализ
Дендроекологичният метод може да се разглежда като част от широката група на
дендрохронологичните методи. Те позволяват чрез изследвания на годишните пръстени на
дървесните и храстови растения да се получи информация за развитието и влиянието на
климата през историческите епохи и други аспекти от съвременната наука, като
археологични, геоморфологични и др. изследвания (Fritts, 1976; Cook et al., 1990;
Schweingruber, 1996; Мирчев и др., 2000). Чрез дроекологичните методи в частност се
цели да се получи информация за развитието на горските екосистеми и влиянието на
различни екологични фактори върху растежа на дървесните и храстови растения. За да се
осъществи дендроекологичен анализ, радиалният растеж на дървото през дадена година се
представя в линейна зависимост от различни влияещи фактори (Cook , 1985) :
(2)

Rt = At + Ct + kD1t + kD2t + Et
Където:

Rt е измерената широчина на годишния пръстен за дадена година t,
At отразява влиянието на възрастта върху радиалния прираст,
Ct отразява влиянието на климатичните фактори върху радиалния прираст,
D1t отразява влиянието на локално ендогенно дребноплощно въздействие, като
отпадане на съседни дървета и др. върху радиалния прираст,
D2t отразява влиянието на локално екзогенно едроплощно въздействие върху
радиалния прираст,
Et отразява вариране, което не може да бъде обяснено с посочените фактори и се
разглежда като „грешка” или „шум” в модела.
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Коефициентът k отразява до каква степен дадено влияние съществува и е силно в
даден момент. Стойност 0 отразява липса на подобно влияние, докато стойност 1 показва
наличие в дадената година t.
В дисертацията дендроекологичните методи са използвани, тъй като те дават
възможност чрез математико-статистически техники да се получи информация за връзката
на варирането на метеорологичните елементи и широчините на годишните пръстени. Чрез
тях са установими и моменти на значителни външни влияния (напр. от силен вятър,
натрупване на сняг, лавини др.) върху дървесните растения. Анализът на структурата на
годишните пръстени позволява да се възстановят моменти с екстремни стойности на
климатичните елементи, които са имали отражение върху анатомичния строеж на
дървесината.
Измерването на широчините на годишните пръстени е извършено с точност до 0.01
mm в лабораторията по дендрохронология към ЛТУ-София със специализирано
бинокулярно оборудване на фирмата CarlZeiss Jena и помощта на софтуер Dendromeasure
(Ст. Мирчев). Наблюдението на строежа на годишните пръстени е извършено с бинокуляр
модел “Citoval 2” на фирма CarlZeiss Jena с вариращо увеличение от 16 x 0.63 до 16 x 6.3.
Годишни пръстени с нетипичен строеж са отбелязвани с цифрена кодировка, разработена
за нуждата на дисертацията. По този начин е направено възможно статистическото
обработване на данните за повторяемост на даден тип годишен пръстен. Отделени са 14
основни типа годишни пръстени със структура, различаваща се от нормалната.
Заснемането на характерни пръстени е извършено през окуляр на бинокуляр с
помощта на дигитален фотоапарат модел “Powershot A65” на фирма Cannon. Получените
изображения са допълнително обработени за свеждане до размер за публикуване и
увеличаване на контраста с помощта на софтуер IrfanView v.3.51 (Irfan Skiljan, Vienna
University of Technology).
Файловете с измерените широчини на годишните пръстени са обработени с
помощта на софтуерни програми Microsoft Excel 2000 на фирма Microsoft Inc. и
STATISTICA v. 6.1 на фирма StatSoft Inc.
Растежните редици от широчините на отделните дървета са подложени на серия
стандартни проверки и обработки със следните основни етапи: сравняване на растежните
редици от отделни дървета и кросдатиране, стандартизиране на растежните редици и
получаване на индексни редици, осредняване на индексните редици и получаване на
дендрохронологични редици за отделните насаждения (Stockes and Smiley, 1968; Fritts,
1976; Schweingruber, 1996).
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Кросдатирането е извършено чрез визуално сравняване на годишни пръстени с
харакртерен строеж (Stockes and Smiley, 1968; Schweingruber, 1996) и сравняване на
статистико-математически показатели за сходството на редиците чрез специализиран
софтуер COFECHA (Holmes, 1983).
Стандартизирането на индексните редици на отделните дървета е извършено с
помощта на софтуер ARSTAN (Cook, 1985). Използван е стандартен метод за изчисляване
на индекси на радиален прираст (Fritts, 1976) по формулата:

It =

Rt
Gt

(3)

където:
It е полученият индекс за радиалния прираст за дадена година;
Rt е реално измерената стойност на радиалния прираст за годината;
Gt е съответната стойност на растежния модел за дадената година;
Като растежни модели за отстраняване на влиянието на възрастта (At във формула
(2)) върху радиалния прираст са използвани модифицирана негативна експоненциална
крива от типа Gt = aexp –bt + k (Fritts, 1976), експоненциална крива на Хугершоф от типа

Gt = atb exp –gt (Warren, 1980 по Cook et al., 1990) и линейна функция от типа Gt = at + b (
по Cook et al., 1990) за светлолюбиви видове и полиномиални функции от типа Gt = a + btp

+btp-1 + … + btp (Cook et al., 1990; Мирчев, 2000) и ниско честотни сплайн филтри (Cook et
al., 1990) за сенкоиздържливи видове.
Осредняването на получените индексни редици е извършено в режима на работа на
софтуерната програма ARSTAN, като стойностите са получени на база на изчисляване на
двойно претеглена средна стойност (biweighted robust mean) от растежните индекси на
отделните дървета за съответната година. По този начин е намалено влиянието на
индексни стойности, които се отличават значително от средната, при формирането на
съответната стойност от общата хронология (Cook et al., 1990).
Изчислени са стандартни статистически показатели за широчините на годишните
пръстени - средно аритметична широчина, стандартно отклонение, стандартна грешка и
специфичния показател “средна чувствителност” (често срещан и като “чувствителност”,
Fritts, 1976). Преди процедурите на изчисляване са отстранени измервания на пръстени от
централната част на стъблото, които поради спецификата на процедурата на измерване се
отклоняват значително от реалните широчини на годишните пръстени.
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След получаване на общите хронологии от дърветата с нормално развити стъбла в
дадена пробна площ, те са анализирани за отделяне на годините с най-слаб и най-силен
растеж (Schweingruber, 1996). За да се установят евентуалните причини за този растеж е
направен анализ на стойностите на температурите и валежите от м. юни на предходната
година до м. септември на настоящата. С помощта на софтуер DENDROCLIM2002 (Biondi
and Waikul, 2004) са изчислени корелационни коефициенти.
За отделни години, в които е установен нетипичен строеж на годишния пръстен, е
направен анализ на развитието на метеорологичната обстановка по дни. Данните са
извлечени от “Метеорологични годишници” и “Земеделско метеорологични бюлетини” на
управление "Хидрометеорологична служба"-София.
При анализирането на пробите от дървета с повредени стъбла не са изпълнявани
процедурите по стандартизация, тъй като техните растежни редици не са годни за
използване за формиране на общи индексни редици и хронологии. Растежните редици на
такива дървета са сравнени с получените общи индексни редици от дърветата с нормални
стъбла. Това дава възможност за разкриване на периоди със сериозно различаващ се
растеж. Те са приети за индикатор за повреда на стъблото. Така получената информация е
сравнена с данни от анализа на строежа на годишните пръстени, тъй като често в него се
откриват характерни белези за механични влияния и повреди на стъблото (Schweingruber,
1996).
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4. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
4.1. Установяване влиянието на температурния и валежния режим
върху радиалния прираст на дървесни растения от зоната на горната
граница на гората
4.1.1. Влияние на температурния и валежния режим върху радиалния
прираст на дървесни растения от култури в района на вр. Голи връх и вр.
Средец на Витоша

Влиянието на температурния и валежния режим върху радиалния растеж е
изучавано в обекти от зоната на горната граница на гората, които се намират на заветни
месторастения. По този начин се намалява вероятността върху прираста да са оказали
сериозно влияние други вариращи във времето абиотични фактори като ветрове, навяване
на сняг, натрупване на скреж и др. Изучаването на влиянието на температурния и
валежния режим е необходимо за определяне на реакции на растежа на дървесните
растения, които не се дължат на нормалното вариране на климатичните фактори. На
фиг.14 са показани изградените хронологии.
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Фиг.14. Хронологии от култури от горната граница на гората на Витоша
Забележка: кодови означения за дървесен вид: PISY – Pinus sylvestris L.; PIHE – Pinus
heldreichii Christ; PCAB – Picea abies Karst; PIPE – Pinus peuce Griseb.

Хронологиите са съставени от проби от дървета с нормално развити стъбла с добро
сходство между редиците (кросдатиране) и липса на дълги периоди с реакционна
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дървесина. Това е признак за липса на изкривявания на стъблото в минали периоди поради
влияние на вятър, сняг и др. Хронологията от бял бор е съставена от 21 проби от дървета
от пробна площ V-GVR-PP4. Тя се намира на заветно месторастене в непосредствена
близост до горната граница на гората. Средната широчина на годишните пръстени е 0.174
mm (Стандартно отклонение – 0.068). Минималната средна стойност за проба е 0.055 mm,
а максималната - 0.296 mm. Средната широчина на годишния пръстен е получена на база
на широчините на 1149 пръстена (Приложения, табл.8). Хронологията от бяла мура е
изградена от проби от 19 дървета от пробна площ номер V-GVR-PP6. Средната широчина
на годишните пръстени е 0.238 mm (Стандартно отклонение – 0.080). Минималната
средна стойност за проба е 0.126 mm, а максималната - 0.347 mm. Средната широчина на
годишния пръстен е получена на база на широчините на 901 пръстена (Приложения, табл.
6). Хронологията от обикновен смърч е съставена от проби от 21 дървета от пробни площи
V-GVR-PP5 и V-GVR-PP6. Средната широчина на годишните пръстени е 0.234 mm
(Стандартно отклонение – 0.093). Минималната средна стойност за проба е 0.098 mm, а
максималната - 0.270 mm. Средната широчина на годишния пръстен е получена на база на
широчините на 1214 пръстена (Приложения, табл.9). Хронологията от черна мура е
съставена от проби от 19 дървета. Пет от тях се намират в пробна площ V-GVR-PP6, а
останалите са разположени на малки самостоятелни групи в района на вр. Голи връх.
Средната широчина на годишните пръстени е 0.254 mm (Стандартно отклонение – 0.095).
Минималната средна стойност за проба е 0.095 mm, а максималната - 0.140 mm. Средната
широчина на годишния пръстен е получена на база на широчините на 943 пръстена
(Приложения, табл.7).
При разглеждането на хронологиите прави впечатление, че са налични някои общи
години с малък прираст. Такива са 1960г., 1969г., 1976г., 1979г. и 2000г. В други години
повечето хронологии показват малък прираст. Примери са 1957г. (без хронологията от
черна мура), 1989г. (без хронологията от обикновен смърч) и 1996г. (без хронологията от
бяла мура). Общите години с малък радиален прираст са показател за силно климатично
влияние, което е оказало въздействие върху дървета от различни видове в един район
(Fritts, 1976, Schweingruber, 1996). В редиците се наблюдават и отделни години с ниски
индекси, които не са характерни за другите хронологии. Те са показателни за по-силно
въздействие на определени климатични условия върху даден дървесен вид. Показател за
това е и съответната абсолютна стойност на индекса. По-голяма или малка са признак за
по-силна реакция на дърветата от даден дървесен вид. Примери са 1989г., която е силно
изразена в хронологията от бял бор, 1976г. (по-слабо изразена при черна мура), 1991г.
(силно изразена при бял бор и черна мура) и др.
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По-слабо сходство има между годините с висок прираст. Въпреки общите
тенденции те рядко са с близки по големина индекси при различните видове. Това е израз
на различната комбинация от фактори, които предизвикват добър прираст.
От значение при дендроекологичния анализ са и периоди, в които индекса на
радиалния прираст

е със стойности под единица в продължение на три или повече

години. Те се считат за показателни за значително влияние на лимитиращи фактори
(Schweingruber, 1996). По-чести се наблюдават в хронологията от бял бор. Те стартират
през 1957г. (продължителност на периода 4 години), 1982г. (продължителност 4 години),
1987г. (продължителност 4 години) и 2000г. (продължителност минимум 5 години). В
хронологията от бяла мура са налични два периода с продължително задържане на
индекса на радиалния прираст под единица. Те стартират съответно през 1971г. (дължина
7 години) и 1993г. (5 години). В хронологията от обикновен смърч се наблюдава един
период с продължителност от 5 години. Той стартира през 1963г. В хронологията от черна
мура също се наблюдава един период от 3 години с начало през 1977г.
Трябва да се отбележи, че дърветата в културите може да не отразяват в достатъчно
добра степен влиянието на климатичните фактори в определен период от време. Това се
дължи на факта, че дърветата се развиват при относително еднородни условия с добро
върхово осветление. Това спомага за интензивен растеж в млада възраст. В индексните
редици на млади дървета често се наблюдава период на постепенно увеличаване на
прираста, достигане на максимални стойности

и след това постепенно намаляване с

нарастване на възрастта (Fritts, 1976; Cook et al., 1985). По тази причина е възможно
краткотрайни негативни климатични влияния в периода на възход да не окажат много
съществено влияние върху радиалния прираст.
Информация за конкретното влияние на климатичните показатели върху растежа
по диаметър на даден вид се получава чрез корелационен анализ. В дисертацията той е
извършен с помощта на софтуер DENDROCLIM2002 (Biondi and Waikul, 2004).
На фиг.15 са показани графиките за стойностите на корелационните коефициенти
за връзката на индексите на радиалния прираст на бяла мура с климатичните показатели.
Положително влияние оказват високи температури през есента на предходната година,
края на зимния сезон (статистически значимо влияние на м.март) и вегетационния период
на настоящата година (статистически значимо влияние на м.август). Данните показват, че
добрият радиален прираст на бялата мура в района на вр.Голи връх се влияе в най-голяма
степен от топли и продължителни есени периоди, по-меки зими и топли лета. Впечатление
прави ниската връзка между температурите за м.май и м.юни и индексите. Тя може да е
показател за неблагоприятно влияние на прекалено ранен старт на вегетационния сезон,
71

който да увеличава риска от наранявания от късни мразови периоди. За зоната на горната
граница на гората подобна връзка е установявана и за други растителни видове (Fritts,
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Фиг.15. Корелационни коефициенти за връзката между радиалния прираст на бяла мура от
района на вр. Голи връх и средните месечни температури и валежни суми от м.юни на
предходната година до м.септември на настоящата година. Статистически значимите
стойности са със светло запълване и по-едър символ.
Влиянието на валежите (фиг.15) не е статистически значимо за нито един месец.
Това е показател за по-слаба зависимост на прираста от тях, което е очаквано за
месторастене с достатъчно овлажняване (Fritts, 1976; Cook et al., 1985). Забелязва се слабо
отрицателно влияние на валежите от предходния есенен сезон и от настоящия
вегетационен период. Възможно обяснение на отрицателното влияние на високите валежи
през летните месеци е връзката им с ниски температури. В повечето години, в които
летните температури са били по-ниски от нормалните, валежите са били над нормата.
Като примерни могат да се посочат 1949г., 1959г., 1969г. и 1976г. Студени лета, в които
валежите са били близки до нормата, са 1955г., 1984г. и 1997г. (Приложения, фиг.3 и 4).
На фиг.16 са показани графиките за стойностите на корелационните коефициенти
за връзката на индексите на радиалния прираст на обикновен смърч от района на вр. Голи
връх с климатичните показатели. Положително влияние върху радиалния прираст оказват
високи температури през предходната есен (статистически значимо влияние на
м.октомври) и настоящия вегетационен период (статистически значимо влияние на м. май
и м.юли). Положително, но с по-ниски коефициенти, е влиянието на по-високи
температури през зимните месеци. Забелязва се, че дърветата от обикновен смърч в
района са реагирали положително на ранен старт на вегетационния период. Израз на това
е статистически значимият коефициент за връзката с високи температури през м. май.
Валежите не оказват съществено значение върху радиалния прираст. Както е
коментирано, това е очаквано в зоната на горната граница на гората.
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Фиг.16. Корелационни коефициенти за връзката между радиалния прираст на обикновен смърч от
района на вр. Голи връх и средните месечни температури и валежни суми от м.юни на предходната
година до м.септември на настоящата година. Статистически значимите стойности са със светло
запълване и по-едър символ.

Повечето от годините със слаб радиален растеж на обикновения смърч се
отличават с необичайно високи валежи през м.май (например 1957г., 1964г., 1976г., 1991г.
и 1996г.). Най-вероятно тяхното влияние се изразява в забавяне на старта на активния
растеж. Повечето от тези години са с по-ниски температури през типично летните месеци
юли и август или през някой от тях. Изключение прави 1957г.
На фиг.17 са показани графиките за стойностите на корелационните коефициенти
за връзката на индексите на радиалния прираст на черна мура от района на вр. Голи връх с
климатичните показатели. Положително влияние върху радиалния прираст оказват
високите температури от предходната есен (статистически значим коефициент за
м.септември) и зимният сезон на настоящата година (статистически значими коефициенти
за м.февруари и м.април). Валежите през вегетационния период имат слабо влияние.
Отрицателно е за предходната есен (м.септември). Положително влияние могат да окажат
високи валежи през м.декември. Наблюдаваната тенденция за влияние преди всичко на
температурите в края на миналия сезон показва значение на натрупването на резервни
хранителни вещества през предходната година за старта на растежа през настоящата при
дърветата от черна мура на Витоша. Положителното влияние на зимните температури е
показател за по-добър растеж след меки зими. През всичките години с по-висок индекс на
радиалния прираст на черната мура, средните зимни температури (м.декември-м.март) са
били по-високи от нормата от –9.6°С (1951г., -5°С; 1958г., -7°С; 1970г., -6.6°С; 1994г., 6.9°С; 1998г., -6.6°С).
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Фиг.17. Корелационни коефициенти за връзката между радиалния прираст на черна мура
от района на вр. Голи връх и средните месечни температури и валежни суми от м.юни на
предходната година до м.септември на настоящата година.
На фиг.18 са посочени получените стойности на корелационните коефициенти,
отразяващи връзката между температурите и валежите в даден месец и радиалния прираст
на хронологията от бял бор.
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Фиг.18. Корелационни коефициенти за връзката между радиалния прираст на бял бор от района на вр.
Голи връх и средните месечни температури и валежни суми от м.юни на предходната година до
м.септември на настоящата година.

Корелационните коефициенти за влиянието на температурите през предходния и
настоящия вегетационен сезон са ниски, но предимно положителни с изключение на
месец май от настоящата година. Ниската стойност на корелационния коефициент за м.
април и отрицателната стойност за м. май показват слабо или негативно влияние на
температурите в края на зимния и началото на пролетния период. Вероятно е високи
температури през м. април и м. май да стимулират ранно стартиране на камбиалната
дейност и поради това камбиaлната тъкан да е по-податлива на повреди от измръзвания от
късни мразове през втората половина на м. май и началото на м. юни.
По-силно вариране показват корелационните коефициенти за връзката между
валежите и радиалния прираст. Влиянието на валежите през предходния и настоящия
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вегетационен период е предимно отрицателно, като статистически значими са стойностите
за предходния месец юни и настоящия месец август. Възможно обяснение на
отрицателното влияние на високите валежи през летните месеци беше направено при
разглеждането на корелационните коефициенти за бяла мура. Положително е влиянието
на есенните и зимните валежи. Те осигуряват запасеност на почвата с влага за началото на
вегетационния период. Две от годините с най-висок индекс на радиалния прираст на белия
бор (1967г. и 1999г.) са с по-високи от нормалните валежи в есенните сезони на
предходната година.
Разглеждането на корелационните коефициенти показва положително влияние
върху прираста на високи есенни (м. септември или м.октомври), летни (м.юли и м.
август) и в по-редки случаи - зимни температури (м.февруари до м.април). Предимно
отрицателно е влиянието на високи валежи през периода на активен растеж. Това
потвърждава данните на други изследвания, според които за растежа в близост до горната
граница на гората най-голямо значение оказва температурния режим (Fritts, 1976;
Antonova and Stasova, 1995; Motta and Nola, 1996; Lloyd, 1997; Biondi et al., 1999; Vakarelov
et al., 2001; Moiseev, 2002; Hantemirov et al., 2004).
От интерес е да се анализират стойностите на климатичните показатели за
годините с най-високи и най-ниски индекси на радиален прираст.
През три от годините с най-ниски индекси е имало значително по-ниски от
нормите температури на летните месеци или по-високи валежи. Това са 1969г., 1976г. и
1989г. (Приложения, фиг.4). През 1969г. температурата за м. юни е 5.2ºС при норма от
6.1ºС, температурата за м. юли е 5.9ºС при норма от 8.1ºС, а валежите за м.юли са 160.9
mm при норма от 81 mm. Отчетената температурата за м.юли е рекордно ниска за периода
от 1936г. до 2005г. През 1976г. е отчетена най-ниската средна температура за периода от
м.юни до м.август на вр.Черни връх от 1936г. до момента. Това се дължи на цялостно
ниските летни температури през тази година, като средната месечна температура през
м.юни е 4.4ºC (при норма от 6.1ºC), през м.юли е 6,8ºC (при норма от 8.1ºC), а през м.
август е рекордно ниска - +4.4ºC (при норма от 8.3ºC ). Значително по-високи от нормите
са валежите през тези месеци. През м.юни са паднали 133 mm при норма от 117 mm, през
м. юли - 263 mm при норма от 90 mm, а през м. август - 184 mm при норма от 81 mm.
Стойността за м. юли е рекордно висока за периода от 1936г. до 2005г. Ниският радиален
прираст от 1989г. най-вероятно е свързан с комплексно влияние на различни фактори. Пониски от нормите са температурите през предходния есенен период. Особено отчетлива е
разликата за м. ноември. Средната температура е била -6.8ºC при норма от –2.4ºC. Много
ниски есенни температури могат да имат влияние върху недовършване на подготовката на
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тъканите за зимния период и съответно загуби от измръзване (Denne, 1971; Fritts, 1976).
Данни за развитието на метеорологичната обстановка през зимния период по дни не са
налични и по тази причина не може да се прецени дали е възможно да са настъпили
процеси на измръзване. През 1989г. е отбелязан и рекорд за най-ниска температура през
м.юни. Tя е била 3.8ºC при норма от 6.1ºC. Ниската температура в началото на
вегетационния период е в състояние да забави старта му и да скъси периода за активен
радиален растеж. Посочените условия през есента на 1988г. и вегетационният период на
1989г. са оказали по-слабо негативно влияние върху дърветата от обикновен смърч. При
тях индексът на радиалния прираст е близък до единица, което показва сравнително
нормален темп на растеж. Най-силно е било влиянието при белия бор, който е с най-нисък
индекс.
Две от годините с нисък индекс при хронологиите (1960г. и 1979г.) не се отличават
с необичайни стойности на температурите или валежите през вегетационните периоди, но
са с ниски температури през предходните лято и есен. Температурата за м.август на 1959г.
е 7.4ºС при норма от 8.3ºС, за м. септември е 3.0ºС при норма от 5.6ºС, а през м. октомври
0.1ºС при норма от 1.7ºС. Fritts (1976) посоча, че ниските температури през предходния
вегетационен период могат да повлияят и чрез натрупване на малко количество резервни
вещества за началото на растежа през пролетта на настоящия вегетационен период. През
1978г. също е необичайно ниска температурата на м.септември (2.9°С при норма от
5.6°С). Връзката на ниските температури в края на предходния вегетационен период с
растежа през настоящия е отчетена и в корелационния анализ с високи и статистически
значими коефициенти.
Две от годините с нисък радиален прираст (1996г. и 2000г.) най-вероятно се дължат
на неблагоприятно малки валежни количества. През м. юли 1996г. са отбелязани 17 mm
валеж. Това е значително по-ниско от нормата от 90 mm и близко до рекордно ниската
стойност от 1946г. - 11 mm. Влияние върху слабия прираст през тази година може да са
оказали и ниските температури на предходната есен. Ниски са и температурите на
м.септември от 1996г. (1.5°С – най-ниската средна месечна температура от 1936г. до
2005г.), като това може да е допринесло допълнително за съкращаване на периода на
радиален растеж. Много ниски са летните валежи и през 2000г. Тогава през м. юли падат
28.5 mm, а през месец август 0.6 mm. Стойността за м. август е рекордно ниска. Възниква
въпросът защо изключително ниските валежи през летния сезон на две години може да са
свързани със слаб радиален прираст при условие, че корелационният анализ показва
обратна връзка? Корелационният анализ отразява общата връзка между редиците на
индексите на радиалния прираст и на даден климатичен елемент (Fritts, 1976).
76

Същевременно той може да не е показателен за влиянието на екстремни стойности, които
в рамките на редиците биха се разглеждали като “ненормални” стойности. Това
демонстрира необходимостта от включване в дендроекологичния анализ на разглежданe
на влиянието на отделни екстремни метеорологични явления.
В годините с високи индекси на радиалния прираст летните температури са в
границите на нормалните (например 1957г., 1967г., 1977г., 1986г., 1993г., 1994г.) или
малко по-високи от тях (например 1954г. и 1999г.). В някои от случаите се открояват и повисоки есенни температури (1967г. и 1993г.). През 1994г. е отчетена най-висока средна
температура на м.септември

(10.1ºC), което е предпоставка за удължаване на

вегетационния период и по-продължителен радиален растеж. Интерес представлява
високият индекс от 1977г. при всички видове, тъй като 1976г. е с изключително слаб
растеж и би могло да се очаква натрупване на малко количество резервни вещества и
съответно забавен старт на вегетацията през следващия сезон. Fritts (1976) посочва, че в
някои случаи изключително влажни лета могат да имат отрицателен ефект върху растежа
през настоящата година, но положителен върху растежа през следващата. Той го обяснява
с добро запасяване на почвата с влага и залагане на повече пъпки от дървесните растения.
Разглеждането на стойностите на климатичните елементи през общите години със
слаб растеж показва, че в повечето случаи те са свързани с необичайни ситуации
(рекордно ниски температури или валежи). Те са в състояние да повлияят на растежа и
през следващи вегетационни периоди. В отделни случаи необичайни метеорологични
явления могат да имат отражение и върху анатомичния строеж на годишните пръстени.
По тази причина е от значение той също да се разглежда при дендроекологичния анализ
(Schweingruber, 1996)
При анализа на структурата на годишните пръстени на дървета от района на вр.
Голи връх се откриват значително количество пръстени с особен анатомичен строеж.
Висока е повторяемостта на мразови пръстени, светли пръстени, а в културите с влияние
на силни ветрове и големи натрупвания от сняг и на пръстени с рани, реакционна
дървесина, травматични смолни канали и др. Данните за мразови пръстени са посочени
табл.19.
Табл. 19. Проби от култури от района на вр. Голи връх с наличие на мразови пръстен в
дадена година
Година
Дървесен вид
1944
1952
1955
1962

Pinus sylvestris L.
Pinus peuce Griseb.
Picea abies Karst.
Pinus heldreichii Christ

86%
-

89%
97%
60%
100%
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50%
87%
11%
75%

20%
86%
15%
88%

Високата повторяемост на деформациите в анатомичния строеж е свидетелство за
обща причина с влияние върху повечето дървета в района. По литературни данни е
известно, че образуването на мразови пръстени е характерно предимно за млади дървесни
индивиди (Stockli and Schweingruber, 1996). Основната причина за образуването им при
дървета на голяма надморска височина и големи географски ширини е рязко силно
спадане на температурите през вегетационния сезон (Stockli and Schweingruber, 1996,
Hantemirov et al., 2004). За да се установи дали в случая с дърветата от горната граница на
Витоша причината може да е подобна, е направен анализ на метеорологичните ситуации
през пролетните и ранно летни месеци на годините, в които са се образували мразовите
пръстени. Тъй като видът на деформацията, широчината на ивицата с деформирани клетки
и положението й в годишния пръстен може да са от значение, те са коментирани също. На
фиг.16 са показани типични мразови пръстени за съответните години.
През 1944г. в края на месец май във високите части на планините в България са
отчетени отрицателни температури, съпроводени с валежи от сняг. На 24 май на вр.Черни
връх температурата пада до –10°С. Въпреки че не са провеждани детайлни проучвания за
началото на дейността на камбиалната тъкан, може да се предполага, че в зоната на
горната граница на гората то е свързано с окончателното стопяване на снежната покривка
и трайно задържане на дневните температури над 5°С (Denne, 1971; Antonova and Stasova,
1995; Baucker, 1998; Rossi, 2003). Анализът на метеорологичните данни показва, че в
нормални години в района това настъпва през втората половина на м. април и началото на
м.май. По тази причина може да се счита, че рязко застудяване в края на м.май е в
състояние да повлияе на вече стартиралата камбиална дейност и да предизвика
характерните за мразовите пръстени деформации. При разглеждане на фиг.16а се вижда,
че началото на ивицата на деформация съвпада с началото на годишния пръстен. Това е
показател, че камбиалната дейност е стартирала малко преди мразовия период.
През 1952г. е наблюдавана сходна метеорологична обстановка. Втората половина
на м.април и начало на м.май са сравнително топли с положителни температури, като това
дава възможност за стартиране на дейността на камбиалната тъкан на дърветата в района
на вр.Голи връх. На 15.05.1952г. започва рязко застудяване, като температурите в зоната
на горната граница на гората често са под 0°С. Минимумът е достигнат на 18 и 19 май,
като на вр. Черни връх е измерена температура от –8.5°С (18.05.1952г.), а на х.Боерица –
7.9°С (19.05.1952г.). Застудяването продължава до края на м.май, като през този период
има чести снеговалежи и се формира нова снежна покривка с височина до 50 cm. На
фиг.16b се вижда, че в началото на годишния пръстен има няколко реда нормални клетки.
При измръзването са се появили радиални цепнатини, които впоследствие са запълнени с
едри паренхимни клетки. Ивицата на деформация е ясно видима и широка. Възможно е
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това да е свързано косвено с продължителността на мразовия период, който е около 10
дни.

Фиг.16a.Мразови пръстен образуван през 1944г.

Фиг.16b.Мразови пръстен образуван през 1952г.

Фиг.16c.Мразови пръстен образуван през 1955г.

Фиг.16d.Мразови пръстен образуван през 1962г.

Фиг.17.Годишен пръстен със светла лятна
дървесина, образуван през 1976г.

Фиг.18. Годишен пръстен с аномалия в строежа
на късната дървесина

79

Близка по характер е климатичната ситуация през 1955г. След топло начало на
м.май на 22 май нахлува студена вълна. На 23 и 24 май температурите падат съответно до
–8,1°С и –8,7°С на вр.Черни връх, а на х.Алеко е отчетена температура от –5,7°С.
Застудяването е съпроводено със снеговалежи. Мразовият период е с продължителност от
три дни. Ивицата на деформация е тясна (фиг. 16c).
Значително по-особена е метеорологичната обстановка в началото на летния сезон
на 1962г. Тогава м.май е с температури в границата на нормите. В началото на м.юни над
страната нахлува необичайно студена въздушна вълна, като температурите в равнините на
страната падат до около 3°С, а във високите части на планините до -12°С (вр.Мусала,
07.06.1962г.). В района на горната граница на гората на Витоша са отчетени температури
от порядъка на –4°С (х.Боерица, 07.06.1962г.). Рязкото застудяване в период на активен
растеж е предизвикало измръзване на камбиалната тъкан на много от по-младите дървета
и е образувана характерната ивица от деформирани клетки в годишния пръстен от 1962г.
Тъй като измръзването се e случило в по-напреднала фаза на радиален растеж, ивицата от
деформирани клетки се открива по-навътре в ранната дървесина в сравнение с ивиците от
1944г., 1952г. и 1955г. (фиг.16d).
От интерес е повторяемостта на мразовите пръстени в различни направления.
Такъв анализ е извършен за пробна площ V-GVR-PP2, където са взимани проби по
срещуположни направления от едно дърво. Данните са посочени в табл.20.
Табл.20. Проби с наличие на мразови пръстен в дадена година в пробна площ V-GVR-PP2
Година

Северозападно направление

Югоизточно направление

1952

Брой
дървета с
мразови
пръстен
13

1955

21

38

55%

26

29

90%

1962

38

40

95%

44

46

96%

Брой
Процентно
дървета с
съотноформиран
шение
пръстен
17
76%

Брой
дървета с
мразови
пръстен
14

Брой
дървета с
формиран
пръстен
15

Процентно
съотношение
93%

И в двете направления в над 50% от пробите се открива мразови пръстен в 1952г.,
1955г. и 1962г.

В северозападно направление при по-малък процент от пробите се

наблюдава мразови пръстен през 1952г. и 1955г. Както беше посочено, през тези години
периодите с ниски температури са били в началото на вегетационния сезон – средата и
краят на месец май. Твърде вероятно е от сенчестата (северозападна) страна на стъблото
при някои дървета активната камбилна дейност все още да не е стартирала и поради това
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при измръзването да не са се увредили новообразувани трахеиди и камбиални клетки.
Това кореспондира с изводите от изследвания на растежа на дървета в зони с ниски
температури, при които е установена забавена физиологичната дейност от сенчестите
страни на стъблото (по Antonova и Stasova, 1995). През 1962г. студеният период, който е
причинил измръзването, е бил през първата половина на месец юни. Най-вероятно по тази
причина камбиалната дейност е била в напреднала фаза във всички направления и
съответно измръзването се е отразило по цялата обиколка на стъблото.
Прави впечатление постепенното намаляване на процента от дърветата, които са
образували мразови пръстени с увеличаване на възрастта им. Това е наблюдавано и при
други изследвания по темата (Stockli and Schweingruber, 1996). Възможно е да е свързано с
увеличаване на дебелината на кората, съответно увеличаване на изолационните й свойства
и по-добро предпазване на камбиалната тъкан от влиянието на резки краткотрайни
промени в температурата на околната среда.
Някои от дърветата са формирали пръстен с липса на оцветяване на късната
дървесина (светъл пръстен) през 1976г (фиг.17). Счита се, че основна причина за
формирането на такива пръстени сa ниски температури през летния и началото на есенния
сезон (Gindl, 1999; Hantemirov et al., 2004). Те предизвикват забавен растеж в този период
и възпрепятстват процесите на отлагане на лигнин и дъбилни вещества в трахеидите. По
тази причина късата дървесина остава светла на цвят (фиг. 17).
Много е голям процентът на пробите със светъл пръстен при бял бор от пробна
площ V-GVR-PP4 (91%). При другите видове по-малко дървета са го формирали (25% при
обикновен смърч, 12% при черна мура и единични дървета при бяла мура.). Като основна
причина за образуването на светъл пръстен през 1976 г. може да се счете факта, че това е
годината с най-ниската средна температура за периода от м.юни до м.август и рекордно
ниска температура на м.август (4.4°С) на вр.Черни връх от 1936г. до момента. При анализa
на хронологичните редици е отчетено, че в пробите на повечето дървета този пръстен се
откроява и като по-тесен.
Големият процент на дървета от бял бор с образуван светъл пръстен е показател за
по-високата чувствителност на този вид към екстремно ниски температури в зоната на
горната граница на гората на Витоша.
В пробите от две дървета от бяла мура от пробна площ номер 2, едно дърво от
обикновен смърч, едно от черна мура и четири от бял бор е наблюдаван и друг вид
аномалия в анатомичния строеж на дървесината, която може да е свързана с процеси на
измръзване. Това са пръстени с дефект в късна (лятната) дървесина (фиг.18). По характер
на промяната на анатомичния строеж те са много близки до мразовите пръстени в ранната
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дървесина. Тя се изразява в разкъсване на трахеиди и клинообразно запълване на
образуваните празнини с раневи паренхимни клетки.
Годишният пръстен, в който е наблюдавана, повредата е образуван през 1959г.
Анализът на климатичната обстановка в края на вегетационния период на посочената
година показва нетипично застудяване в началото на есента. В края на м.септември след
топъл период температурите падат рязко до -9°С на вр.Черни връх и –7°С на х.Боерица
(30.09.1959г.). В средата на м.октомври над България нахлува втора вълна от студени
въздушни маси и предизвиква отрицателни температури от порядъка на -7°С (13.10.1959г.,
вр.Черни връх) и –5,5°С на х.Боерица. Трябва да се отбележи, че в края на вегетационния
период трахеидите са с по-дебели клетъчни стени и съответно е по-малко вероятно да се
разкъсат при замръзване на вода в тях. Това може да обясни по-ниския процент на
повторяемост на подобен тип дефекти. Изводите от анализа кореспондират с други
изследвания, според които мразовите пръстени в късната дървесина се причиняват от
необичайни застудявания в края на вегетационния сезон (LaMarche and Hirschboeck, 1984;
Brunstein, 1996). В някои изследвания те са използвани за индикации на необичайни
климатични ситуации в глобален мащаб (общо спадане на температурите и съответно
необичайни мразове през летния сезон), като е установена конкретна връзка с големи
изригвания на вулкани, които предизвикват затъмняване на атмосферата (LaMarche and
Hirschboeck, 1984; Brunstein, 1996, Hantemirov et al., 2004). По този начин са възстановени
подобни събития, за които няма точна историческа информация.
На фиг.19 е показано сравнение между средните широчини на годишните пръстени
на включените в индексните редици проби. Данните са представени с медиана,
персентили (групиране на 25 до 75% от стойностите) и максимални и минимални
стойности. При разглеждането на фиг.19 се открояват няколко особености:
• Най-ниски са минималните, максималните и средните стойности за средната
широчина на пробите от бял бор. Те са и единствените, които се различават
статистически значимо от другите видове при t-test (PISY спрямо PIHE, p=0.003;
PISY спрямо PCA, p=0.002; PISY спрямо PIPE, p=0.001 при ниво на значимост 0.05).
• Средните стойности на широчината на годишните пръстени от бяла мура, черна
мура и обикновен смърч са близки и не се различават статистически значимо.
• Откроява се най-висока средна стойност при проба от черна мура. Минималните
стойности са близки при бяла мура, черна мура и обикновен смърч. Най-ниска е при
бял бор.
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Ш ирочина на годишен пръстен, m m
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25

Медиана
25%-75%
Min-Max
стойност

0.20
0.15
0.10
0.05
0.00

PISY

PIHE

PCAB

PI PE

Дървесен вид

Фиг.19. Средни широчини на годишните пръстени на включените в хронологиите проби
Забележка: кодови означения за дървесен вид: PISY – Pinus sylvestris L.; PIHE – Pinus heldreichii
Christ; PCAB – Picea abies Karst; PIPE – Pinus peuce Griseb.

Данните показват, че белият бор е с най-слаб радиален прираст от разглежданите
дървесни видове. Заедно с големия процент на образувани светли годишни пръстени, те са
допълнителен показател за високата чувствителност на дърветата от този вид към ниски
температури.
От интерес е да се разгледа растежа на дърветата от черна мура. В зоната на
горната граница на гората на Витоша този вид е залесяван на нетипичните за него почви с
кисела реакция и често с висока овлажненост. Графиката на фиг.19 показва, че той не се
отличава с по-нисък радиален прираст от бялата мура и обикновения смърч.
Същевременно при измерванията в пробна площ V-GVR-PP6 е отчетено, че в нея
дърветата от черна мура са изостанали в растежа си по височина и диаметър от тези от
бяла мура и обикновен смърч. По-нисък е и средният им радиален прираст (0.176 mm).
Това показва, че при залесявания с по-бързо растящи на височина видове черната мура
постепенно остава под склопа на насаждението и изпитва силен недостиг на светлина.
При самостоятелно разположение се развива добре и показва изключително висока
устойчивост на действието на силни ветрове и снегонавявания. Това е индикатор, че този
дървесен вид е подходящ за залесявания на терени с алкална почвена реакция във
високите части на планините, но не трябва да се смесва с по-бързо растящите бяла мура и
обикновен смърч.
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4.1.2. Влияние на температурния и валежния режим върху радиалния
прираст на дървесни растения в резерват „Бистришко бранище” на Витоша

Влиянието на климатичните фактори и техни екстремни прояви е изучавано и в
обекти от естествените гори в зоната на горната граница на гората в подножието на вр.
Голям резен и вр.Скопарник в резерват “Бистришко бранище” на Витоша. Съставът им е
от обикновен смърч (Picea abies Karts) с единично участие на други дървесни видове като
бяла мура (Pinus peuce Griseb.), козя върба (Salix caprea L.), офика (Sorbus aucuparia L.),
целокрайнолистен котонеастер (Cotoneaster integerrimus Medic.), алпийско френско грозде
(Ribes alpinum L.), обикновен бук (Fagus sylvatica L.) и др. Рядко се срещат единични
дървета от бял бор (Pinus sylvestris L.).
За да се установи връзката между растежа на дърветата от зоната на горната
граница на гората и общите климатични условия от 54 проби от дървета с нормално
развити стъбла от изучаваните обекти е съставена обща хронология. Основен критерии
при включването на пробите е доброто кросдатиране между пробите. Обхваща период от
138 години (от 1867г. до 2004г.). Средната широчина на годишен пръстен е 0.136 (средно
стандартно отклонение 0.063). Най-малката средна широчина на годишен пръстен е 0.037
mm, а най-голямата – 0.327 mm. Хронологията е индексирана с помощта на ниско
честотен сплайн филтър (spline cutoff, 37%). Такъв метод на индексиране е подходящ за
сенкоиздръжливи видове като обикновен смърч (Cook et al., 1985). Общи данни за
включените в хронологията проби са представени в „Приложения”, табл.10. На фиг.20 е
показана изградената хронология.

Индекси

Хронология от oбикновен смърч (Picea abies Karst) от района на
вр. Голям резен, Витоша
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Фиг.20. Хронология от обикновен смърч (Picea abies Karst.) от района на горната
граница на гората в резерват “Бистришко бранище”
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Годините с ниски индекси на радиалния прираст са 1876г., 1884г., 1886г., 1897г.,
1920г., 1929г., 1947-49г., 1976г., 1982г., 1989г. и 1995г. Годините с високи индекси на
радиалния прираст са 1875г., 1880-81г., 1895г., 1915г., 1927г., 1935г., 1945-46г., 1962г.,
1984г. и 2001г. Периоди с трайно спадане на индексите под стойност 1 са започнали през
1883г. (продължителност единайсет години), 1897г. (шест години), 1917г. (седем години),
1929г. (пет години), 1947г. (четири години) и 1989г. (девет години).
На база на посочената хронология са изчислени корелационни коефициенти за
връзката на индексите на радиалния прираст със средните месечни температури и валежи
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Фиг.21. Корелационни коефициенти за връзката между индексите на радиалния прираст на
хронология от обикновен смърч от горната граница на гората в резерват “Бистришко бранище” и
средните месечни температури и валежни суми от м.юни на предходната година до м.септември
на настоящата година. Статистически значимите стойности при ниво на значимост 0.05 са
отбелязани с по-едър символ със светло запълване.

От съществено значение за радиалния прираст са температурите от края на
предходния есенен, началото на зимния и настоящия летен сезон. Статистически значима
е пряката връзка между индексите и температурите от м. ноември и м. декември на
предходната година, м. юли и м. август на настоящата година. Положителни са
коефициентите от м. април до м. септември на настоящата и месец октомври на
предходната година.
Положително е влиянието на валежите през м. февруари и м. март. То е
статистически значимо. Обяснението на тази връзка може да е в натрупването на снежна
покривка, която захранва почвените запаси от влага. Негативно е влиянието на валежите
през летните месеци. То е статистически значимо за м.август и с постоянна негативна
тенденция от м.май до м.септември. Както беше коментирано, обяснението е обратната
връзка между високи средни валежи и ниски температури през летните месеци.
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Наблюдаваните връзки кореспондират с установените при анализа на култури от
района на вр. Голи връх. По-ясно изразена е тенденцията за положително влияние на
летните температури и отрицателно на летните валежи.
Поради по-голямата дължина и брой проби в хронологията тя може да се счита за
по-представителна за изясняване на общата връзка на растежа с климатичните показатели.
При повече включени индивидуални редици е по-малка вероятността необичайният
растеж на някое или няколко дървета да отклонят общата тенденция на хронологията. По
тази причина е от интерес да се проследят данните за метеорологичните условия през
годините с минимален и максимален прираст и да се сравнят с тези от културите от
района на вр.Голи връх. За да може да бъде осъществен такъв анализ, са ползвани
климатичните редици на вр. Черни връх (1936-2005г.) и значително по-дългата редица на
гр. София (1887-2005г.). Втората е използвана за периода преди 1936г. Това е възможно
благодарение на статистически значимите корелационни коефициенти (над 0.52 за валежи
и над 0.71 за температури) между редиците за показателите за отделните месеци
(Приложения, табл.1 и табл.2). По-ниските корелационни коефициенти за валежните суми
се дължат на липсата на ясно изразени екстремно високи стойности в гр. София в отделни
години, когато такива са наблюдавани на вр. Черни връх. Същевременно са налични общи
тенденции на валежи и това позволява да се допусне, че показателите за гр. София могат
да се използват са установяване на приблизителния общ ход на развитие на
метеорологичните елементи на Витоша.
През разглежданите години първата със слаб растеж е 1897г. Тя отбелязва
началото на период от шест години с индекс под единица. За тази година характерни за
София са високи летни валежи и ниски есенни температури. Високите летни валежи в
София най-вероятно са индикация за по-високи от обичайните валежи и на вр. Черни
връх. Както беше коментирано, в такива случаи средните температури са по-ниски от
нормалните и растежът е слаб. От последвалите години впечатление прави много ниската
средна лятна температура на 1899г. През тази година е имало и рязко застудяване със
спадане на температурите под нула градуса в края на м. май или началото на м. юни.
Индикация за това е откриването на мразови пръстен в много от пробите (табл.21).
Следващият период със слаб растеж започва през 1917г. Това е година, която е
оставила отпечатък в развитието на Европа и е наречена „гладната година” поради много
лошите си климатични условия (Schweingruber, 1996). Те са се отразили на дървесните
растения и много от тях са формирали тесни годишни пръстени или не са успели да
формират годишни пръстени. В хронологиите от Северна Европа често се открива като
липсващ или светъл пръстен (Esper at al., 2002; Hantemirov, 2004). В записите на
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стойностите на температурите от София тази година не се откроява като значително поразлична. Отличаващо се по-ниска е единствено температурата от предходния
м.септември. Възможно е под влияние на средиземноморски въздушни маси на
територията на нашата страна да е смекчен ефектът на неблагоприятните условия над
Централна и Северна Европа. Друга възможност е ходът на климатичните елементи във
високите части на планините да е бил по-различен от този в долините. Налични са
отделни години, в които стойностите на летните температури в гр.София не са много
ниски, но на вр. Черни връх са от най-ниските за периода на наблюдения. Примери са
м.юли 1969г. и 1971г., м.август 1955г., 1965г. и 1997г. и др.
Следващият период със слаб растеж започва през 1929г. Тя е с необичайно сух
летен и студен есенен период. През следващите години следва постепенно възстановяване
на растежа до нормалните стойности. В този период влиза и 1933г., която е с повишен
брой светли пръстени (табл.21).
Следващият период със слаб растеж е от 1947г. до 1949г. Първата от тези години е
отбелязана в хронологиите от Централна Европа като такава с неблагоприятни условия за
растеж. Те са повлияли и следващите години (Schweingruber, 1996). През 1947г.
съществуват няколко предпоставки за слаб растеж. По-ниски от обичайните са зимните
валежи и температури. През летните месеци валежите са по-високи от обичайните, което
най-вероятно е свързано с по-ниски температури във високите части на планините. С още
по-неблагоприятни условия за растеж е била 1949г. Тя се характеризира с ниски летни
температури (м. юни и юли) и рекордно високи летни валежи. За месеците юни-август на
вр. Черни връх са паднали 1089 mm валежи при норма от 288 mm. След тази година
условията за растеж се подобряват и стойностите на индексите на редицата варират слабо
около единица. В Европейски мащаб след 1950г. се наблюдава тенденция за увеличаване
на минималните и максимални температури (средно с 0.2ºC) (Folland et al., edit., 2001).
Възможно е тя да е повлияла косвено на подобряването на прираста.

Периодът на

стабилен растеж е прекъснат през 1976г. Причините за това бяха коментирани при анализа
на културите от горната граница на гората и на светлите пръстени.
След 1976г. се наблюдава трайна тенденция за повишаване на температурите в
Северното полукълбо (Folland et al., edit., 2001). За България периодът през 80-те години е
известен като период на засушаване (Раев и др., 2005). Той е с неблагоприятно отражение
върху растежа на създадените извън естествения ареал на някои иглолистни видове
култури и предизвиква постепенното влошаване на състоянието им. Същевременно повисоките зимни и летни температури създават благоприятни условия за растеж в зоната на
горната граница на гората, където основен лимитиращ фактор са ниските температури. В
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хронологията от обикновен смърч се наблюдава постепенно увеличаване на индексите с
достигане на най-високи стойности от 1984г. до 1988г. През 70-те и 80-те години на 20-ти
век се наблюдава и ускорено възобновяване и възстановяване на антропогенно увредени
високопланински гори в някои части на страната. В резерват “Бистришко бранище” на
Витоша отделните групи от обикновен смърч под линията на горната граница на гората
постепенно се разширяват и формират склопени насаждения в зони с благоприятни
теренни условия. Анализ на процеса е извършен в глава 4.2. Такъв процес се наблюдава и
в други планини, като един от най-ясните примери е резерват “Царичина” в Централна
Стара планина. В него по северните склонове на вр. Вежен са наблюдават голямо
количество млади дървета от бяла мура, които са резултат от усилено възобновяване през
седемдесетте и осемдесетте години (Meshinev at al., 2000)
Неблагоприятни условия за растеж настъпват през 1989г. Те бяха коментирани при
анализа на индексните редици от култури в района на х. Алеко. С най-голямо значение са
били ниските есенни температури на предходния сезон и рекордно ниската температура
на м. юни. Неблагоприятни са условията за растеж и през 1991г. Те се характеризират с
ниски летни температури и по-високи от обичайните валежи. Комбинацията от две близки
години с неблагоприятни условия е причината за по-продължителен период със стойности
на индекса на радиален прираст под единица.
При някои от дърветата в групите над горната граница на гората е имало много
слаб растеж през 1994г. Чести са липсващи пръстени. Същевременно в общата хронология
тази година не е с отчетливо нисък индекс. Не са установени и необичайни
метеорологични условия. По тази причина може да се предположи влияние на локално
действащи фактори. От тях с най-голямо значение биха могли да бъдат ветровете и
свързаните с тях явления на пренос на сняг. За локално действие на фактори говори и
това, че най-много дървета със слаб прираст или липсващи пръстени през тази година са
групирани в малка по площ зона.
Нисък е индексът и през 1996г. Най-вероятната причина беше коментирана при
разглеждането на растежа на културите в района на вр. Голи връх.
Анализът на метеорологичните условия, при които са се образували тесни годишни
пръстени показва, че в повечето случаи това е свързано с комбинация от ниски
температури и значително по-големи от нормалните валежи през вегетационния сезон. В
отделни случаи от съществено значение са били екстремни стойности на елементи, които
не са лимитиращи през целия период. Пример за това са изключително ниски стойности
на валежите през м. юли и август. Тези данни кореспондират с получените при анализа на
културите от горната граница на гората в района на вр.Голи връх.
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Периодите с нормален и по-висок от средния растеж са 1900-1915г., 1934-1937г,
1943-1945г., 1951-1980г., 2000-2005г. Те се характеризират със сравнително високи летни
температури, есенни температури и летни валежи в близост до нормата. В два от
периодите е наблюдавана тенденция на покачване на зимните температури – 1934-37г. и
1951-1980г.
Както беше изяснено при анализа на пробите от пробните площи в култури от
зоната на горната граница на гората чрез пръстени с особен анатомичен строеж може да се
получи информация за екстремни природни събития. Поради това тяхното разглеждане е
от интерес. В табл.21. са посочени данни за процента от пробите от зоната на горната
граница на гората с особен анатомичен строеж в дадена година. С повишена повторяемост
са мразови пръстени, светли пръстени и пръстени с травматични смолни канали.
Табл.21. Процент на срещане на годишни пръстени с особен анатомичен строеж в проби от
района на горната граница на гората в резерват “Бистришко бранище”

Процент на срещане на годишни пръстени с особен анатомичен строеж
Тип на
пръстен

Година
Общ брой
проби
Процент на
проби с
особен строеж

Мразови пръстени

Светли
пръстени

Травматични смолни
канали

1876

1891

1899

1952

1962

1933

1976

1910

1916

1929

1993

13

24

29

63

67

53

74

36

42

522

78

31%

17%

17%

19%

27%

30%

50%

8%

7%

13%

10%

Повишен брой дървета са образували мразови пръстени през 1876г., 1891г., 1899г.,
1952г. и 1962г. Мразови пръстени са образувани и през 1867г. (едно дърво), 1911г. (едно
дърво), 1921г. (три дървета), 1933г. (едно дърво) и 1944г. (едно дърво).
Причините за образуване през 1952г. и 1962г. бяха коментирани. Впечатление
прави това, че за разлика от 1952г., когато мразови пръстен са образували предимно млади
индивиди, през 1962г. условията са повлияли и на дървета със значителна възраст (над 100
години) и те са образували дефектната структура. Това показва по-голямото влияние на
мразовите периоди в началото на м.юни отколкото през втората половина на м.май.
Откриването на мразови пръстени през 1867г., 1876г., 1899г., 1891г., 1911., 1933г. и
1944г. дава възможност за възстановяване на тези години като такива с рязко застудяване
през пролетта и ранното лято. То е било по-осезаемо и съответно е повлияло на повече
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дървета през 1876г., 1891г. и 1899г. Тъй като за вр. Черни връх липсват инструментални
температурни измервания за времето преди 1939г., за анализ са използвани данни за гр.
София. На база на сравняване на данните за температурите в гр. София и на вр. Черни
връх за годините с общ период на работа на станциите може да се направят изводи за
стойностите в гр. София при възникване на мразови периоди на Витоша. През 1952г.
температурите в София падат до 0.9ºC на 21 май. В този ден са отчетени и рекордно
ниските температури във високите части на планината (до -11ºC на вр. Черни връх). През
1955г., когато има измръзване на дървета в зоната на горната граница, е отчетена сходна
метеорологична ситуация – температурите в София спадат до 1.4ºC на 24 май. През 1962г.
застудяването, което е причинило измръзването е в началото на месец юни. Най-ниската
температура в София е отчетена на 09.06 - +3.5ºC. На същата дата на х., Боерица е
отчетена температура от -4ºC, а на вр. Черни връх от -7,8ºC. Впечатление прави много
топлото време в началото на м. юни (до 34.1ºC на 02 юни в София). Посочените данни
показват, че метеорологичните ситуации, при които настъпват условия за измръзване на
дървесните растения във високите части на планините се характеризират с необичайно
ниски температури и в низините. В град София те са около и под 4ºC. Това позволява да
се разглеждат данните за тези станции и на база на тях да се установи в кои моменти в
планините са настъпвали подобни ситуации.
През 1899г. 17% от дърветата в района на вр. Голям резен са образували мразови
пръстени. Те се отличават с местоположение на ивицата от деформирани клетки сходно с
това през 1962г. – като ясно разграничима ивица в рамките на пролетната дървесина. Това
е признак за по-късно настъпване на мразовите условия. Разглеждането на данните за град
София показва, че температурите през м. май са били в рамките на нормално очакваните.
Най-ниската температура е в самото начало на месеца (3.4ºC на 04.05). Необичайна
метеорологична обстановка е възникнала през първата половина на м. юни. На 12-ти
започва застудяване. Минималните температури са достигнати на 13 юни – +3.9 ºC. По
аналог с температурите от 1962г. може да се очаква, че в зоната на горната граница на
гората на Витоша са достигнати отрицателни температури.
През 1911г. също се наблюдава застудяване в края на м. май. На 24-ти в гр. София
минималната температура е 5.9ºC, а на 26-ти - +4.4ºC. Тъй като температурите са малко
по-високи от тези при другите застудявания в края на м. май (0.9ºC през 1952г., 1,4ºC през
1955г.), може да се очаква, че и в зоната на горната граница на гората те не са били с
толкова ниски стойности. Най-вероятно е имало застудяване с преход на температурите
под 0ºC, но не и достигане на температури от порядъка на -5ºC. Това е вероятна причина
за по-нисък процент на увредените дървета.
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През 1944г. също се наблюдава рязко застудяване във високите части на планините
в края на м. май. На вр. Черни връх на 24 температурата спада по -10ºC. В района на х.
Ситняково на Рила превалява сняг. В зоната на горната граница на гората на Витоша
мразовите условия може да са били смекчени, поради което процентът на дърветата с
образуван мразови пръстен е нисък.
За 1876г. липсват данни от инструментални измервания. На база на високия
процент на проби с мразови пръстени през тази година (31%) и аналогия с другите години
на образуване на този тип аномалия в строежа на дървесината, може да се заключи, че в
началото на летния сезон е имало рязко застудяване с мразови условия в зоната на горната
граница на гората. За необичайни валежи от сняг в ниските части на планините в България
се споменава и в няколко църковни летописа (Начев и Ферманджиев, 1984). През тази
година много нисък е и индексът на радиалния прираст. Това е показател за възможни
необичайни стойности на температурите през летния сезон.
Повишен брой дървета са образували светли пръстени през 1933г. и 1976г. Както
беше коментирано, 1976г. е с най-студеният м.август в района на горната граница на
гората от 1936г. до момента. При пробите от културите в района на х. Алеко 1976г. се
открива като тесен пръстен при обикновен смърч, бяла мура и бял бор и като светъл при
бял бор. Откриването на светли пръстени в много проби от обикновен смърч в
естествените гори и групи под вр. Голям резен показва, че възрастните дървета са с повисока чувствителност и необичайно студените периоди се отразяват на растежа им в поголяма степен. Тъй като за 1933г. липсват инструментални данни за температурите от вр.
Черни връх, са използвани тези от гр. София. През посочената година значително пониски от обичайните са температурите за м. септември. Въпреки това те не са с екстремни
стойности. По-ниски температури са измерени през 1912г., 1915г., 1916г., 1941г., 1959г.,
1972г. и 1996г. През тези години светли пръстени не са открити. Това показва, че сама по
себе си ниската септемврийска температура не е причината за образуването на светъл
пръстен. Месеците юли и август са били с по-ниски от нормите средни месечни
температури, но разликите не са големи. Това предполага, че причините за образуването
на светлия пръстен са комплексни. Значително по-високи от нормалните са валежите през
месец май. Най-вероятно по тази причина е забавен стартът на активния растеж. В
комплекс с по-ниските температури за месеците юли и август това обуславя по-голямото
значение на метеорологичната обстановка през м.септември за дооформянето на
годишния пръстен. Възможно е и във високите части на Витоша температурите да не са
били с идентичен ход с тези от София и да са били по-ниски от очакваното.
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Значителен брой индивиди са образували голямо количество смолни канали през
1910г., 1916г., 1929г. и 1993г. Това може да е предизвикано от много причини. В общия
случай те се разглеждат като опит на дървото да подсигури по-голям достъп на смола,
която да се използва за защита на тъканите след нараняване. По тази причина в
литературата се срещат и под наименованието “травматични смолни канали” (Larson, 1994
по Schweingruber, 1996; Cherubini et al., 1997; Stoffel et al., 2005). През 1993г. и 1929г. е
имало силни засушавания през летния сезон. Те може да са косвена причина за голям
воден дефицит в стъблата на растенията, свиване на дървесината в тангенциално
направление и съответно предизвикване на травматична реакция. Повечето от пръстените
с голямо количество смолни канали от тези години са установени в проби от дървета от
групи над горната граница на гората. Почвите, върху които се развиват те, са с малка
дълбочина и се намират върху едри скални блокове. При дълги безвалежни периоди найвероятно се изсушават изключително много и не са в състояние да осигурят на дървесните
растения необходимата влага. По тази причина е възможно засушаванията да са
предизвикали състояние на воден дефицит в стъблата на някои дървета и да са причинили
травматична реакция. Допълнителен фактор за 1929г. е и необичайно сух зимен период.
През 1910г. и 1916г. не се наблюдават значителни отклонения от нормите в летните
валежи. Най-вероятно травматичните смолни канали през тези години са реакция към
механично въздействие върху дърветата от вятър, нападение от гъбни или насекомни
организми и др. Те са разгледани в глава 4.2. като индикация за подобни явления.
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4.1.3. Влияние на температурния и валежния режим върху радиалния
прираст на дървесни растения в района на вр. Тодорка в Пирин

Изследваните гори по северозападния склон на вр. Тодорка са представителни за
естествените иглолистни насаждения върху почви с кисела реакция в зоната на горната
граница на гората на Пирин. Съставът им е от бяла мура (Pinus peuce Griseb.) и единично
участие на други дървесни видове като обикновен смърч (Picea abies Karts), бял бор (Pinus
sylvestris L.), черна мура (Pinus heldreichii Christ), клек (Pinus mugo Turra), козя върба
(Salix caprea L.), офика (Sorbus aucuparia L.) и др. Допълнителна особеност на горите е
изолацията им от лавинни улеи в отделни по-малки по площ насаждения. Поради
теренните особености са трудно достижими и са повлияни в много малка степен от
човешка дейност. Това дава възможност да бъдат изучавани дървета на голяма възраст.
За да се установи връзката между радиалния прираст и общите климатични
условия от проби от дървета с нормално развити стъбла и ниска вероятност от засягане от
лавини, е съставена обща хронология. Тя е изградена от 27 проби от високо
разположените части на горите. Обхваща период от 345 години (от 1660 до 2004г.).
Средната широчина на годишен пръстен е 0.110 mm (средно стандартно отклонение
0.040). Най-малката средна широчина е 0.016 mm, а най-голямата – 0.246 mm.
Изчислението на средната стойност на широчината се базира на 4696 годишни пръстена.
(Приложения, табл.11). Минималната възраст на проба е 58 години, а максималната –
344г. Проби от по-възрастни дървета са включени само като отрязък от 1600г. до 2400г.,
за да се осигури по-голяма повторяемост на редиците в отделните периоди.
Хронология от бяла мура (Pinus peuce Griseb. ) от северозападния
склон на вр.Тодорка, Пирин
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Фиг.22. Хронология от бяла мура (Pinus peuce Griseb.) от северозападния склон на вр. Тодорка
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Пробите са индексирани с помощта модифицирана негативна експоненциална
крива и в отделни случаи с права линия с помощта на софтуер ARSTAN (Cook et al., 1985).
Годините с най-ниски индекси на радиалния прираст са 1689г., 1719г., 1722г., 1734г.,
1741г., 1756г., 1757г., 1776г., 1787г., 1808г., 1815г., 1836г., 1844г., 1858г., 1909г., 1913г.,
1916г., 1919г., 1932г., 1934г., 1947г., 1960г., 1963г., 1977г., 1989г. и 1992г. Периоди с
трайно спадане на индексите под стойност 1 са започнали през 1682г. (продължителност
единайсет години), 1700г. (девет години), 1717г. (десет години), 1740г. (пет години),
1755г. (шест години), 1776г. (осемнайсет години), 1805 г. (осемнайсет години), 1827г.
(двадесет и пет години), 1858г. (десет години), 1902г. (тридесет и пет години), 1946г.
(шест години), 1959г. (седем години), 1975г. (четири години) и 1989г. (шест години).
Най-дългите са след 1827г. и 1902г. При тях са налични отделни периоди с по една година
с индекс над 1-ца, но те са последвани от ново спадане на прираста.
Годините с високи индекси на радиалния прираст са 1674г., 1712-13г., 1728-29г.,
1796г., 1852г., 1855г., 1877г., 1889г., 1928г., 1943г., 1956г., 1970г., 1980г., 1983г. и 1999г.
Периоди с трайно задържане на индексите над стойност 1 започват през 1673г.
(продължителност четири години), 1709г. (седем години), 1727г. (седем години), 1744г.
(десет години), 1761г. (петнайсет години), 1794г. (девет години), 1852г. (четири години),
1868г. (петнайсет години), 1969г. (пет години), 1978г. (единайсет години) и от 1995 до
2004г. (единайсет години).
На база на посочената хронология са изчислени корелационни коефициенти за
връзката на индексите на радиалния прираст със средните месечни температури и валежи
за настоящия и предходния вегетационен сезон. Получените коефициенти са посочени в
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Фиг.23. Корелационни коефициенти за връзката между индексите на радиалния прираст на
хронология от бяла мура и средните месечни температури и валежни суми от м.юни на
предходната година до м.септември на настоящата година. Статистически значими са стойностите
с по-едър символ със светло запълване.
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Изчислена е корелация със средните температури и сумите на валежите за
месеците от климатичната станция в гр. Банско. Данни от станциите на х. Вихрен и х.
Демяница не са използвани поради прекалено късия период на работа и съответната
недостатъчна дължина за провеждане на корелационен анализ. Положително е влиянието
на температурите през летните месеци на предходната и настоящата година.
Статистически значимо е влиянието на м.юни и м. октомври на предходната година и
м.юни на настоящата. Отрицателна е връзката между растежа и температурите през м.
ноември и м. март. Както се вижда температурите имат значително влияние

върху

радиалния прираст. Това е очаквано, тъй като дърветата се намират в зоната на горната
граница на гората или в близост до нея и съответно се развиват при близки до
температурните си лимити стойности (Fritts, 1976; Cook et al., 1985). Положително е
влиянието на високите температури през ранно летните месеци, когато стартира дейността
на камбиалната тъкан и есента, когато тя приключва. Отрицателното влияние на
температурите в края на есента и зимата може да се обясни с настъпване на необичайни
условия през месеци, за които е характерно студено време. Високите температури през м.
февруари, март и април са причина за нагряване на незатрупаните от сняг части на
дървесните растения и съответно възникване на процеси на физиологична суша.
Получените резултати за връзката между температурите и радиалния прираст
кореспондират с тези на Вакарелов, Мирчев и др. (2001), които установяват положително
влияние на температурите от м. октомври на предишния сезон, отрицателно влияние на
температурите през м. март и април и положително влияние на летните температури.
Тяхното изследване показва най-голямо значение на температурите през м. август. Това
може да се дължи на различия в реакцията на дървесните растения поради различна
надморска височина (пробите за посоченото проучване са събрани от насаждение на 1800
m н.в.) и различни методи на индексиране.
Влиянието на валежите върху радиалния прираст е по-слабо изразено. Това е
обяснимо с факта, че на склон със северен компонент на изложението във високите части
на Пирин овлажняването е достатъчно (Пенев и Маринов, 1964). Дори в сухи летни или
есенни периоди дървесните растения рядко могат да изпитат недостиг на влага. Фиг.23
показва, че е положително влиянието на валежите през най-сухите месеци (август и
септември) и през зимните месеци. Валежите през зимните месеци са пряко свързани с
натрупването на запаси от влага за периода на активен растеж в началото на
вегетационния период. Отрицателно е влиянието на валежите през месеците юни и
ноември на предходната година и юни на настоящата. Това е косвено свързано с
температурния режим. Както беше коментирано при анализа на растежа на дървета от
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обикновен смърч на горната граница на гората на Витоша, периодите с по-високи от
обичайните валежи през летните месеци са свързани с ниски температури.
От интерес е да се проследят данните за метеорологичните условия през годините с
минимален и максимален прираст. За да може да бъде осъществен такъв анализ, са
ползвани климатичните редици на гр.Банско (1933-2005г.) и х. Вихрен (1954 – 1979г.) за
температури и валежи и за х. Демяница за валежи (1953 – 1995г.). Посочените хижи се
намират в непосредствена близост до изучавания склон. Като ориентировъчни данни за
периода преди стартирането на работата на станцията в гр. Банско са ползвани данните от
гр. София (1887-2005г.). Независимо от голямото разстояние между станциите (около 100
km по въздушна линия) данните от гр. София са показателни за общата метеорологична
обстановка в западна България и особено за периодите на необичайни стойности на
климатичните елементи.
Последователно ще бъдат разгледани периодите и годините с ниски и високи
индекси от текущия момент към началото на двадесети век.
Първата година с нисък индекс на радиалния прираст е 1992г. В климатичните
условия през вегетационния сезон не се откриват съществени разлики спрямо нормалните.
По-особени са те през предходната 1991г. Тогава в гр. Банско е регистрирана най-ниската
средно месечна температура за м. май от 1933г. до 2005г. Най-вероятно тя е причинила
късен старт на камбиалната дейност. По-ниски от нормите са температурите през месец
юли и август. Те са причина за забавен радиален растеж през тази година. Негативните
условия са повлияли и растежа през следващата година. Това е често наблюдавана
ситуация при някои дървесни видове и особено в случаи на растеж при близки до
лимитиращите условия (Fritts, 1976). През тази година нисък индекс на радиален прираст
имат и културите от бяла мура и обикновен смърч на Витоша.
Следващата година със слаб растеж е 1989г. Както беше коментирано тя се
характеризира с необичайно ниска средна температура на месец юни. В гр. Банско тя е
15ºC при норма от 16.5 ºC. Необичайно ниска е и температурата на м.ноември през 1988г.
През 1977г. голяма част от пробите са формирали тесен годишен пръстен. Той е
следствие от изключително студеното лято на 1976г. То е причината за формиране на
светъл годишен пръстен при 29% от пробите (табл.22). Негативните условия за растеж са
повлияли и следващата година. Това е аналогично на ситуацията през 1991г. и тесния
пръстен през 1992г. В културите на Витоша тази година се открива като такава с висок
прираст, а в естествените насаждения от обикновен смърч като година с индекс единица.
Това показва по-голямо значение на климатичната ситуация от предходната година за
растежа на възрастни дървета.
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Тесният пръстен през 1960г. също може да бъде обяснен с неблагоприятни условия
за растеж през предходната 1959г. За нея са характерни по-ниски от обичайните
температури през м. юни (14.8ºC при норма от 16.5ºC), м.август, м.септември и м.
октомври. Ниските есенни температури и особено рязко застудяване в края на месец
септември е причина за формиране на мразови пръстен в късната дървесина в една от
пробите. Ситуацията е аналогична на наблюдаваната при проби от Витоша. Допълнителен
фактор, който може да е допринесъл за формирането на тесен пръстен през 1960г. е пониската от нормалната температура на месец юли.
Много характерен тесен пръстен е формиран през 1947г. Както беше коментирано
тази година се характеризира със слаб растеж при обикновен смърч на Витоша и в
планините на Централна Европа (Schweingruber, 1996). Същевременно в климатичните
редици от долините не се откриват особени стойности.
Следващият тесен пръстен е формиран през 1934г. Аналогично на пръстените през
1960г., 1977г. и 1992г. той може да се счете като следствие от неблагоприятните условия
през предходната година. През 1933г. във високите части на планините са отчетени ниски
температури през летния период. На станцията на вр. Мусала е отчетена най-ниската
средна температура за месец юни (-0.6ºC при норма от 2.2ºC) за периода от 1933 до 2005г.
По-ниски от обичайните са температурите през м. май и м. август. Средната лятна
температура (м.юни-м.август) е една от трите най-ниски за периода на работа на
метеорологичната станция. Другите такива години са 1976г. и 1949г., които също се
характеризират като години с особен строеж на годишните пръстени. Прави впечатление,
че през 1933г. 9% от дърветата са формирали светъл пръстен, а 5% - мразови. Това е
допълнителен показател за влиянието на ниските температури върху растежа на
дървесните растения.
За периода преди 1933г. е възможно да бъде направен анализ само на базата на
температурите и валежите от гр. София.
По-ниски индекси на радиалния прираст се наблюдават в периода 1912-1919г. и поконкретно в 1913, 1916 и 1919г. Тези години се открояват с необичайни стойности на
някои климатични елементи. През 1913г. е измерена най-ниската температура за м. юли от
1887 до 2005г. Много по-ниска от нормалната е била и температурата през м. август. Пониски от нея са отчетени единствено през 1940г. и 1976г. Неблагоприятните условия през
тази година са повлияли и на растежа през следващите. За 1916г. и 1919г. са характерни и
много високи валежи в края на зимата и началото на пролетта. През 1919г. е отчетен
рекорд във валежното количество за м. март. Значително по-високи от нормалните са и
валежите през м. април и май. Независимо от това, че общото влияние на зимните валежи
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е положително, е възможно отделни екстремни стойности да възпрепятстват развитието
на дървесните растения във високите части на планините. Причина за това е натрупване
на много дебела снежна покривка, която забавя началото на вегетационния сезон (Fritts,
1976). По-високите от обичайните валежи през м. май са допълнителна предпоставка за
косвено забавяне на вегетацията, тъй като обикновено са свързани с по-ниски
температури. През м. май на 1919г. е отчетена рекордно ниска средна месечна
температура. Твърде вероятно е климатичната обстановка в планините да е била сходна с
тази в гр. София и температурите в зоната на горната граница на гората също са били пониски от обичайните.
Много характерен е ниският индекс на радиален прираст за 1909г. Тя се откроява с
много високи стойности на валежите през м. март (втори по стойност след 1919г.). Както
беше коментирано, те може да са косвена причина за забавянето на старта на
вегетационния сезон. Значително по-ниски от нормалните са и температурите на месец
февруари. Комбинацията от тези два фактора е косвен показател за студена и снежна зима.
В табл.22 е даден процентът от дърветата, които са образували пръстени с особен
анатомичен строеж през дадена година. Посочени са години, в които дефектът се открива
в повече от две различни кросдатирани проби.
Табл.22. Годишни пръстени с особен анатомичен строеж в проби от северозападния склон на вр.
Тодорка, Пирин

Тип на пръстен
Година
Общ брой проби
Процент на проби с
особен строеж

Годишни пръстени с особен анатомичен строеж
Мразови пръстен
Светъл пръстен
1921 1933 1947 1952 1962 1989 1933 1959 1976 1991
43
50
52
57
40
43
47
48
50
58
13%

5%

4%

19%

18%

5%

9%

8%

29%

4%

С най-голям процент на повторяемост на мразови пръстени се открояват 1962г.,
1952г. и 1921г. Метеорологичните ситуации, които са довели до образуването на дефекта
през 1952г. и 1962г., са коментирани при анализа на пробите от обектите на Витоша
планина. Другите изброени години са представени с по-малък брой проби с образуван
дефект. Независимо от това имат значение за процедурата на кросдатиране на проби и
анализа на климатичните условия в минали периоди от време. В една проба мразови
пръстени са установени в следните години: 1548г., 1818г., 1824г., 1843г., 1860г., 1888г.,
1903г., 1928г., 1955г., 1997г. Те имат значение при добавяне на нови проби към
изградената хронология в случай на установяване на други дървета с дефекти в
посочените години.
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С по-голяма повторяемост са светлите пръстени образувани през 1933г., 1959г. и
1976г. През 1933г. в 5% от пробите се открива и мразови пръстен. Това показва, че
сумарно 14% от дърветата са реагирали на необичайни метеорологични условия през
вегетационния сезон на 1933г. Както беше коментирано, през тази година е отчетен
рекордно студен месец юни и ниски температури през месеците юли и август.
Метеорологичните ситуации, предизвикали образуването на светлите пръстени
през 1959г. и 1976г. бяха коментирани. Най-висок е процентът през 1976г.
Анализът на годините с най-слаб растеж показва, че в повечето случаи те са
резултат от значително по-ниски от нормалните температури през вегетационния сезон на
предходната година. Показател за това са и светли пръстени. Те се формират в годината с
ниски температури през вегетационния сезон. В някои от случаите влияние са оказали
екстремно високи стойности на зимните валежи. Те са косвен причинител на съкратен
вегетационен сезон. Влияние оказват и резки застудявания през втората половина на м.
май и началото на м. юни. Те предизвикват формиране на мразови пръстени.
Посочените изводи потвърждават резултатите от корелационния анализ за връзката
между редиците от средни стойности на валежи и температури за месеците и
дендрохронологичната редица.
Накратко ще бъдат разгледани стойностите на валежите и температурите в
годините с най-високи индекси на радиалния прираст.
През 1999г. лятото се характеризира с нормални и по-високи от нормалните
стойности на летните температури. Валежите са в границите на нормалните. Трябва да се
отбележи, че в редицата на гр. Банско се наблюдава тенденция на увеличаване на средните
летни температури (м.юни - м.август) от 80-те години до момента и в последното
десетилетие те са по-високи от нормите (Приложения, фиг.8). Валежите през зимния сезон
също са в границата на нормалните. По-високи са температурите на предходния м.юни
(19.4ºС при норма от 16.5ºС). Следващата година с отличаващ се висок индекс на
радиалния прираст е 1983г. За нея са характерни по-ниски от нормалните температури
през м.юни. Останалите показатели за сезона са в границите на нормите. По-висока е
температурата за предходния месец юни (17.9ºС). През 1980г. летните температури на
настоящия и предходния сезон са в границите на нормалните. По-ниски са зимните
температури. Те не оказват съществено значение на растежа, тъй като тогава дървесните
растения са в състояние на покой. Летните валежи са незначително по-високи от нормите.
Подобна е климатичната обстановка и през 1970г. В нея се открояват зимни валежи, които
са по-високи от нормите. По-високи са и температурите за м. април. Възможно е те да са
предпоставка за по-бързото стопяване на снежната покривка и съответно за намаляване на
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влиянието й върху растежа на дървесните растения през вегетационния сезон. Лятото на
1956г. (следващата с висок индекс) е с температури и валежи с близки до нормалните
стойности. Малко по-високи са температурите през предходния м.юни - +17.2ºС при
норма от 16.5ºС. По-ниски са температурите през зимния сезон. Въпреки това те не са с
екстремни стойности. Последната година с висок индекс, за която може да бъде направено
сравнение с климатичната редица на гр. Банско е 1943г. Тя се характеризира с ниски
зимни валежи и температури. По-ниски от нормалните са и температурите в началото на
вегетационния сезон. Най-вероятно високият прираст се дължи на топлото лято на
предходния вегетационен сезон. За годините преди 1933г. може да бъде направено
сравнение с условията в гр. София. По-голямо внимание следва да се обръща на
температурите поради по-високите проценти на корелация между температурните редици.
Сравнението между валежите крие рискове от грешни изводи поради различен валежен
режим. Това важи особено за ниски стойности на валежите през зимния сезон в гр. София.
Тъй като гр. Банско се намира в климатична област с есенно-зимен максимум на
валежите, е възможно те да са високи дори в моменти, когато в района на гр. София са
ниски. Разглеждането на температурите за годините с високи индекси на радиален
прираст показва, че за четири от годините в периода от 1887 до 1932г. (1928г., 1917г.,
1899г. и 1889г.) са характерни по-високи от нормалните температури за предходния м.
юни. Изключение прави 1899г., когато тя е по-ниска. Температурите в началото на лятото
на текущия вегетационен период са били в границите на нормалните, а валежите през
летния сезон са били по-ниски от нормалните. Валежите през зимния сезон са били в
границите на нормалните, но трябва да се има предвид направената забележка за
възможни разлики.
Разглеждането на климатичните условия през годините с най-високи индекси на
радиалния прираст показва, че добрият прираст на бялата мура в зоната на горната
граница на гората се обуславя преди всичко от термичния режим на настоящия и
предходния вегетационен сезон. В годините с висок индекс той да се характеризира с
температури в границите на нормите или по-високи. Валежите през вегетационния сезон
също са в границите на нормите. По-малко е значението на зимните температури и
валежи. Отделни случаи на екстремни стойности могат да предизвикат слаб растеж. Такъв
коментар е направен при разглеждането на годините с ниски индекси на радиалния
прираст.
Сравняването на основните години с нисък и висок прираст между хронологията от
култури от бяла мура на Витоша и от естествени гори на горната граница на гората на вр.
Тодорка показва сходство при повечето години (с нисък прираст – 1955г., 1960г., 1976г.,
100

1989г., 1991г. и 2000г.; с висок прираст – 1954г., 1981г., 1985г., 1990г., 1999г. и 2001г.).
Три от годините с нисък и висок прираст в редицата от културите са без съответствие в
редицата от Пирин. Същевременно прави впечатление значителната разлика в средните
широчини на годишните пръстени. При културите тя е 0.238 mm, а при естествените гори
0.110 mm. Разликата е статистически значима (p=0.000 при ниво на значимост 0.05, тест
на Стюднт). Максималната стойност от пробите от културите (0.347 mm) е по-висока от
максималната от склона на вр. Тодорка (0.246 mm) при близка възраст на дърветата. Тези
данни показват, че културите се развиват при добри общи растежни условия и реализират
прираст, който е по-добър от характерния за дървета на термичната горна граница на
гората. Допълнителен признак за това е и много малкия брой на светли пръстени при
проби от културите.
Идентична ситуация се наблюдава и с културите от обикновен смърч в района на
вр.Голи връх и естествените гори в района на вр. Голям Резен на Витоша. Има сходство
между повечето години с нисък и висок прираст. Същевременно се наблюдават много повисоки средни и максимални стойности при културите. Разликите са статистически
значими (p=0.000, ниво на значимост 0.05, сравнение на средните стойности с тест на
Стюднт).
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4.2. Установяване на влиянието на силни ветрове и навяване на
сняг върху дървесни растения от зоната на горната граница на гората
4.2.1.Отражение на повреди на стъблата и короните в анатомичния
строеж на дървесината

Установяването на измененията в анатомичния строеж на дървесината след
механични повреди на стъблото и короната на дървесно растение е от съществено
значение за извършване на дендроекологичен анализ и възстановяване на минали събития
на база на годишните пръстени. Тъй като в България не са правени подобни проучвания се
налага да се извършат конкретни анализи в тази насока за сравняване с наличните в
литературата данни.
През периода 2004-2006г. са провеждани периодични наблюдения на състоянието
на дърветата в проучваните пробни площи след метеорологични явления като силни
ветрове през летния сезон, зимни бури, натрупване на сняг, скреж и лед по короните.
Маркирани са индивиди с характерни повреди и в последствие от тях са взимани проби за
дендроекологичен анализ.
През зимата на 2005-та година 6 дървета в пробна площ V-GVR-PP1 в района на вр.
Голи връх на Витоша са сериозно повредени след натрупване на голямо количество сняг и
скреж. Стъблата им са прекършени заедно с короните (фиг.24). От тях са взети проби за
дендроекологичен анализ. Проба не е взета от едното от дърветата, тъй като при него е
разцепено цялото стъбло (фиг.24).

Фиг.24. Пречупено от големи снегонавявания през 2005-та година стъбло на
бяла мура в пробна площ V-GVR-PP1
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В табл.23 са посочени данни за радиалния прираст на пречупените дървета. Както
се вижда, едно от дърветата не е успяло да формира годишен пръстен. Другите четири са
формирали тесен годишен пръстен, като широчината в западно направление варира от
0.020 до 0.085 mm, а в източно от 0.020 до 0.119 mm. Процентният спад на радиалния
прираст спрямо средния за предходните 5 години е от 30 до 90%.
Табл.23. Радиален прираст на пречупени от сняг дървета в пробна площ номер 1(V-GVR-PP1)
Предишно
Годишен пръстен от 2005-та година
Повреда
Проба Дървесен
развитие
през 2005номер
Вид
Западно направление Източно направление
на дървото
та година
широчина процент широчина процент
на
на спад
на
на спад
годишен
спрямо
годишен
спрямо
пръстен, предходни пръстен, предходни
mm
5 години
mm
5 години
Pr424
Pr425
Pr426
Pr427
Pr428

Pinus peuce
Griseb.
Pinus peuce
Griseb.
Pinus peuce
Griseb.
Pinus peuce
Griseb.
Pinus
heldreichii
Christ

-

-

-

-

0.085

-38%

0.095

-30%

0.050

-90%

0.070

-78%

0.025

-81%

0.119

-70%

0.020

-56%

0.020

-91%

прекършено нормално
стъбло
стъбло
прекършено нормално
стъбло
стъбло
прекършено
силно
стъбло
кривено
прекършено чупено два
стъбло
пъти
прекършено
стъбло

силно
кривено

Данните за това, че четири от дърветата са формирали годишен пръстен през 2005та година будят интерес, тъй като през вегетационния сезон те не са имали корони и
съответно не са могли да си набавят градивни вещества чрез фотосинтеза. От това може да
се направи извода, че камбиалната дейност е била възможна благодарение на резервни
вещества, съхранени в тъканите на стъблото и кореновата система.
Три от дърветата са преживявали сериозни механични увреждания и в миналото –
две са били изкривявани силно, а едно е било чупено два пъти и се е възстановявало след
това. Това може да е допринасящ фактор за податливост на повреди, тъй като при
изкривени дървета част от короната и стъблото се намират встрани от основата на
стъблото и следователно центърът на тежестта е изместен. По тази причина натоварването
върху долните части на стъблото след натрупване на сняг и скреж по короната е
значително по-голямо. Данните за влиянието на пречупване на стъблото и загуба на
голяма част от короната кореспондират с получени от Keller and Lenz (1970) (по
Schweinguber, 1996).
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В зоната на горната граница на гората са налични много дървета, които са били
изкривявани в миналото и след това са възстановявали вертикалната ориентация на
растеж на короната си. При наблюдения през зимните сезони от 2003 до 2006г. е
установено, че те се предизвикват от силно наклоняване на стъблото след натрупване на
много големи количества сняг и в някои случаи скреж върху него. За да се установи
отражението на подобни ситуации върху анатомични строеж на дървесината е подбрано
характерно дърво (номер 183) с такава повреда от пробна площ V-GVR-PP2 на Витоша и
от него са взети 6 проби от различни височини на стъблото (фиг.25).

Фиг.25. Схема на взимане на проби 257A-D от дърво номер
183 в пробна площ V-GVR-PP2

Проби 257А и 257B обхващат диаметрално цялото стъбло на височина 1 m, като
проба 257А е по направление изток-запад (от страната на изкривяване), а проба 257B по
направление запад-изток (фиг.25). Проби 257C и 257D са от височина 1.7 m съответно по
направления изток-запад и запад-изток. Проби 257Е и 257F обхващат зоната на
хоризонтален растеж в източна посока след точката на изкривяване, която се намира на
височина 2 m.
Пробите са кросдатирани, като с помощта на мразови пръстен от 1962г. е
установена точната година на образуване на всеки мразови пръстен. Процедурата е
илюстрирана с фигури 26a и 26b. На фиг. 26а са посочени недатираните графики на
широчините на измерените годишни пръстени, приравнени към последната година с
образуван пръстен – 2004г.
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Фиг.26a. Недатирани графики на широчините на годишни пръстени на проби от
дърво номер 183 от пробна площ номер V-GVR-PP2
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Фиг.26b. Датирани графики на широчините на годишни пръстени на проби от дърво
номер 183 от пробна площ номер V-GVR-PP2

Както се вижда от фиг.26, растежните редици на пробите се разминават. При
условие, че са взимани по целия диаметър, срещуположните проби (pr257A-B; pr257C-D)
би трябвало да са със съвпадащо начало и край. В случаят разминаването е от една и
повече години между отделните проби. Съществува и допълнително несъответствие с
положението на мразовия пръстен, образуван през 1962г. При проба 257D той съвпада с
измерената календарна година, докато при проба 257B се намира в пръстен, който би
трябвало да съответства на образуван през 1963г. Това е признак, че в проба 257B липсва
един годишен пръстен. При проби 257A и 257C липсващите пръстени са повече.
На графика 26b са посочени датираните графики на пробите. Те са приравнени към
началната обща година на база на положението на мразовия пръстен от 1962г. Последните
образувани пръстени също са приравнени към 2004-та година. На база на сходство в
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растежните редици е установено в кои години не са формирани годишни пръстени. Както
се вижда от кросдатираните графики, те се развиват синхронно до края на 60-те години.
През 1969г. се наблюдава начало на сериозен спад в прираста. Това е вероятната година на
първоначално изкривяване на стъблото. През 1976г. две от пробите (257A и 257C) не
образуват годишен пръстен. Вероятно през зимата на 1976г. дървото е претърпяло второ
по-голямо изкривяване или пречупване, което е причинило прекъсване на потока от
хранителни вещества по флоема от страната на изкривяване, и през лятото на 1976г.
камбиалната дейност е прекратена. От другата страна на стъблото тя е продължила със
занижени темпове. Свидетелство за сериозния стрес, на който е подложено дървото при
изкривяването, е продължителността на периода с липса на камбиална дейност от
страната на повредата и наличието на липсващ пръстен в една от пробите от
противоположната страна. Известно възстановяване на растежа с наблюдава след 1985г.,
като то не обхваща страната на изкривяване на стъблото. Както се вижда от посочения
пример, при ситуации на значителен стрес е възможно дървесно растение да не формира
годишен пръстен в част от стъблото или по цялото стъбло. В дендроекологичния анализ
такива пръстени се наричат “локално липсващи” или “липсващи” и се използват за
установяване на стресови периоди, години на повреди и т.н. (Schweingruber, 1996).
След наклоняване или изкривяване на стъблото камбиалната тъкан започва да
формира реакционна дървесина от страната на наклоняване на стъблото (фиг.28). Тя се
открива в проба 257E. Формирането на реакционната дървесина е опит за възстановяване
на нормалната вертикална ориентация на стъблото след изкривяване (Shroder, 1978;
Schweingruber, 1996; Kwon et al., 2001; Gaffrey и Sloboda, 2001; Панайотов, 2006). По
продължителността на формиране на този тип дървесина може да се съди за степента на
наклоняване на стъблото. Наличието на реакционна дървесина само в ранната дървесина
на годишен пръстен или само в един годишен пръстен е свидетелство за механично
влияние през зимния сезон, което не е довело до съществено наклоняване и изкривяване.
Пример за това е огъване на младо дърво от натрупания сняг, което не е довело до
деформация на тъкани. След стопяването на снега дървото постепенно се изправя и в
началото на вегетационния сезон е с вертикална ориентация. В случаите, когато дървото е
загубило своята вертикална ориентация, реакционната дървесина се формира за
продължителен период от време до възстановяването й. Това се наблюдава в проба 257E.
При засегнати дървета от лавина се наблюдавани няколко типа повреди и съответно
реакции в анатомичния строеж на годишните пръстени. По-малки дървета с жилави
стъбла се изкривяват, което резултира в образуване на реакционна дървесина от страната
на огъването. При слабо наклоняване реакционната дървесина се открива само в началото
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на годишния пръстен. Ефектът на силно огъване беше коментиран. В случаи на
пречупване на стъблото се наблюдава рязко спадане на радиалния прираст, а в отделни
случаи и липсващи пръстени. В някои проби се откриват наранявания и раневи паренхим,
с който са запълнени раните, натрупване на големи количества смола в целия пръстен и
ивици от смолни канали.
При много дървета от зоната на горната граница на гората е наблюдавано
пречупване на върха на короната. Обикновено то се получава при много силни ветрове
или след натрупване на скреж по короната. Взетите проби за дендроекологичен анализ от
подобни дървета в пробна площ V-GVR-PP2 показват липса на промяна в радиалния
прираст или наличие на един до два необичайно тесни годишни пръстена (при 2 от 12
проби).
В пробите на много дървета от бяла мура с наранени стъбла освен реакционна
дървесина се откриват и годишни пръстени с голямо количество смола (разливи) в
проводящите клетки (фиг.29). Анализът на годините на поява на подобни пръстени
показва, че те не могат да се използват за установяване на конкретна година на повреда.
Това се дължи на факта, че повишени количества смола често се срещат и в годишните
пръстени преди повредата поради възможността за предвижване на смолата едновременно
във вертикално и радиално направление (Schweingruber, 1996). Независимо от това
подобни годишни пръстени могат да се използват за индикация на период на повреда или
механично натоварване върху стъблото. Конкретните години могат да се установят по
други признаци като резки спадове в радиалния прираст и липсващи пръстени.
В пробите на дървета от обикновен смърч често се откриват годишни пръстени с ивици
от плътно разположени смолни канали (фиг.31 и фиг.32). Образуването на допълнително
количество смолни канали през дадена година може да е предизвикано от много причини.
В общия случай те се разглеждат като опит на дървото да се подсигури по-голям достъп
на смола, която да се използва за защита на стъблото след нараняване. По тази причина в
литературата се срещат и под наименованието “травматични смолни канали”
(Schweingruber, 1996; Cherubini et al., 1997).
При анализа на проби от обикновен смърч от зоната на горната граница на гората
на Витоша е установено, че те са формирани при различни ситуации. Както е коментирано
в глава 4.1., през две години вероятна причина за образуването им при много дървета в
района на вр. Голям резен е воден дефицит в стъблата като следствие от необичайни летни
засушавания. В други случаи са формирани в година на нараняване или след нея (фиг.31,
фиг.32). Това е наблюдавано в пробите на четири дървета от пробна площ V-SRD-PP11 в
района на вр. Средец. Най-често се откриват без видими рани.
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Фиг.28. Годишни пръстени с реакционна
дървесина (1) и рязък спад в радиалния
прираст (2)

Фиг.27. Начало на период с липсващи и
много тесни годишни пръстени.

Фиг.29 Годишни пръстени с разливи от смола в
проводящите клетки в дървесина на бяла мура

Фиг.30 Годишен пръстен с ивица от смолни
канали в дървесина на бяла мура

Фиг.31. Ивица от смолни канали в годишен
пръстен на обикновен смърч

Фиг.32. Рана (1), ивица от смолни канали (2) и
разпръснати смолни канали (3)

108

Тъй като в дисертацията дендроекологичния анализ се базира на проби с преслеров
свредел, а не на шайби от отсечени дървета, не може да се направи извод дали в част от
годините с пръстени с травматични смолни канали не са налични наранявани в други
сектори от стъблото. Независимо от това големият процент на срещане в пробите от
култури и естествени гори на ветровити места (60% от пробите в пробна площ V-SRDPP11, 45% от всички проби на ветровити терени в резерват “Бистришко бранище”) е
показател, че те са свързани и с механични натоварвания на стъблото. При
експериментално отстраняване на една трета от връхната част на короната на дървета от
обикновен смърч Keller и Lenz установяват, че освен сериозен спад на радиалния прираст,
повредата предизвиква и образуването на ивици от смолни канали (по Schweingruber,
1996). Този пример демонстрира, че често тази реакция е свързана с нараняване на
дървото. Ивици от смолни канали са наблюдавани и в годишни пръстени от бяла мура, бял
бор и черна мура. При тях разликата е, че обикновено смолните канали са по-раздалечени
един от друг (фиг.30).
Сравнително рядко в проби от обикновен смърч от горната граница на гората са
установени радиални цепнатини (фиг.34). Те са открити при три дървета от пробна площ
V-SRD-PP11, едно в района на вр. Голям резен и едно в района на вр. Голи връх на
Витоша. Според изследване на Cherubini (1997), радиалните цепнатини се предизвикват
от случаи на физиологична суша, която е причина за силно свиване на дървесината в
тангенциално направление. Малкият брой на подобни пръстени в проби от Витоша не
позволява да се направи анализ. Трябва да се има предвид направеното уточнение, че тъй
като анализът не се базира на шайби от отсечени дървета, е твърде вероятно при взимане
на пробите със свредел да не се засегне участък от стъблото с формирана цепнатина.
Случаи на физиологична суша и повреди на листата на обикновен смърч в края на зимния
сезон са наблюдавани ежегодно при много гранични дървета. Следователно е теоретично
възможно в конкретните ситуации радиалните цепнатини да са предизвикани от подобно
явление.

Фиг.33. Рана и ивица от травматични смолни
канали

Фиг.34. Радиална цепнатина в годишен пръстен
от обикновен смърч
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4.2.2. Влияние на силен вятър и навяване на сняг върху дървесни растения
в култури от горната граница на гората в района на вр. Голи връх и вр. Средец
на Витоша

Установяването на влиянието на силни ветрове и свързаните с тях пренос и
отлагане на сняг и скреж е извършено чрез проучване състоянието на повлияни от тях
култури на границата на гората с платото “Капакливец” и сравнение с култури на заветни
месторастения в непосредствена близост. Използвана е комбинирана методика с
прилагане на дендроекологични методи, анализ на пространственото разположение на
повредите и периодично проследяване на състоянието на дървесните индивиди.
Наблюдавани зависимости в пространственото положение на повредите в
култури от горната граница на гората
В културите от бяла мура и обикновен смърч от зоната на горната граница на
гората в района на върховете Голи връх, Средец и Ушите на Витоша се наблюдават зони
със значителни повреди по стъблата и короните на дърветата. Много от тях са с
хоризонтален растеж или са чупени многократно. Значителен е броят на загиналите
дървета. Поради това са наречени условно “зони на повреди”(фиг.35).

Фиг.35. Началото на “зона на повреди” в пробна площ V-GVR-PP1

В пробна площ V-GVR-PP1 се наблюдават две такива зони. Първата е по-голяма по
площ и обхваща сектори B2 до B6 и C2 до C5 (фиг.36). В хоризонтално направление югсевер началото й е на 10 до 15 m зад челните редици на културата, а краят на 39 m.
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Втората зона обхваща участък от лявата (западна) граница на пробната площ (сектори A1
и B1).

Фиг. 36. Скица на разположението на дърветата в пробна площ V-GVR-PP1

Фиг. 37. Скица на разположението на дърветата в пробна площ V-GVR-PP2
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В пробна площ V-GVR-PP2 “зоната на повреди” обхваща части от сектори B2, B3
и B4 с координати по y > 16000 (16-ти метър зад челната редица) и пълните площи на
сектори B5, B6, C2, C3,C4, C5 и C6 (фиг.37). В сектор C2 са налични само следи от
отдавна загинали дървета. Останалите части от “зоната на повреди” са заети от дървета с
многократно пречупвани стъбла, изкривени в основата стъбла и стъбла с хоризонтален
растеж. По същество “зоната на повреди” има сходни характеристики с описаните в
пробна площ V-GVR-PP1.
И двете зони на повреди се наблюдават на известно разстояние зад началните
редици на културите по направление на преобладаващите в района ветрове със западен
компонент.
В източно направление от пробна площ V-GVR-PP2 се намира тясна ивица (един
ред) от гнезда на клек. Поради малката им височина (под 2 m) през зимния сезон те се
затрупват от снежните маси и не оказват съществено защитно действие за намиращите се
зад тях дървета от бяла мура. Пред сектори G1, H1, I1 на проба площ номер 1 се намира
група от няколко дървета от обикновен смърч. По тази причина източната част на
насаждението се намира сравнително по-на завет от западната.
В пробни площи V-SRD-PP7 и V-SRD-PP9 също се наблюдават подобни „зони на
повреди”. И в двата случая са разположени в североизточните части на културите. Пробна
площ V-SRD-PP9 се намира в насаждение, което граничи от всички посоки с тревни
формации. При пробна площ V-SRD-PP7 в южно и западно направление се намират
тревни съобщества, а в северно и източно - семенни насаждения от обикновен смърч и
култура от клек. По тази причина е изложена на действието на силни ветрове със западен
компонент и снегонавявания свързани с тях, а е защитена от ветрове със северен и източен
компонент. В непосредствена близост до пробна площ V-SRD-PP7 се намира пробна площ
V-SRD-PP8. Тя е на микроповишение и следователно връхните части на короните са
изложени в по-голяма степен на действието на силни ветрове. Същевременно в нея не се
наблюдава обособена “зона на повреди”. Съществена разлика на посочената пробна площ
спрямо предходните описани е наличието на естествени малки групи от обикновен смърч
в южно и югозападно направление. Въпреки, че те не са в състояние да намалят
съществено скоростта на вятъра, играят роля на решетеста преграда и по тази причина
могат да предизвикат постепенно отлагане на носени снежни кристали.
Подобни на описаните в културите от бяла мура “зони на повреди” се намират в
култури от обикновен смърч в съседство на пробна площ V-SRD-PP11 в отдел “82 ж”
(западен склон на вр. Ушите) и в отдел “70 н” (района на вр. Голи връх).
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В културите от бял бор от зоната на горната граница на гората не се наблюдават
обособени “зони на повреди”. Съществена разлика в тяхната структура е значително помалкия брой дървета на един хектар и ниската склопеност, по която се отнасят към
категорията “редини”.
Възниква въпросът за причините за наличие на “зони на повреди” при някои
култури и отсъствието им при други. За да се отговори на него, в пробните площи в
района на вр. Голи връх са провеждани детайлни наблюдения на влиянието на различни
прояви на климатични фактори, дендроекологичен анализ на повредени дървета, а в
пробна площ V-GVR-PP2 са проследявани промяната на силата на настъпващите ветрове
и дълбочината на отлаганата снежна покривка.
Резултати от наблюденията на влиянието на екстремни прояви на климатични
фактори върху дърветата в пробните площи в района на вр. Голи връх
При наблюдения след по-големи зимни и летни бури е установявано, че силните
ветрове причиняват откъсването на много от връхните части на тънките клонки на дървета
от бяла мура, обикновен смърч и бял бор заедно с листата.
Откъсването на връхните части на клонките може да има както отрицателен, така и
положителен ефект. От една страна по този начин дърветата губят листна маса, която е
необходима за процесите на фотосинтеза и съхраняване на резервни и хранителни
вещества (Marchand et al., 1986). От друга, при откъсването на връхните части на клонките
се намалява триенето на съответния клон с въздушния поток. По този начин се намалява
цялостно коефициентът на триене на короната, а това способства за по-лесното понасяне
на пулсациите на бурните ветрове и по-малки повреди на големи части от короната
(Peltola и Kellomacki, 1993).
След моменти на много силни ветрове в културите от бяла мура в района са
наблюдавани единични дървета с пречупени върхове на короната. Те са разположени в
първите редици на насажденията, които са изложени на най-силни ветрове.
Както беше споменато, през зимата на 2004/2005г. стъблата на 6 дървета в пробна
площ V-GVR-PP1 са прекършени заедно с короните. През зимата на 2005/2006г. по
идентичен начин са повредени още 5 дървета в северозападния край на зоната на повреди
(сектори B2 и C2). И в двата случая причината е натрупване на голямо количество сняг
върху короните на дърветата. Повечето от тях са били изкривявани и в предишни
периоди, поради което стъблата и короните са несиметрично разположени спрямо
основата на стъблото.

113

В пробна площ V-GVR-PP2 през зимата на 2005/2006г. е наблюдавано пречупване
на средноразмерни дървета от “зоната на повреди” и отчупване на клони от стъблата на
много дървета (фиг.38 и 39). Причината за това е натрупване на снежна покривка с
изключително голяма дълбочина (до 550 cm), която при слягането си огъва силно
короните на по-ниски дървета и страничните клони и предизвиква описаните повреди.
През същия зимен сезон значителни повреди по стъблата на дървета от бяла мура
са наблюдавани и при естествено възникнали след възобновяване групи от бяла мура в
района. Те са съсредоточени в наветрените страни на групите, където се отлагат големи
количества носен от ветровете сняг. Наблюдавани са повреди и в групи от обикновен
смърч и единично разположени индивиди от бял бор.

Както е коментирано при

разглеждането на промяната на снежната покривка през 2004, 2005 и 2006г., сезонът на
2005/2006г. се отличава с необичайно големи навявания на сняг, които са причината за
описаните повреди.
На 28.01.2004г. в района на горната граница на гората е наблюдавано необичайно
за високите части на планините ни явление. В условия на динамична промяна на
метеорологичната обстановка пада дъжд при температури на въздуха в приземните слоеве
около точката на замръзване. Като следствие от това по короните на дърветата в района се
натрупва голямо количество лед (фиг.40). Връхните части на много млади дървета от бяла
мура са силно изкривени, а някои от клоните в последните прешлени са пречупени.
При сравнителни наблюдения на индивиди от бяла мура, бял бор и обикновен
смърч, намиращи се в непосредствена близост, е установено, че най-големи натрупвания
на лед има по клоните на дървета от бяла мура, а най-малки по тези на обикновен смърч
(фиг.40 a-d). Може да се предположи, че това е свързано с дължината на листата и
разположението им. При бялата мура те са разположени по 5 в брахибласт, като
брахибластите са разположени гъсто във връхните части на клонките. Това формира
плътни групи от листа с голяма хоризонтална проекция. Най-вероятно по тази причина по
бялата мура са се задържали повече водни капки, които са замръзнали и са образували
ледени блокове с голяма маса.
Поради очакване, че пречупването на клонките от връхните прешлени може да
окаже влияние на растежа на дървесните индивиди, през лятото от тях са взети проби за
анализ на радиалния прираст и строежа на дървесината. Във формирания през 2004-та
година годишен пръстен не са открити особености в анатомичния строеж. Неговата
ширина не се отличава съществено от широчината на предходните годишни пръстени.
Това е показател, че обледеняваето от 28.01.2004г. не е имало сериозен ефект върху
радиалния прираст на засегнатите индивиди.
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Фиг.38. Дърво в “зоната на повреди” на пробна
площ V-GVR-PP2 с огънато стъбло и затрупан
от снега връх

Фиг.39. Дърво в “зоната на повреди” на пробна
площ V-GVR-PP2 с отчупени клони (1) и
пречупена връхна част на короната (2)

Фиг.40a. Обледеняване на короната на дърво от
бяла мура в зоната на горната граница на
гората

Фиг.40b. Обледеняване на връхната част на
клон от бяла мура

Фиг.40c. Обледеняване на връхната част на
клон от обикновен смърч

Фиг.40d. Обледеняване на връхната част на
клон от бял бор
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Неколкократно през периода на проучването е наблюдавано натрупване на големи
количества скреж по короните на дърветата. Те са свързани с периоди на наличие на
силни ветрове по време на зимни бури. В един от случаите (29.01.2006г) предизвикват
пречупване на връхните части на короните на две дървета от бяла мура в пробна площ VGVR-PP2 и

на стъблата на няколко дървета от бял бор в района. На 26.02.2006г. е

направено измерване на масата на натрупан скреж върху 1 m от връхната част на дърво от
бяла мура в пробна площ номер 2 и от бял бор в непосредствена близост. При него е
установено, че върху 1 m от клон на бяла мура масата на натрупан скреж е 5,4 kg, а върху
1 m от клон на бял бор – 3 kg. Плътността на натрупания върху бялата мура скреж е 0.541
kg/dm3 , а върху белия бор – 0.524 kg/dm3. Данните от измерването показват, че върху
двата вида се натрупва скреж с близка плътност, но при белия бор общото количество е
по-малко, отколкото при бялата мура. Това може да се дължи на по-плътната листна
система на бялата мура и съответно по-голямата хоризонтална проекция на клоните.
Същевременно при бурята на 29.01.2006г. комбинацията от натрупване на скреж и силен
вятър предизвиква значителни повреди при дървета от бял бор и сравнително малки при
дървета от бяла мура. Това потвърждава изводите от други изследвания, че при
натоварване със сняг и скреж белият бор става много неустойчив и е податлив на сериозни
повреди в периоди със силни ветрове (Petty и Worrell 1981; Peltola et al., 1993).
Установяване на минали моменти на повреди на дърветата от културите в
зоната на горната граница на гората
Описанието на наблюдаваните повреди при различни прояви на климатичните
фактори показва, че в обектите от горната граница на гората те имат значително влияние
върху растежа на дървесните растения. Отразяването на подобни значими събития в
анатомичната структура на годишните пръстени дава възможност чрез дендроекологичен
анализ да бъдат възстановени моменти на сериозно въздействие.
В пробите на много от дърветата се наблюдават периоди с липсващи годишни
пръстени. В пробна площ V-GVR-PP1 пръстени липсват при 10 дървета (40% от всички
дървета с повреди), в пробна площ V-GVR-PP2 при 7 (14% от всички анализирани дървета
с повреди), в пробна площ V-GVR-PP3 в 9 (53% от всички дървета с повреди).
Допълнително се наблюдават периоди с много сериозни спадове в радиалния прираст и
образуване на изключително тесни пръстени. В пробна площ V-GVR-PP2 такива са 35
проби (53% от повредените дървета), а в пробна площ V-GVR-PP3 - 15 (88% от
повредените дървета).
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Липсващи пръстени не се откриват в пробите от пробните площи на заветни
месторастения в същия район. Посочените данни са показателни за това, че голяма част от
дърветата в културите от границата на гората с платото Капакливец са преживели един
или повече периоди със изключително слаб растеж. Повечето от тях са с повредени стъбла
и корони. Липсващи пръстени в дървета с неповредени стъбла се откриват само при бял
бор от пробна площ V-GVR-PP3. В нея е и най-големият процент на проби със сериозни
спадове на радиалния прираст.
Анализът на отражението на механичните влияния от вятър и натрупване на сняг
показва, че много информативни могат да бъдат периоди с образуване на реакционна
дървесина от страната на изкривяване на стъблото. Те са показателни за моменти на
сериозно огъване.
На фиг.41 е представен броят на дърветата в пробна V-GVR-PP1, които са
стартирали формирането на реакционна дървесина за по-дълъг период от време. Той е
повишен през 1963г. и 1973г. Това е показател за силно изкривяване на стъблата на много
дърветата в “зоната на повреди” в началото на 60-те години.
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Фиг.41. Брой на дървета в пробна площ V-GVR-PP1 с начало на период на формиране
на реакционна дървесина в дадена година

На фиг.42 е представен броят на дърветата в пробна площ V-GVR-PP2, които са
стартирали формирането на реакционна дървесина за по-дълъг период от време. Той е
много висок през 1963г. и 1965г. През 1963г. 29% от броя на всички проби от културата,
които имат формиран годишен пръстен през тази година (46 бр.), са стартирали
формирането на реакционна дървесина. През 1965г. 5 дървета са стартирали формирането
на реакционна дървесина. Като се има предвид, че повечето дървета с повреди се намират
в рамките на “зоната на повреди” или в близост до границата й, може да се заключи, че
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през 1963г. и 1965г. голяма част от стъблата в нея са били силно повлияни от механично
въздействие.
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Фиг.42. Брой на дървета в пробна площ V-GVR-PP2 с начало на период на формиране
на реакционна дървесина в дадена година

Възниква въпросът каква е причината за наличието на по-голям брой дървета,
които са стартирали формирането на реакционна дървесина през посочените години?
Както беше споменато, посочената реакция на камбиалната тъкан най-вероятно е
причинена от сериозно изкривяване на стъблото. Тъй като през 1963г. реакционната
дървесина се открива в целия годишен пръстен, може да се заключи, че дърветата са
изкривени от силно механично въздействие върху стъблата през зимния сезон на
1962/1963г. – т.е. преди началото на вегетацията.
Разглеждането на общото количество на валежите през зимния сезон (м.декември –
м.март) на метеорологичната станция на връх Черни връх (Приложения, фиг.1) показва, че
1963г. е първата от период, в който са налични 3 години с изключително големи зимни
валежни количества. През 1963г., 1966г. и 1970г. валежите от м.декември до м. март
надхвърлят 700 mm, което е двойно повече от климатичната норма от 352 mm. Трябва да
се има предвид и че през зимния сезон дълбочината на снежната покривка в района на х.
Алеко често е значително по-висока от тази на вр.Черни връх. Това се дължи на
транспортното действие на честите силни ветрове (Векилска, 1966). Следователно, през
посочените години в района на хижа Алеко е вероятно тя е била с голяма дълбочина.
Съвпадението между годините с много високи зимни валежи и момента на силно
изкривяване на голяма част от дърветата в пробни площи V-GVR-PP1 и V-GVR-PP2
предполага, че между тези събития е възможно да има пряка връзка. За изясняането й през
зимните сезони на 2004г., 2005г. и 2006г. в пробна площ V-GVR-PP2 са извършвани
периодични измервания на височината на снежната покривка. Резултатите са разгледани
накратко.
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Височина на снежната покривка, cm

И през трите години началото на формиране на трайна снежна покривка е през
втората половина на м. декември. Снеговалежите са краткотрайни и обилни с натрупване
на 40 cm (2004г.) до 100 cm (2005г.) снежна покривка. В края на м. декември и началото на
м. януари са наблюдавани сериозни затопляния с валежи от дъжд и мокър сняг. Влияние
върху дървесните растения оказват през зимния сезон на 2005/2006г., когато след
засилване на ветровете (до 30 m/s на 05.01.2006г. на вр. Черни връх) и спадане на
температурите при продължаващи снеговалежи по дървета от горната граница е натрупан
20 до 30 сантиметров слой скреж. В средата на м.януари и през трите години са
наблюдавани малки по количество снеговалежи. По-обилни са те през 2005г., когато в
рамките на един снеговалеж се натрупват около 110 cm снежна покривка. Измерванията
показват, че снеговалежите в началото на зимния сезон се разпределят сравнително
равномерно в хоризонтално направление в пробна площ V-GVR-PP2 (фиг.43, 09.01.2004г.;
фиг.44, 08.01.2005г.; фиг.45, 19.12.2006г.). Наблюдава се незначително намаляване на
височината й в първите 10 метра на културата (сектори А1 до А7 и B1 до B7), които се
характеризират с допиращи се корони на дърветата. Те задържат част от падналия сняг и
по тази причина дълбочината в основата на стъблата е по-малка.
Значителни промени в разпределението на снежната покривка са наблюдавани след
първите периоди на силни ветрове. Те се изразяват в увеличаване на височината
непосредствено пред първите редици на културата в западно (подветрено) направление и
в рамките на „зоната на повреди” след 15-тия метър в направление запад-изток (фиг.43,
11.02.2004г.; фиг.44, 07.02.2005г.; фиг.45, 21.01.2006г. и 16.02.2006г.). Максималните
височини са достигнати в средата на месец февруари (11.02.2004г. – 260 cm) и началото на
м.март (02.03.2005г. – 370 cm; 08.03.2006г. – 510 cm) след няколко периода със силни
ветрове.
250
200
09.1.2004
150

11.2.2004
05.3.2004

100

02.4.2004
12.4.2004

50
0
-20

-5

-1

5

10

15

27

30

32

Разстояние от началото на културата, m

Фиг.43. Височина на снежната покривка в пробна площ V-GVR-PP2 през зимата на 2003/2004г.

През годините на проучването са отчетени няколко особени метеорологични
обстановки. На 28.01.2004г. е наблюдавана вече описаната необичайна за зоната на
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горната граница на гората ситуация на валеж на дъжд, който се заледява при допира си с
дърветата. В средата на м. февруари 2004г. в района са регистрирани изключително ниски
температури (до -29ºC на вр. Черни връх на 13.02.2004г.). В периода на застудяването е
констатирана ниска устойчивост на тънките клони на дърветата в района, които се

Височина на снежната покривка, cm

прекършват лесно при слабо огъване.
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Фиг.44. Височина на снежната покривка в пробна площ V-GVR-PP2 през зимата на 2004/2005г.
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Фиг.45. Височина на снежната покривка в пробна площ V-GVR-PP2 през зимата на 2005/2006г.

Значителни са валежите в края на м.януари и началото на м.февруари 2005г. При
тях дълбочината на снежната покривка достига до 200 cm. Значително преразпределение
се наблюдава след период на силни югозападни ветрове между 13 и 15 февруари (до 25
m/s на вр. Черни връх). Те предизвикват натрупване на снежна покривка с височина от 370
cm в централната част на зоната на повреди и отлагане на значително количество сняг по
короните на дърветата (фиг.44). Това е причината за пречупване на клони и връхни части
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на общо 5 дървета в пробна площ V-GVR-PP2. Значителни количества сняг са натрупани и
в зоната на повреди на пробна площ V-GVR-PP1, като те предизвикват вече описаните
пречупвания на стъблата на 6 дървета. В другите високи планини в западна и югозападна
България снеговалежите през втората половина на м.януари и началото на м.февруари
2005г. са по-обилни от тези на Витоша. На станцията на вр. Мусала са отчетени найвисоките валежи за м.януари за периода от 1966г. до 2005г. (200.8mm). Te предизвикват
падането на необичайно големи лавини в някои долини (долините на р. Скакавица, Бели
Искър, х.Рибни езера в Рила, р.Бъндерица в Пирин и др.)
През втората половина на м.януари и целия м.февруари на 2006г. е наблюдавана
висока честота на периодите със силни ветрове. Такива са наблюдавани около 20-ти януари
(посока ЗСЗ, до 45 m/s), 23-ти януари (ИСИ, до 35 m/s), 28-ми януари (ЗСЗ, над 15 m/s), 16-ти
до 25-ти февруари (ЮЗ, над 16 m/s), 29-ти февруари до 2-ри март (ЗЮЗ над 20 m/s). Те са
причина за пренос и отлагане на много големи количества сняг в зоната на повреди на
пробни площи V-GVR-PP1 и V-GVR-PP2 и на други заветни места в района (фиг. 45-47).
Максималната дълбочина на 21.03.2006г. достига до 550 cm. В резултат от натрупването
на снега са повредени стъблата и короните на множество по-ниски дървета от бяла мура в
пробна площ V-GVR-PP2 и района, пречупени са стъблата на 5 дървета в пробна площ VGVR-PP1 и на единични дървета от обикновен смърч.
Преносът на големи количества сняг от платата под вр. Черни връх и отлагането им
по склоновете под тях е косвена причина за падането на необичайно голяма лавина по
един от улеите на вр. Голям резен (19.02.2006г.) и по улей „Орлово гнездо” в местността
„Комините”. Първата предизвиква смъртта на един човек, навлиза в горския пояс на
резерват „Бистришко бранище” и унищожава част от горите в зоната на горната граница
на гората.
Хоризонталното разпределение на снежната покривка е отразено от подробно
измерване в 100 точки на 30.03.2006г. Въпреки лекото спадане на височината поради
снеготопене,

установените

при

измерването

на

21.03.2006г.

тенденции

за

разпределението на снежната покривка са запазени. Получената на база на това
измерване карта е показана на фиг.48.
Най-големите височини са в сектори C2, C3 и B5. Докато навейките в сектори C3
и B5 са отчитани при други измервания през трите сезона на наблюденията, тази в сектор
C2 е наблюдавана за първи път (фиг.48). При натрупването на голяма дълбочина на
снежната покривка в зоната на повреди се променят посоките на въздушните потоци и
съответно навяването на сняг. При височина над 200-300 cm най-високо разположените
части от снежната покривка се намират във вертикалния етаж на короните на дърветата.
Това може да обясни необичайното навяване в сектор C2.
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Фиг.46. Натрупване на сняг по короните на дървета
в “зоната на повреди” (1) и липса на сняг по
короните на дърветата в секторите с дървета с
нормални корони (2)

Фиг.47. Навейка от сняг в сектор C3 (1) и C2 (2)
в пробна площ V-GVR-PP2

Фиг.48. Хоризонтално разпределение на височината на снежната покривка в пробна площ V-GVRPP2 на 30.03.2006г.
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Съчетанието от много силни ветрове, натрупване на дебел слой скреж и ниски
температури (до -23ºC) на 23 и 24.01.2006г. е причина за пречупването на стъблата на
много дървета от бял бор в района на пробна площ V-GVR-PP2.

При подобни

температури е твърде вероятно течните разтвори в тъканите на клоните и стъблото да
замръзнат и съответно да направят дървесината по-крехка. Същевременно част от тях са
наклонени от тежестта на натрупания скреж. По-тази причина при действието на силен
вятър дървесината в клоните не е в състояние да поеме както натоварването от вятъра,
така и допълнителната тежест на скреж и сняг. Както е коментирано в глава втора след
натрупване на сняг дърветата от бял бор са значително по-податливи на повреди от вятър.
Най-вероятно комбинацията от тези фактори (ниска температура, натрупан скреж по
короните и силен вятър) е била причината за пречупване на големи клони и части от
стъблата при описаната метеорологична обстановка.
Преносът и отлагане на големи количества сняг през сезона на 2005/2006г. има
отражение и върху продължителността на периода със снежна покривка в пробна площ
номер V-GVR-PP2. Докато през 2004г. тя се стопява в средата на м.април, през 2005г. в
края на м. април и само в зоната на повреди в средата на м. май, то през 2006г. се стопява
след първата десетдневка на м.май, а в зоната на повреди в края на м. май. Това е
предпоставка за скъсяване на периода за активен растеж на дърветата и особено на тези в
зоните на повреди.
Посочените данни демонстрират значителното влияние на зимни периоди с
необичайно интензивни валежи или чести силни ветрове. Сравнението между
дълбочината на снежната покривка на 2005-та и 2006-та година показва, че във ветровити
райони през зимни сезони с необичайно висока честота на силните ветрове на заветни
месторастения могат да се натрупат значително по-големи количества сняг и от тези в
зимни сезони с по-обилни валежи.
На база на направените изводи от наблюденията и измерванията през 2004, 2005 и
2006г. и констатираната връзка между снеговалежите на 1963г. и изкривяването на голяма
част от стъблата е достигнато до заключението, че в началото на 60-те години много от
дърветата в пробна площ V-GVR-PP2 са били засегнати от комбинираното действие на
силните зимни ветрове и снеговалежи. Най-вероятно стъблата на младите дървета са били
изкривени силно от тежестта на скреж и навят сняг в началото на зимния сезон. През
останалата част от зимата са били затрупани от сняг. Това е попречило да възстановят
вертикалната си ориентация и е допринесло за по-силно травмиране на тъканите на
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стъблото. Най-голям е процентът на пострадалите дървета през зимата на 1963г. Други са
били изкривени през 1965г., 1969г. и 1970г.
Възниква въпросът защо са повредени дървета, които се намират на разстояние поголямо от 15 m зад челните редици на културата?
Както е коментирано при разглеждането на досегашни проучвания гъстите
гранични редици на насажденията предизвикват промени в скоростта и посоката на
движение на ветровете (Somerville, 1980; Пеев, 1989; Stathers et al., 1994; Mortier (edit.),
2001; Morse et al., 2002; Finigan and Belcher, 2004). На известно разстояние зад първите
дървета се наблюдава завихряне на въздушните потоци над короните и насочването им
надолу.
За да се изясни как се променя скоростта на вятъра в изследваната пробна площ и
пред нея, през 2006-та година са провеждани периодични измервания на скоростта на
вятъра. Те са извършвани в моменти с ветровито време. Данни за промяната на

Максимална скорост на вятъра, m/s

максималната скорост на вятъра са посочени на фиг.49.
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Фиг.49. Максимална скорост на вятъра в пробна площ V-GVR-PP2

Трите измервания на скоростта на вятъра показват рязко спадане след първите
метри на културата. При измерванията на 25.12.2005г. и 16.02.2006г., след първите 5 m на
насаждението тя остава сравнително постоянна. Двете измервания са правени при ветрове
с югозападна посока. Това може да обясни сравнително постоянната скорост на вятъра в
културата, тъй като “зоната на повреди” обхваща част от челната редица на културата в
югоизточно направление и следователно при настъпване на въздушни маси с югозападна
посока вътрешността на културата е по-изложена на действието им. При измерването на
21.01.2006г. има две точки на спадане на максималната скорост на вятъра - след началото
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на културата (между 1-ви и 5-ти m зад челната редица) и в “зоната на повреди” - след 15-ти
m зад челната редица на културата. Това измерване е провеждано при западен вятър и
най-вероятно по тази причина въздушните маси са намалили значително скоростта си при
срещата с плътните първи редове на културата. Измерванията потвърждават очакваното
по литературни данни намаляване на скоростта на вятъра след началото на културата и
наличието на зона на затишие в празни пространства зад плътни редове от дървета (Flesch
and Wilson, 1999). При намаляването на скоростта на въздушните потоци започва
отлагането на носените от тях снежни и ледени кристали. Част от снега се отлага по
короните и в основата на дърветата от началните редове на културата. Измерванията
показват, че по-сериозният спад на скоростта на вятъра е след петия метър на
насаждението и следователно след него започва постепенното отлагане на по-големите
количества от носения сняг. Същевременно част от завихрените и насочени надолу
въздушни потоци над културата също отлагат носени снежни кристали. По този начин на
разстояние на около 10-15 m зад челните редици се натрупва значително количество сняг
по короните на дърветата и в основата им. Това обяснява повредите в тази зона. Липсата
на нормално развити корони най-вероятно допълнително допринася за спускане на част от
въздушните потоци към по-ниски слоеве и съответно за отлагане на сняг. Това обяснява
наличието на зони с повредени дървета на известно разстояние зад челните редици на
културите от бяла мура и обикновен смърч, в които се намират пробни площи V-GVRPP1, V-GVR-PP2, V-SRD-PP7, V-SRD-PP9 и V-SRD-PP11.
Възниква въпросът защо не се наблюдават подобни зони в културите от бял бор от
границата на гората? Както беше посочено, те се отличават рязко от културите от бяла
мура и обикновен смърч по ниския брой дървета на един хектар и съответно ниската
склопеност. В хоризонтално направление строежът им се характеризира с единично
разположени или групи от по две-три дървета. Следователно по отношение на движещи се
въздушни маси те могат да се оприличат на прегради с решетеста структура, за които е
характерна по-слаба промяна на скоростта и посоката на вятъра. Това обяснява липсата на
обособени зони с натрупване на по-големи количества сняг. През периода на проучването
при редовни наблюдения в пробна площ V-GVR-PP3 не са констатирани значителни
повреди по стъблата и короните на дърветата. Това може да се дължи на няколко фактора.
Тъй като дърветата са под честото действие на ветрове, те са адаптирани за понасянето
им. Повечето корони са флаговидни, благодарение на което дърветата понасят по-лесно
ветрове с типична за района посока. Както е известно, белият бор е дървесен вид с
дълбока и добре развита коренова система, което увеличава устойчивостта му.
Дървесината на вида е с високи механични качества, благодарение на което относителната
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ветроустойчивост на стъблата на бял бор е по-висока от тази на обикновен смърч (Peltola
и Kellomacki 1993; Gaffrey и Kneimeyer 2002). Същите автори посочват промяна на
устойчивостта след натоварване на короните със сняг и скреж. Това кореспондира с
отчетените повреди на единични дървета в района след бурите около 23-ти януари 2006г.
Изключително лошото състояние на културите от бял бор в района на горната
граница на гората може да се дължи и на други допринасящи фактори. Както беше
подчертано, към момента в първоначално създадените в района насаждения от бял бор са
останали сравнително малко живи дървета. Липсата на гниещи дънери е показател за
загиване на повечето от посадените растения преди значителен период от време. За
причините за тяхното загиване могат да се правят предположения единствено на база на
оскъдните литературни данни, като тези от Б. Стефанов (1939г.). В своя статия за
състоянието на скоро създадените култури той изтъква, че голяма част от тях са
пострадали значително от измръзвания, нападения от гъбни организми от Coleosporium sp.
и насекомото Pineus pini (Стефанов, 1939). Според него белият бор в зоната на горната
граница на гората на Витоша е бил в състояние на сериозен физиологичен стрес поради
непригодност към суровите климатични условия през зимните месеци, като от основно
значение са били студените зимни ветрове. Липсата на други исторически данни обуславя
необходимостта от фокусиране на настоящото изследване върху текущото състояние на
дървесните индивиди и възстановяване на минали събития от живота им чрез методите на
дендроекологичния анализ. При коментара на броя на дърветата с липсващи пръстени и
сериозни спадове в радиалния прираст е отчетено, че в пробна площ V-GVR-PP3 са
установени най-високите проценти. На фиг.64 са показани годините, в които са започвали
тези спадове. Както е видно, растежът на много от дърветата е повлиян през 1960г., 1975г.
и 1976г. В пробите на девет от дърветата се откриват липсващи пръстени.
Интересно е да се разгледа годишния пръстен от 1976г. Както беше отбелязано,
повечето дървета от бял бор в пробна площ V-GVR-PP4 са формирали светъл годишен
пръстен през изключително студеното лято на тази година.
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Брой дървета със сериозен спад
в растежа през дадена година
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Фиг.50. Години с повишен брой дървета с рязък спад на радиалния
прираст в пробна площ V-GVR-PP3

В пробна площ V-GVR-PP3 само две дървета са формирали светъл пръстен.
Ниският брой не е показателен за по-слаба реакция на неблагоприятните температури, тъй
като при четири дървета се открива липса на годишен пръстен през 1976г, а много от
индивидите се претърпели сериозен спад в растежа през 1975г. и 1976г. и са формирали
изключително тесни пръстени. При тях често липсва оцветяване на лятната дървесина и
не е възможно отделни пръстени да се разграничат като светли (фиг.27). Изложените
факти са показател, че ниските температури през вегетационния сезон на 1976г. са оказали
много сериозно негативно влияние на растежа на дърветата от пробна площ V-GVR-PP3.
Дискусионна е евентуалната причина на наличие на голям брой дървета с рязък спад в
растежа през 1975г. Анализът на средните стойности на валежите и температурите през
зимния и летния сезон на тази година не показва наличие на необичайни стойности.
Същевременно резкият спад е индикация за изключително влошени условия за растеж или
сериозна повреда на стъблото. Тъй като в другите пробни площи в района дърветата са
реализирали нормален радиален прираст, може да се заключи, че общите условия за
развитие не са били лимитиращи. Следователно би следвало да се допусне повреждане на
короните през зимния период. За това говори продължителността на изключително слаб
растеж и липсата на годишни пръстени. Липсата на конкретни дневни данни за развитието
на метеорологичната обстановка през зимата на 1975г. не позволява да се търси връзка с
определено явление. По тази причина може само да се предположи, че в даден период от
зимата е имало метеорологична ситуация, която е допринесла за повреждане на много
дървета от бял бор на горната граница на гората.
И през трите години на проучването е наблюдавано пожълтяване на листата от
южните страни на короните в края на зимния сезон. Най-вероятно то е причинено от
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физиологична суша. След зимния сезон на 2004/2005г. е констатирано загиването на
връхните части на клонките на много дървета от бял бор в района. По загиналите листа не
са намерени плодни тела на гъби или следи от насекоми. Възможно е повредата да е
причинена от измръзване, влияние на микроорганизми, нематоди и др.
Сравнителен анализ на резултатите от измервания в пробните площи в
култури от горната граница на гората на Витоша
При анализа на пробните площи в култури от горната граница на гората е
установено, че са налични особености, които се дължат на видовия състав,
местоположението и гъстотата на насажденията. За да се направят обобщени изводи, са
сравнени и основните таксационни характеристики. Те са посочени в табл.24. Най-нисък е
броят на живите дървета в пробна площ V-GVR-PP3. Тя е представителна за култури от бял
бор, създадени на много ветровити месторастения в зоната на горната граница на гората.
Процентът на дърветата с нормално развити стъбла е нисък (30%). Повечето дървета са
повреждани многократно в минали периоди. Ниският брой на оцелели дървета е
свидетелство за висока смъртност в млада възраст. При дендроекологичният анализ е
установено, че повечето дървета са имали периоди с много слаб растеж, а в определени
години не са могли да формират годишен пръстен. Значителна е разликата с близко
разположени култури от бял бор (пробна площ V-GVR-PP4), които са на защитени от
ветрове месторастения. При тях се наблюдава повишена чувствителност спрямо
температурния режим, за което може да се съди от корелационния дендроекологичен
анализ и осезаемата реакция към студения летен период на 1976г. Те са със значително
по-слаб среден радиален прираст от културите от бяла мура, обикновен смърч и единични
дървета от черна мура. Дърветата страдат от измръзвания и епизодични нападения от
биотични вредители, но въпреки това развиват нормални стъбла и достигат височина до
15 m (пробна площ V-GVR-PP4). Максималните височини при културите от бял бор на
изложени на ветрове места са до 8.5 m (пробна площ V-GVR-PP3).
Идентично е състоянието на дървета от бял бор в други култури в района на
горната граница на гората около х. Алеко и вр. Ушите. Културата в подотдел “113 г” е
изключително изредена с пълнота 2 и лошо състояние на стъблата и короните на
дърветата. В подотдел “2” на отдел 42 от създадената културата от бял бор към момента
са останали единични дървета, които не са в състояние чрез взаимодействие да оказват
влияние върху факторите на околната среда.
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Процент на
дървета с
нормално стъбло
и корона

V-GVR-PP1

PIPE

1285

77

V-GVR-PP2

PIPE

1436

64

V-GVR-PP3

PISY

525

30

V-GVR-PP4

PISY

1410

85

V-GVR-PP5

PCAB

1860

90

V-GVR-PP6

PIPE

2345

98

V-SRD-PP7

PIPE

1168

60

V-SRD-PP8

PIPE

1760

88

V-SRD-PP9

PIPE

867

66

V-SRD-PP10

PISY

900

96
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Табл.24. Oбщи таксационни показатели на заложените пробни площи в култури от горната граница
на гората на Витоша
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Легенда: PIPE - Pinus peuce Griseb.; PISY – Pinus sylvestris L; PCAB - Picea abies Karst
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Общият извод от разглеждането и анализа на култури от бял бор в района на
горната граница на гората на Витоша е, че този вид не е пригоден за залесявания на
ветровити терени високо в българските планини. Комбинацията от физиологичен стрес,
причинен от ниски температури и чести механични повреди от съвместното действие на
ветрове и снегове е причина за големи повреди и постепенно загиване на дърветата.
Липсата на естествено възобновяване е свидетелство, че най-вероятно постепенно от
културите ще останат единични дървета, които няма да са в състояние да дадат начало на
нови горски групи с повишено участие на бял бор. На месторастения с по-добър
температурен и светлинен режим и по-слабо влияние на силни ветрове културите от бял
бор се развиват сравнително добре. Свидетелство са културите в районите под хижа
Алеко, Сълзица, Белчева скала и над Златните мостове. При бъдещи кампании по
залесяване на голи планински терени белият бор би трябвало да се използва само на
месторастения с надморска височина до 1700 m, припечно изложение и слабо влияние на
силни ветрове и големи снегонавявания.
В културите от бяла мура в района на горната граница на гората прави впечатление
наличието на зони с голям процент на пoвредени стъбла в насаждения, изложени на силни
ветрове и транспортиране на големи количества сняг. Разглеждането на пробните площи
показва, че повредите са съсредоточени в зони с начало на около 15 m зад челните редици
129

на културите. Най-вероятната причина за повредите е отлагането на големи количества
сняг. Свидетелство за това е липсата на повреди в челните редици, които са изложени на
влиянието на ветрове с по-висока скорост. Култури, които са на ветровити места с малка
вероятност от снегонавявания, също се отличават с нормални стъблени форми и корони
(например пробни площи V-GVR-PP6, V-SRD-PP8). При тях процентът на повреди е понисък и дърветата достигат по-големи средни и максимални височини – съответно до 16 и
18.5 m. В културите с повреди средните височини на дърветата са по-малки (табл.35 ,
пробни площи номера V-GVR-PP1, V-GVR-PP2, V-SRD-PP7 и V-SRD-PP9).
Дендроекологичният анализ на култури от бяла мура с висок процент на повреди
показва, че голяма част от дърветата са били повредени за първи път през периода със
значително по-високи от нормалните зимни валежи, стартирал през 1963г. Впоследствие
пречупените и изкривени стъбла са били допринасящ фактор за вторични повреди.
Обобщаващ извод от анализа на състоянието на култури от бяла мура в зоната на
горната граница на гората е, че този дървесен вид притежава висока индивидуална
устойчивост на влиянието на ниски температури, силни ветрове и снегонавявания. По тази
причина е подходящ за залесявания с различни цели на големи надморски височини, като
не трябва да се надвишава 10 градусовата изотерма на най-топлия месец за съответния
район. Предпоставка за повишена смъртност и повреди може да е схема на залесяване,
която допринася за отлагането на големи количества сняг в ивица от 15 до 40 m зад
челните редици на културата. По тази причина при създаването на насаждения на
ветровити терени не е удачно да се изграждат плътни челни редици. По аналог на
естествените горски екосистеми би трябвало да се използват отделни биогрупи от малък
брой дървета. Те играят роля на буфер, който намалява скоростта на вятъра и способства
за отлагането на носения сняг в празните пространства между групите. Пример е пробна
площ V-SRD-PP8 и намиращите се пред нея групи от обикновен смърч. В нея процента на
повредени дървета е значително по-нисък от намиращата се в съседство пробна площ
номер V-SRD-PP7 и липсва обособена “зона на повреди”. Първоначалните експерименти
със залесявания в малки отделно разположени биогрупи в Алпийските страни показват, че
те са по-удачни, икономични и екологосъобразни и е препоръчително да се използват на
терени със сурови природни условия (Schönenberger, 2001).
Данните от анализът на състоянието на култури от обикновен смърч в зоната на
горната граница на гората са противоречиви. Наблюдават се култури с нисък процент на
повреди (V-SRD-PP11). Същевременно на няколко места са налични насаждения, в които в
определени зони повечето дървета са пострадали и са загинали или са в лошо състояние.
Пример са културите в подотдели “70 н” и “82 л”. Сравнението с естествени групи с
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добро развитие в зоната на горната граница на гората подсказва, че повредите може да се
дължат на неудачни схеми на залесяване. Идентично на културите от бяла мура е
възможно плътните челни редици да са били причина за отлагането на много големи
количества сняг, който да е предизвикал повреди. За разлика от бялата мура,
обикновеният смърч понася в по-ниска степен силни изкривявания и по-тази причина
малко дървета оцеляват след многократни повреди. Дендроекологичният анализ на
дървета от култура от пробна площ със сравнително добро състояние (V-SRD-PP11)
показва, че е налице много висок процент на проби с травматични смолни канали в
годишните пръстени. Това може да е показател за повишена чувствителност към
влиянието на силни ветрове. Допълнителен фактор за понижена обща устойчивост при
обикновения смърч е плоската коренова система. Тя допринася за по-голяма податливост
на повреди от много силни ветрове, които предизвикват големи ветровали. Примери в
това отношение са катастрофалните ветровали в естествени гори от обикновен смърч през
м. май 2001г.
При бъдещи работи по залесявания в зони с често действие на силни ветрове
обикновения смърч би трябвало да се засява на отделни групи, като по този начин се
имитира естествено устойчивата структура на гори от зоната на горната граница на гората.
Би било удачно смесването с бяла мура за създаване на гори с по-сложна видова и
вертикална структура.
Интерес представлява растежът на дървета от черна мура във високите части на
Витоша. Както беше споменато, в тази планина видът е залесяван на нетипичните за него
почви с кисела реакция В рамките на култури дърветата изостават по растеж на височина
от бялата мура и обикновения смърч. По тази причина са с понижен радиален прираст.
Самостоятелно залесените извън рамките на култури дървета показват много добър
растеж по диаметър и висока устойчивост на действието на силни ветрове и
снегонавявания. Това демонстрира пригодността на вида за залесявания на ветровити
терени с алкална почвена реакция във високите части на планините.
От интерес е евентуалното бъдещо развитие на културите в зоната на горната
граница на гората. Предвид наблюдаваното състояние на дърветата от бял бор, може да се
очаква постепенно голяма част от тях да загинат. Дърветата от бяла мура, черна мура и
обикновен смърч се развиват добре и е вероятно да присъстват и в бъдещия състав на
горите в района. Наблюдава се естествено възобновяване на бяла мура и обикновен смърч.
Въпрос буди евентуалното бъдеще на участъците с голям процент на повредени дървета в
културите. Няма основание да се предполага че наблюдаваните процеси ще затихнат. Повероятно е постепенно да се увеличи броят на загиналите поради многократни
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наранявания дървета. Пречупените дървета през зимните сезони на 2005 и 2006г. са
свидетелство за това, че може да се очаква в зими с необичайно големи снеговалежи или
снегонавявания от чести силни ветрове в зоните на отлагане на по-големи количества сняг
да се повреждат нови дървета. По тази причина е вероятно постепенно челните редици на
културите да се изредят, като останат единични дървета и групи. Такава хоризонтална
структура би наподобявала естествения вид на горите в зоната на горната граница на
гората в Рила и Пирин. Тя е по-устойчива на действието на силни ветрове и особено на
снегонавявания, тъй като има характер на решетеста преграда и предизвиква постепенно
спадане на скоростта на вятъра и отлагане на носения сняг. В оголените пространства
между дърветата могат да се настанят плодоносещи храстови видове като малина (Rubus
idaeus L.), боровинки (Vaccinium sp.) и др., които имат положително значение за
формиране на хранителната база на дивата фауна във високите части на парка. Това се
наблюдава в част от ветровалните и ветроломни участъци в култури в района на х. Алеко.
4.2.3. Влияние на силен вятър и навяване на сняг върху дървесни растения
в резерват “Бистришко бранище” на Витоша

Влиянието на силните ветрове и свързаните с тях явления на пренос и отлагане на
сняг е изучавано и в обекти от естествените гори в зоната на горната граница на гората на
резерват “Бистришко бранище” на Витоша.
На фиг.51 е изобразена обща снимка на състоянието на дървесната растителност в
резерват “Бистришко бранище” през 2005г. Тя е получена чрез проектиране на отделни
изображения върху картната основа на географската информационна система (ГИС). С
контур и номерация от 1 до 4 са маркирани зоните на горната граница на гората в
резервата. На фигурата се виждат пораженията от ветровалa на 22 май 2001г. върху
горите. Ураганният вятър се е спуснал по улеите на вр. Голям резен, по протежението на
каменната река „Голямата грамада”, повалил е част от гората в северна посока от
каменните блокове (видимо като кафява зона без изправени дървета южно от зона номер
2, означение “ВВ”), дърветата в горските острови в каменната река и гората на югоизток
от каменната река. Видими са и засегнатите от каламитета на Ips typhographus участъци от
насажденията към м. август на 2005г. Те се отличават по кафяв цвят на короните на
дърветата (обезлистени загинали дървета). Означени са с “КР”. Прави впечатление
напредването на каламитетното петно в направление към по-голяма надморска височина и
загиване на участъци от гора в района на горната граница на гората (южен край на зона
номер 2, зона номер 3 и северен край на зона номер 4).
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Фиг.51. Аероснимка на зоната на горната граница на гората в резерват “Бистришко
бранище” през 2005г.
Означения: “1-4” – зони на горната граница на гората; “ВВ” – зона на ветровал от 2001г.;
“КР” – зона на короядно нападение; V-Bbran-PP1-3 – пробни площи; V-GRZ-GR1-5 – групи от
обикновен смърч

На фигурата се откроява голяма фрагментираност на насажденията в зона номер 4,
перифериите на зони с номера 1 и 2 вдълбаване на горната граница между зони номера 1
и 2. То е заето от тревно-хвойнови съобщества с единични дървета и малки групи от
обикновен смърч.
За да се проучи състоянието на горната граница на гората и влиянието на
климатичните фактори, са заложени пробни площи в маркираните зони 2 и 4 (V-BBranPP1, V-BBran-PP2, V-BBran-PP3), извършени са маршрутни обхождания, при което са
взети проби за дендроекологичен анализ и са анализирани пет самостоятелно
разположени групи над горната граница на гората (V-GRZ-PP1-5). Те маркират горната
граница на дървесните растения и са информативни за екстремните влияния на
климатичните фактори, които не позволяват развиването на горски съобщества.
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Накратко е представена характеристика на отделните участъци от горната граница
на гората и проучените обекти.
Над горната граница на гората се срещат отделно разположени гъсти групи от
обикновен смърч (фиг.52). В табл.25 са представени данни за изследваните подобни групи
в подножието на вр. Голям резен. Те се намират на надморска височина от 1930 до 2000 m
н.в. (табл.1)., което е със 70 до 150 m над локалното положение на горната граница в
района (1850 m н.в.). Групи V-GRZ-GR1 и V-GRZ-GR2 са разположени на теренно
повишение (малко било), поради което са изложени в по-голяма степен на действието на
силните ветрове от останалите.
Табл.25. Обобщени данни за изследвани групи от обикновен смърч над горната граница на гората
в резерват “Бистришко бранище”

D

H

H

A

A

min

max

min

max

min

max

Rср.

88

85

15

4

12

1.0

4.5

30

80

0.113

V-GRZ-GR2

49

80

20

3

23

1.5

6.0

70

180

0.061

V-GRZ-GR3

87

67

33

3

35

1.8

10.5

60

140

0.091

V-GRZ-GR4

63

77

23

2

22

1.8

7.0

-

-

-

V-GRZ-GR5

82

86

14

2

38

1.8

10.0

-

-

-

на 100 m2

V-GRZ-GR1

Брой живи дървета

Процент на дървета
с повредено стъбло

D

Процент на дървета
с нормално стъбло

Име на група

Легенда: Dmin – минимален диаметър на гръдна височина; Dmax – максимален диаметър на
гръдна височина; Hmin – минимална височина; Hmax – максимална височина; Amin – минимална
установена възраст; Amax – максимална установена възраст; Rср. – средна широчина на годишен
пръстен;

Групите са с малка площ (от 32m2 до 53m2), като прави впечатление голямата
гъстота. Приравнена към 1ha, тя е от 4900 до 8800 бр/ha. Най-ниските диаметри и
височини се наблюдават в изложените на по-силни ветрове групи. Прави впечатление
характерна особеност в разположението на дърветата по направление на преобладаващите
ветрове (запад-изток). В челните (наветрени) части се намират индивиди с по-големи
височини и диаметри (фиг. 52).
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Фиг.52.Странична снимка по
запад-изток на група V-GRZ-GR1

направление

Фиг.53. Хоризонтално развитие на приземен
клон на обикновен смърч и допиране до
почвения субстрат

Някои от стъблата са видимо свързани с други. Често се забелязва едно общо старо
стъбло, което е загинало след пречупване и в последствие приземните му клони са се
вкоренили след допир с почвения субстрат (фиг.53). По тази причина за част от дърветата
може да се заключи, че са резултат от вегетативно размножаване чрез вкореняване на
полегнали клони. Това е установявано при гъсти групи от обикновен смърч над горната
граница на гората в Алпите (Tranquillini, 1979). Докато за част от дърветата е видима
връзка с други стъбла, за други, поради липса на ясно видима връзка, може да се
предполага, че са с общ вегетативен произход. Пример са ниски дървета в подветрените
части на групите (височина около 1.5 m) с пълзящо начало на стъблото. В такива случаи
не е сигурно, дали това не е приземен клон на друго стъбло, който е изцяло затрупан от
мъртва горска постилка и почвен субстрат. Много често подобни ниски индивиди са с
голямо количество шишарки, което предполага по-голяма възраст. Отделни дървета са с
допрени и сраснали части на стъблата. В случая това се дължи на натискане на изкривени
стъбла и клони от снежни маси и плътното им допиране до други. Предварителни данни
от анализ на генотипната структура на дървета от изследваните групи показват наличие на
идентични генотипове в много от дърветата в групи V-GRZ-PP1 и V-GRZ-PP2 (Желев и
др., непублик.). Това е показател за близкородствено кръстосване или генеративен
произход (П. Желев, лична комуникация).
При изследване на групово разположени и сраснали стъбла от обикновен смърч
Пенев и Маринов (1964г.) достигат до извода, че във високопланинските гори те са попродуктивни и изтъкват, че по този начин дърветата си помагат взаимно за понасяне на
трудни условия на растеж. В изследваните групи са видими връзки между 15 до 30% от
дърветата. Изключение прави най-ниско и заветно разположената група V-GRZ-GR5.
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Друга особеност на изложените на силни ветрове групи е доброто облистване на
клоните и стъблата до височина около 2 m. Над нея короните са флаговидни с развитие от
подветрената източна и южна страна. По-добро облистване се наблюдава при дърветата от
източната част на групите. При зимните наблюдения е установено, че ниските части на
групите се затрупват от сняг и следователно са защитени от абразивното и изсушаващо
действие на ветровете през този сезон. Често са констатирани и повреди по листата от
южните страни на короните в края на зимния сезон. Както е коментирано при анализа на
състоянието на културите от обикновен смърч, най-вероятната причина за това са процеси
на физиологична суша.

Фиг.54a. Натрупване на скреж върху короните
на дърветата от обикновен смърч в група VGRZ-GR1

Фиг.54b. Натрупване на скреж и наклоняване на
короните на дърветата от обикновен смърч

При зимните наблюдения е отчетено натрупване на голямо количество сняг и
скреж по дърветата и особено в югоизточните части на групите (фиг.54).
През част от зимния сезон част от тях са почти напълно затрупани. Това е
вероятно обяснение за по-доброто състояние на листата им. Същевременно натрупването
на сняг и скреж е причина за наклоняване на стъблата, а в някои случаи за пречупване на
части от короната (фиг.54b). През зимата на 2006г. (13.02.2006г.) е осъществено измерване
на масата на натрупан скреж върху короната на дърво от югоизточната част на група VGRZ-GR1. Средното тегло на 1 dm3 скреж е 0.649 kg (стандартно отклонение 0.055).
Масата на натрупания скреж върху върховия един метър от короната е 21.64 kg.
Впечатление правят високите възрасти на дърветата в групите. С изключение на
група V-GRZ-GR1, минималните са над 60-70 години, а максималните достигат до 180
години. Това показва, че повечето дървета са възникнали преди продължителни периоди
от време и въпреки повредите на стъблата на някои от тях са достигнали големи възрасти.
По-активно възобновяване в близък период се наблюдава само в подветрените части на
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група V-GRZ-GR1, като младите дървета там са възникнали преди около 30-40 години (60те

и 70-те години на 20-ти век).
Предвид факта, че изследваните групи се намират по линията на повалените при

ветровала от 22.05.2001г. (фиг.51) гори, е интересно да се отбележи тяхното състояние.
Прави впечатление, че те не са сериозно засегнати. Повалено дърво има единствено в
близост до група V-GRZ-GR4. Това може да се дължи на няколко фактора. От една страна
е възможно посоката на вятъра да е била променена от скалните масиви по източния склон
на връх Голям резен и групите да не са повлияни от най-силните пориви. От друга страна
е възможно липсата на значителни повреди да се дължи на индивидуална устойчивост на
дърветата в групите. Тъй като те се развиват при чести силни ветрове, короните и
стъблата са приспособени до известна степен за понасянето им. Това се изразява във
флаговидни корони с по-малка площ, много ниско отношение на височината към
диаметъра на гръдна височина (по-малко от 37), гъсто разположение на клоните и др.
Благодарение на това дърветата в групите са в състояние да понесат много силни ветрове
и дори ако се получи пречупване на някое стъбло останалите от групата да оцелеят.
Табл.26. Обобщени данни за изследвани пробни площи от горната граница на гората и под нея в
резерват “Бистришко бранище”

G,
m2

Hср,
m

Amin,
год

Amax,
год

Rср.,
mm

Процент на дървета с
повредено стъбло

Dmax,
cm

Процент на дървета с
нормално стъбло

V-BBranPP1
V-BBranPP2
V-BBranPP3

Dср,
cm

Брой живи дървета
на 1 ha

Име на
пробна
площ

1500

85

15

25

58

72

15

30

130

0.187

1255

90

10

27

62

76

16

30

110

0.211

558

75

25

20

52

18

7

30

170

0.103

Легенда: Dср. – среден диаметър на гръдна височина; Dmax – максимален диаметър на гръдна
височина; G – кръгова площ на 1 ha; Hср – средна височина; Hmax – максимална височина; Rср. –
средна широчина на годишен пръстен; Amin – минимална установена възраст ; Amax –
максимална установена възраст;

В зоната на горната граница на гората в резерват „Бистришко бранище” по
отношение на хоризонталната си структура могат да се различат два типа насаждения.
Първите се отличават с относително равномерно разпределение на дърветата на площта на
гората. Пример за такива е пробна площ V-BBran-PP1. Част от дърветата (18%) са
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разположени в гъсти групи или гнезда от по няколко (от 2 до 8) стъбла. Разпределението
по диаметри е негативно експоненциално. То е характерно за разновъзрастни
нестопанисвани гори от сенкоиздръжливи видове (Рафаилов, 2003). От табл. 26 се вижда,
че по таксационни характеристики не се отличава значително от малко по-ниско
разположените насаждения (например пробна площ V-BBran-PP2). Ниският процент на
повредени дървета (до 15%) е показател, за по-слабо влияние на силни ветрове.
Свидетелство за това е и малкият брой пръстени с реакционна дървесина и наличието
само на един липсващ пръстен в пробите от дървета. Сравнително висок е радиалният
прираст, като той не се различава статистически достоверно от този на по-ниско
разположено насаждение. Наблюдават се малко на брой сериозни спадове в растежа.
Другият тип хоризонтална структура на насаждения в зоната на горната граница на
гората в резерват „Бистришко бранище” се характеризира с мозайка от поляни с различни
размери, гъсти групи от обикновен смърч и единични дървета между тях. Пример е
пробна площ V-BBran-PP3. На фиг.51 тези гори се намират в зона номер 4.
Разпределението по диаметри е негативно експоненциално. Общият брой дървета на 1 ha в
пробната площ е значително по-нисък спрямо пробна площ V-BBran-PP1 (табл. 26). Пониски са и останалите таксационни показатели - кръгова площ, среден диаметър, средна
височина и максимална височина. Радиалният прираст е около 2 пъти по-малък от този в
пробни площи V-BBran-PP1 и V-BBran-PP2, като разликата е статистически значима
(p<0.0004). Малкият брой на дърветата може да се обясни с високата степен на
фрагментираност. От своя страна тя се дължи на няколко фактора. В отделни участъци са
налични скални реки, които не позволяват акумулирането на достатъчно дълбока почва за
формиране на гора. В други участъци е налична почва, но въпреки това дърветата са
разположени в отделно намиращи се гъсти групи с 5 до 30 дървета в тях. Те са изградени
от възрастни индивиди (възраст от 100 до 180 години) в централните части и по-млади
(възраст от 60 до 80 години) по периферията им. Почти във всички групи или в
непосредствено съседство са налични дънери на стари дървета в различна фаза на
разпадане на дървесината. Те са свидетелство за периодично поваляне на по-възрастни
индивиди. По поляните между групите са налични единични малки дървета, но много
често са с повреди от сняг. В отделни случаи честите повреди са предизвикали значителни
деформации на стъблата и дърветата могат да се характеризират като криволесия. В
техните проби се откриват периоди на сериозен спад в радиалния прираст, липсващи
пръстени и ивици от травматични смолни канали. Информативни за разликите в
насажденията от горната граница на гората са изображения, получени от сателити снимки
на програмата LANDSAT на NASA. Използвани са кадри от 1977г., 1992г. и 2000г.
На фиг.55 и 56 с еднакъв мащаб (1:20 000) са показани проектираните снимки от
2005г. и сателитно изображение от 1992г.
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Фиг.55. Изображение от аероснимки на горната
граница на гората през 2005г.

Фиг.56. Сателитно изображение по канали 432
на горната граница на гората от 1992г.

Фиг.57. Стойности на NDVI индекс в резерват
“Бистришко бранище” през м. август 1977г.

Фиг.58. Стойности на NDVI индекс в резерват
“Бистришко бранище” през м. август 1992г.
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От сателитното изображение на фиг.56 прави впечатление, че фрагментираната
зона на горната граница на гората има отражение сходно с това на тревно-хвойновите
формации над горната граница на гората. То е изобразено с розови и червени тонове. Това
показва, че в отразяването на електромагнитното лъчение в момента на заснемане на
снимката основна роля са имали тревните видове. Дърветата са били единично
разпръснати или на малки по площ групи и отражението на техните корони не е дало
значителна тежест. В зона номер 4 е видим само един малък район в близост до пробна
площ V-BBran-PP3 (обозначена със син правоъгълник) със зелени тонове. В композиция
„432” с такива цветови тонове се изобразяват иглолистни дървесни видове. Плътните
горски масиви от обикновен смърч са изобразени с тъмно зелени тонове. В тях се
забелязват малки тревни поляни (розови тонове). Каменната река „Голямата грамада” се
врязва дълбоко в гората. Тя е видима със светло син цвят. Зона номер 3 се различава с
тъмно зелен цвят, което е свидетелство за сходни характеристики с останалите участъци
от гората. Това е признак, че дърветата в нея са били близко разположени и са формирали
горски участък със склопеност близка до единица. Зони с номера 1 и 2 са с предимно
розови и малки по площ участъци със зелени тонове. Това е свидетелство за мозайка от
тревно-храстови формации и отделни групи от обикновен смърч. Интересен е анализът на
картата на индекса NDVI. Както е посочено в глава „Обекти и методи”, той е
демонстративен за склопеността на гората и здравословното й състояние. На фиг.57 е
показана карта на стойностите на индекса през м. август на 1977г., а на фиг.58 от м.август
1992г.
На картата на NDVI индекса, с червен цвят са означени стойности под 0.2, с
оранжев – между 0.2 и 0.3, с жълт – между 0.3 и 0.4, със светло зелен – между 0.4 и 0.6, а с
тъмно зелен – над 0.6. Тревно-хвойновите съобщества и горната граница на гората са с
еднакви стойности на индекса. На снимката от 1977г. прави впечатление и зона с оранжев
цвят в иглолистната гора на изток от район на горната граница на гората номер 4. От
композиция “432” е видно, че това е иглолистна гора, която няма съществени различия от
останалата в характеристиките на отражението във видимия спектър. На картата на NDVI
индекса тя е с по-нисък индекс, като по този признак прилича на насажденията
непосредствено до скалната река “Голямата грамада”. Тъй като в този участък на гората
не са налични големи по площ скали или каменни реки, ниската стойност на NDVI
индекса може да е показател за влошено здравословно състояние и съответно по-слабо
поглъщане на светлината от червения сектор на спектъра на електромагнитното лъчение
(поради по-слаба фотосинтеза) на много от дърветата в зоната през тази година. За това
140

говори и сравнението с картата на NDVI индекса от 1992г. (фиг.58). Той е с цялостно повисоки стойности, което най-вероятно се дължи на повишена чувствителност на сензорите
на сателита. Същевременно се откроява липса на район с нисък индекс източно от зона
номер 4.
Сателитните изображения потвърждават констатираната с теренни обходи голяма
разлика в структурата на някои насаждения от горната граница на гората в резерват
„Бистришко бранище”. При условие, че климатичните условия, изложенията и почвите са
близки, разликите следва да се дължат на различно влияние на други природни фактори.
Тъй като за района са характерни чести силни ветрове може да се допусне, че те са
основният фактор, който моделира положението и структурата на най-високо
разположените гори. Основание за това дава и установеното при анализа на състоянието
на създадените в близост култури значително влияние на ветровете и свързаните с тях
пренос и отлагане на сняг.

Фиг.59.Триизмерна скица на района на вр. Голям Резен на Витоша

На фиг.59 е показан триизмерен модел на релефа на района на горната граница на
гората на резерват Бистришко бранище. От него се вижда, че между върховете Малък и
Голям резен и Голям Резен и Скопарник има плавни вдлъбвания на склона. При
настъпване на ветрове със западен компонент въздушните потоци се спускат по тях и
насочват към горите в отбелязаните зони 1, 2 и 4. По тази причина те са изложени често на
силни ветрове. Скалният масив на източната стена на вр. Голям резен създава частична
ветрова сянка в източно направление. По тази причина горите непосредствено под него се
намират на завет спрямо най-честите ветрове.
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Данните от дендроекологичния анализ показват, че в пробите от зона номер 1, 4 и
групите над горната граница на гората се откриват значително количество годишни
пръстени, които са показателни за необичайни влияния. Такива са травматични смолни
канали, периоди с реакционна дървесина, резки и продължителни спадове в радиалния
прираст или липсващи пръстени и рани. В определени случаи показателни може да са и
необичайни увеличавания на прираста за период от няколко години. Когато се откриват в
дървета от гъсти групи или горски участъци, те са индикация за освобождаване на
растежно пространство в съседство и съответно внезапно подобряване на условията за
развитие. В бореалните гори от сенкоиздържливи видове най-често това се дължи на
отпадане на големи дървета след повалянето им от силен вятър, сняг при стопански
мероприятия и др. (Runkle, 1985)
В хронологиите се откриват следи за няколко характерни години, в които голямо
количество дървета са реагирали на екстремни климатични прояви. Те са 1910г., 1953г.,
1969г., 1986г. и 1993г.
През 1910г. се откриват много отчетливи ивици от смолни канали в пробите на
няколко дървета от пробни площи V-BBran-PP1 и V-BBran-PP2. Едното дърво не е успяло
да реализира прираст през следващите две години. В други зони на горната граница не се
откриват особени реакции през тази или следващите години, което е показател за локално
влияние в района на зона номер 2 от фиг.51. Аналогична е ситуацията през 1916г.
Характерен отпечатък в развитието на дърветата е оставен през 1953г. През тази и
следващата година в пробите на няколко дървета от пробни площи V-BBran-PP1 и VBBran-PP2 се откриват отчетливи ивици от смолни канали. При други са налични резки
спадания в радиалния прираст. Същевременно са налични дървета, при които има
внезапен възход в растежа през 1954г. или 1955г. В пробна площ V-BBran-PP2 е наличен
котел, който е зает от относително едновъзрастни млади дървета. Най-възрастните от тях
са възникнали след 1955г. Комбинацията от тези факти и липсата на необичайни
стойности на климатичните елементи, които биха могли да обяснят спада или възхода в
растежа на дърветата са показател, че най-вероятно в района на пробни площи V-BBranPP1 и V-BBran-PP2 през 1953г. са повалени единични и малки групи дървета. По този
начин околните са получили пространство за развитие и са увеличили прираста си. Други
дървета са били наранени. Това е отразено чрез формиране на травматични смолни канали
през тази и следващите години и резки спадове в радиалния прираст. Както е изяснено при
анализа на отражението на пречупване на голяма част от короната, това предизвиква резки
спадове в прираста, а в отделни случаи и липсващи пръстени. Най-вероятната причина за
поваляне на дървета и отваряне на котли в района е локално засилен вятър, който е
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предизвикал ветровални и ветроломни повреди. Тъй като ивиците от гъсто разположени
смолни канали се намират във вътрешността на годишния пръстен, може да се заключи, че
са реакция на събитие през периода на активен радиален растеж (м.май-м.септември).
Четири дървета са с внезапен възход на растежа след 1954г. и в пробна площ VBBran-PP3. В тази пробна площ има дървета с ивици със смолни канали и други с рязко
увеличаване на радиалния прираст и след 1968г.
През 1987г. всички дървета в групи, намиращи се в отбелязаното вдлъбване на
горната граница на гората между зони номер 1 и 2 на фиг.51, от които са взети проби, са
формирали ивици от смолни канали. В една се открива разцепване на редиците от
трахеиди. Не се наблюдават подобни в други проби от горната граница на гората или
спадове или възходи в радиалния прираст. Това предполага локално влияние, което е
предизвикало травматична реакция на дърветата.
В разположените на най-ветровити места групи (V-GRZ-GR1, V-GRZ-GR2) над
горната граница на гората значително отражение върху растежа на повечето дървета е
оставила 1993г. През нея в много от пробите (25%) се откриват ивици травматични
смолни канали, формирани през тази година. Девет от дърветата не са успели да формират
годишен пръстен през следващата 1994г. или за период от повече от една година, а при
други пет се наблюдава рязък спад в радиалния прираст. Тези данни показват много
значимо влияние върху дърветата. При анализа на влиянието на температурния и
валежния режим е отбелязано, че през 1993г. е имало рекордно ниски валежи през
м.август, които може да са повлияли на дърветата чрез засушаване на почвите и
предизвикване на воден дефицит в стъблата. Същевременно изключително силната
реакция буди въпросът дали е възможно тя да е предизвикана единствено от засушаване.
Подобна метеорологична ситуация през 1929г. не е оказала толкова сериозно въздействие.
Следователно е възможно през 1993г. да има влияние и на друг фактор. Предвид
положението на групите е вероятно то да е от силен вятър или натрупване на сняг или
скреж през зимния сезон. Тъй като ивиците от смолни канали се откриват във
вътрешността на годишния пръстен, е по-вероятно те да са реакция към
въздействие

върху

стъблата

през

вегетационния

период.

В

механично

потвърждение

на

предположението, че силната реакция на дърветата в тези групи може да е от силен вятър,
е и фактът, че подобна не се открива при дърветата в много близко разположените на
заветни месторастения групи V-GRZ-GR3, V-GRZ-GR4 и V-GRZ-GR5. Ако липсващите
пръстени и спадовете в растежа са предизвикани единствено от засушаването, би следвало
да са повлияни и дърветата от тези групи. Те също са разположени на плитки почви между
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скални блокове и биха могли да изпитат воден дефицит в периоди с продължителна липса
на валежи през летния сезон.
В пробите на много от дърветата от зоната на горната граница на гората се
откриват индикации за наранявания или сериозни механични натоварвания от външни
фактори в години, които не съвпадат с посочените общи. Те са показател за изолирано
влияние върху отделни индивиди. Примерни са ивици от плътно разположени смолни
канали през 1944г. и 1945г. и рязък спад в растежа през 1945г. в проба 331 от пробна площ
V-BBran-PP1, рана в годишния пръстен от 1935г. на проба 339, ивици от плътни смолни
канали в проби 340 и 341 през 1932г., липсващи пръстени за периоди от една до три
години през 1881г., 1888г., 1919г., 1924г., 1925г., 1941г., 1983г. в проби от изложените на
силни ветрове групи V-GRZ-GR1 и V-GRZ-GR2 и др. Налични са и много дървета с
видими силни деформации, за които чрез дендроекологичен анализ е определена годината
на случване. Примерни са две дървета в близост до група V-GRZ-GR1, които са силно
наклонени, а едното и разцепено през зимата на 1995г. (фиг.60).

Фиг.60. Наклонени дървета от обикновен смърч в
южна посока от група V-GRZ-GR1

Посоката на наклоняване е юг, което свидетелства за натоварване от вятър със
северен компонент или комбинация от натоварване от натрупана от южната страна скреж
и силен вятър. Дърветата са с височина 6.5 m и диаметър 24 cm. Интересно в случая е, че
се открояват като значително по-големи като размер от дърветата в група V-GRZ-GR1,
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която се намира на теренно повишение на около 50 m в северно направление. Поради
непосредствената близост може да се допусне, че това е косвен показател, че слабият
растеж на дърветата в група V-GRZ-GR1 се дължи не на неблагоприятни температурни
или валежни условия, а на влиянието на силните ветрове и съпътстващите ги явления.
Възрастта на дърветата е над 130 години, като в този период са имали няколко спада в
радиалния прираст, но не се откриват следи от пречупване на стъблата.
За дървета с изключително деформирани от чести пречупвания корони
(криволесия) в пробна площ V-BBran-PP3 и района са установени сравнително чести
повреди през зимните сезони. Примери са проба номер 484 с пречупвания през 50-те
години, 1968г., 1971г. и 1985г., проба 483 с пречупване през 1983г., проба 485 с
пречупване през 1974г. и др.
Посочените примери са показателни за това, че дърветата от зоната на горната
граница на гората в резерват “Бистришко бранище” са подложени на силно влияние от
ветрове и натрупване на скреж и сняг. Това е констатирано и при теренни обходи през
зимния период. Те са причина за чести повреди, които обхващат локално ограничени
групи от дървета или единични индивиди. По-висока е честотата в зони с теренни
условия, които са изложени на силни ветрове или спомагат отлагането на много сняг.
Примери за такива са билото между маркираните участъци номер 1 и 2 от фиг. 51, района
на участък номер 4, малкото било на което са разположени групи V-GRZ-GR1 и V-GRZGR2 и др. При тях честите повреди на отделни дървета са причина за висока
фрагментираност на гората и групово разположение на индивидите. Засилено е и
вегетативното размножаване. Груповото разположение на индивидите същевременно е
причина за висока обща устойчивост на катастрофални ветровали. При тях се повалят
единични по-големи дървета, но по-малките в групите оцеляват. Същевременно в горите с
висока склопеност и едноетажна структура силните ветрове могат да предизвикат
значителни и масови повреди, като повечето дървета се повалят заедно с кореновите
системи или се пречупват стъблата им. Пример за това е катастрофалния ветровал от
2001г. При него групите над горната граница на гората по пътя на вятъра не са значително
повредени, групите от самата горна граница са с повреди на отделни по-големи по размер
индивиди, а горите под тях са с почти пълно поваляне на дървостоя. Това обуславя и
голямата екологична роля на групите в зоната на горната граница на гората. След
бедствия те служат като ценен източник на репродуктивен материал за по-бързо
възстановяване на гората. Пространствената им изолация най-вероятно е спомогнала и за
по-малки повреди при мащабни пожари в миналото. Косвен показател за по-високата
обща устойчивост е значително по-голямата възраст на дърветата в групите от тези под
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горната граница на гората. Докато при първите се срещат много индивиди над 120 години
и единични над 150 години, при вторите повечето са с възраст под 100 години. Внимание
на ниската възраст на горите в резерват “Бистришко бранище” обръща и Захариева през
1940г. Тя отбелязва, че чрез анализ на проби от преслеров свредел е установено, че
повечето дървета в масивните гори са на възраст около 40г., което е свидетелство за поинтензивно възобновяване и формиране на днешната гора в края на 19-ти и началото на
20-ти век. От своя страна това показва, че голяма част от предишния дървостой е бил
унищожен през втората половина на 19-ти век. Липсата на достатъчно исторически данни
не позволява да се правят изводи дали

това се дължи на сечи, мащабни ветровали,

развитие на насекомни каламитети или пожари.
През периоди с подходящи климатични условия в зони от горната граница на
гората възниква възможност за успешно възобновяване и разширяване на отделните
групи. То се изразява в укрепване и развитие на малки дървета и поява на нови поници.
На фиг.61 и фиг.62 са показани изображения по канали “321” от MSS сензор от 1977г. и
канали “432” от ETM+ сензор от 2000г. на сателитите LANDSAT. Така съставените
композиции използват отраженията в инфрачервената, червената и зелената част от
светлинния спектър и са максимално идентични помежду си. Впечатление прави
промяната на мозайката от тонове в зона номер 4, която се изразява в разширяване на
райони с пиксели със зелен цвят в изображението от 2000г. При сравнение с 1977г. се
вижда, че те липсват. Промяната е показателна за увеличаване на значението на дърветата
от обикновен смърч за общото отражение на растителността в зона номер 4. Това се
дължи на разширяване на отделни групи, укрепване и израстване на малки дървета в
средните и ниски части на зоната. Данни за това са получени и от дендроекологичния
анализ, който показва, че голяма част от младите дървета са на възраст от 25 до 35 години.
Това кореспондира с промяната на излъчването за периода от 1977г., когато тези дървета
са били прекалено ниски, за да влияят на общото отражение на електромагнитното
лъчение. Както е отбелязано при анализа на отражението на климатичните условия, след
началото на 70-те години се наблюдава общо затопляне и намаляване на количеството на
зимните валежи (Приложения - фиг.1, фиг.4), което е вероятната причина за подобряване
на условията за укрепване на млади дървесни растения.
В най-високите части на зоната също възниква възобновяване, но там са чести
повредите на ниските дървета от сняг. Посочените примери за проби номер 483, 484 и 485
са от такива индивиди. На практика повечето дървета, които са израснали самостоятелно в
поляните между групите са с повреди на стъблата от наклоняване и изкривяване през
зимния сезон. Успешно се развиват фиданки по периферията на групите от по-големи
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дървета или в непосредствена близост до тях. Такива се наблюдават и в най-високо
разположената група (V-GRZ-GR1) под вр. Голям резен.

Фиг.61. Сателитно изображение по канали 321
на горната граница на гората от 1977г.

Фиг.62. Сателитно изображение по канали 432
на горната граница на гората от 2000г.

Посочените данни показват, че зоната на горната граница на гората в резерват
“Бистришко бранище” се намира в динамична фаза на развитие, при която облика на
горите се дава от различните по мащаб природни нарушения, свързани със силни ветрове
и навяване на сняг и процеси на укрепване и разширяване на групите от дървета в
периоди с благоприятни климатични условия. Ветровалът от 2001г. не е повлиял
значително на горната граница на гората, но последвалото развитие на каламитет от Ips
typhographus постепенно засяга отделни участъци. Предвид липсата на опит и
информация за природни нарушения от такъв мащаб в резервати в България е трудно да се
направи достоверна прогноза за бъдещото развитие на този процес.
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4.3. Установяване на влиянието на лавинни процеси върху гори в
зоната на горната граница на гората
Влиянието на лавинните процеси върху гори в зоната на горната граница на гората
е изучавано в естествени гори от бяла мура (Pinus peuce Griseb.) по северозападния склон
на вр. Тодорка в Пирин. Както е посочено в глава “Обекти и методи” те са подбрани, тъй
като склонът е с една от най-високите лавинни активности в страната и същевременно
съхранява повлияни в минимална степен от човешка дейност вековни гори. Тъй като
лавинните процеси са пряко свързани с теренните особености, е направена кратка
характеристика. За целта със софтуер ArcGIS 8.3 са изготвени карти в среда на ГИС. На
фиг.63 е посочена карта на релефа на северозападния склон на вр. Тодорка.
Както беше посочено в глава “Обекти и методи”, северозападният склон на връх
Тодорка в Пирин е с едно от най-големите вертикални превишения в България. То е почти
1000 m (948 m). Склонът се намира на надморска височина от 1800 m н.в. (мостът на река
Бъндерица до едноименната хижа) до 2748 m н.в. (вр. Тодорка). Характерни са дълбоко
врязани в долните части на склона лавинни улеи. В направление север – юг от хижа
Бъндерица до хижа Вихрен се наблюдават осем основни улея. Между тях са налични
издигнати била, върху които са разположени намиращите се в района гори. Най-високите
части на склона са заети от стръмни скални комплекси, които на места са отвесни. В някои
от улеите се наблюдават вертикални скални прагове с височина до 30 m. Подробно
разглеждане на релефните особености на лавинните улеи е направено от Панайотов
(2000). Наклоните на склоновете варират от 20 до 50 градуса (фиг.64). В долните части са
по-малки, като в коритото на река Бъндерица са от 10 до 15º. С нарастване на надморската
височина нараства и наклонът. Впечатление прави, че най-големите наклони (над 40
градуса) се намират не само в най-високата част на склона. Налични са отделни участъци
с големи наклони в средната част. Причината са различни по размер скални прагове.
Участъците с големи наклони са от основно значение за лавинната дейност, тъй като найчесто те са стартовите зони на лавините. Наличието на много стръмни участъци в рамките
на горските масиви (под 2200 m н.в.) е предпоставка за активна лавинна дейност в тях
(Панайотов, 2000). Същевременно прави впечатление, че голяма част от склоновете над
горната граница на гората са с наклон между 30 и 40 градуса. От гледна точка на
формиране на големи лавини това са най-опасните наклони. Причината за това е, че на тях
са акумулират дълбоки снежни покривки, които могат да бъдат повлечени от стартирали
по-високо лавини и да увеличат значително масата им
Shaerer, 1992; McClung, 2001; Turnbull and Bartlet, 2002).
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(Daffern, 1992; McClung and

Фиг.63. Карта на релефа на северозападния склон на вр. Тодорка

Фиг.64. Карта на наклоните на северозападния склон на вр. Тодорка
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Допълнителна предпоставка за повишено влияние на лавините върху горите от
зоната на горната граница на гората е голямата дължина на склоновете над тях. Тя
превишава неколкостотин метра. Това дава възможност на стартиралия под формата на
малка лавина сняг да се ускори и набере достатъчна сила, за да увреди дърветата и навлезе
по-дълбоко в горските масиви (Власов и др., 1980; Gruber and Rychetnik, 1991; Dufour,
2000; McClung, 2001). Изложенията по северозападния склон на вр.Тодорка са посочени
на фиг.65. Както се вижда от фигурата, преобладаващо изложение е северозападното.
Отделни участъци са със северно и западно. Изложението на склона има пряка връзка с
режима на лавинната дейност. Северното и северозападните изложения са предпоставка за
намалено слънчево греене. Светлината достига до склона в следобедните часове. През
зимния период е с малък наклон и по тази причина северните изложения и част от
северозападните не получават пряко греене през целия ден. Това е предпоставка за бавни
процеси на прекристализация на снежните кристали, забавено слягане и топене на снега и
задържане на нестабилното му състояние в продължение на дълги периоди от време
(Daffern, 1992, Панайотов, 2005b). От своя страна този фактор допринася за натрупване на
много дълбоки снежни покривки, които в случай на потегляне, формират големи по
размер лавини. При теренни наблюдения и измервания през зимните периоди е
установено, че дълбочината на снежната покривка в рамките на горските масиви често
надхвърля 200 cm, а на билата над тях 250 cm. В зони с локални навявания на сняг е
значително по-голяма, като може да надхвърли 500 cm (Панайотов, 2000). Предпоставка
за това са локални ветрове в Бъндеришката долина, които пренасят сняг от южните към
северните части на долината. Те са причина за навяване на големи количества по
микропонижения и участъци със северно изложение по склона на вр. Тодорка. За него е
характерно формирането на дълги напречни козирки в горните части на северните
склонове на билата. Те са потенциални стартови зони на лавини при определени условия.
Голямото вертикално превишение на северозападния склон на вр. Тодорка дава
своето отражение върху разпространението на растителността. В основата на склона при
надморска височина около 1800 m са разположени смесени гори от бяла мура, обикновен
смърч и черна мура. С нарастването на надморската височина бялата мура бързо
увеличава процентното си участие. Зоната на горната граница на гората представлява
преход от насаждения на бяла мура с единично участие на други дървесни видове към
гъсти съобщества от клек. В горната част на склона клековите формации са развити на
незаети от скали терени. В периферията на централните части на улеите, където почвата е
силно ерозирала, се срещат групи от синя смрика (Juniperus sibirica Burgsd.). На фиг.65 е
показана карта на покритието на склона с растителни съобщества и скални формации.
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Фиг.65. Карта на изложенията по северозападния склон на вр. Тодорка

Фиг.66. Карта на горските съобщества по северозападния склон на вр. Тодорка
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Тя е изработена на база на дешифриране на сателитно изображение от сателит
LANDSAT 7 със сензор ETM+ с разделителна способност 30 m. Заснемането е извършено
през месец август 2000г. За картирането на лавинните улеи и изображения е използвана и
топографска карта в мащаб 1:5000, фото изображения от отсрещния склон и снети на
терен GPS координати на ключови точки. Горите по склона се изкачват до 2200 m н.в. В
северната част на склона, където дължината на склоновете над насажденията и съответно
пътя на лавините е по-къс, горната граница на гората се изкачва до 2250 m н.в.
Впечатление прави разпространението на клековите съобщества. Те се спускат по
лавинните улеи до основата им, като влизат в състава на лавинопроизводните насаждения
в лавинните конуси. Това се дължи на невъзможността за развитие на горски съобщества
от дървесни видове с изправени стъбла на терени, които често се засягат от лавини. По
тази причина в лавинните улеи и конуси са широко разпространени клек, сибирска
смрика, широколистни видове с тънки и жилави стъбла (козя върба, офика, алпийска роза,
ирга и др.). Наличните дървета от бяла мура, обикновен смърч и черна мура са с малки
диаметри и височини или са пречупени. Посоченото наличие на клек на необичайно ниски
надморски височини е пример за инверсия на видове, която се дължи на лавинни процеси
и е описвана от изследователи на растителни съобщества (Пеев, 1955; Carrera, 1979; Butler
and Malanson, 1985; Patten and Knight, 1994; Rayback, 1998)
Горите по северозападния склон на вр. Тодорка са изследвани чрез залагане на
пробни площи и анализ на отделно разположени дървета. Местоположението им е
показано на фиг.66. Взети са 70 проби за дендроекологичен анализ. На картата са
отбелязани със сини точки. Пробите са взимани от зоните на лавинните конуси и улеи,
горите по билата между улеите и зоните на горната граница на гората.
На фиг.67 е показана карта на лавинните улеи, просеки и конуси. Нанесени са
номерата на основните улеи. Номерирането е извършено в посока север-юг.
От основно значение за потенциалната големина на падащите лавини и съответно
за опасността, която те създават, са топографските характеристики на лавинните улеи.
Накратко са разгледани параметри като дължина, вертикално превишение, площ на
снегосборна област и особености в надлъжните профили на лавинните улеи. Те са
получени на база на изчисления по топографска карта в мащаб 1:5000 (Панайотов, 2000).
Данните са посочени в табл.27. За снегосборна област на даден лавинен улей е счетена
площта, от която при падане на голяма лавина би могъл да бъде увлечен сняг.
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Фиг.67. Карта на лавинните улеи по северозападния склон на вр. Тодорка

От гледна точка на значение за горите в района най-важно е проучването на тези
лавини, които са врязани в покрити с горски масиви била. С развитието на туристическата
инфраструктура и особено на ски център “Банско” се повишава значението на лавини с
номера от 1 до 4. Стартовите зони се намират в непосредствена близост до горните
станции на няколко лифтови съоръжения, което улеснява достъпа на скиори и
сноубордисти. По тази причина през последните години се наблюдава непрекъснато
покачване на броя на хората, които навлизат почти ежедневно в лавинните улеи. Това
обуславя повишения интерес в дисертацията към лавини с номера от 1 до 4. От една
страна те крият най-голяма опасност за посетителите на района. От друга по билата между
тези лавини са разположени вековни гори от бяла мура и е от значение да се получи
информация за влиянието на лавинните процеси върху тях. С най-голямо вертикално
превишение и дължина на лавинния улей е лавина номер 4. Тя е с втора по площ
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снегосборна област (15.6 ha). Това е предпоставка за формиране на едни от най-големите
по обем лавини по северозападния склон на вр. Тодорка.
Табл.27. Общи данни за лавините по северозападния склон на вр. Тодорка
Среден
Вертикално Дължина на Дължина на
Улей
Площ на
наклон на
лавинен
лавинен
номер снегосборна превишение,
лавинен
конус, m
улей, m
m
област, ha
улей, º
1
6.3
625
1190
310
34
2
6.1
700
1355
210
34
3
10.1
730
1400
405
37
4
15.6
875
1670
370
38
5
11.1
850
1525
290
37
6
5.9
825
1485
385
40
7
10.7
825
1450
350
40
8
16.2
775
1385
205
38

Среден
наклон на
лавинен
конус, º
27
21
21
20
21
21
21
19

В табл.28 са посочени данните за очакваните средни и максимални скорости на
движение на плъзгащи се лавини от сух сняг, разстоянията на предвижване на лавините до
спирането им в лавинните конуси, както и максималните скорости в случай на
преобразуване в прашни лавини (Панайотов, 2000). В случаите, когато изчисленията
показват възможност за достигане на скорости по-големи от 20 m/s, са изчислени и
скорости при преобразуване на лавините в тип “прашна лавина”. Това е направено, тъй
като 20 m/s се счита за минималната скорост за посоченото преобразувание (Voellmey,
1955 по Sommerhalder,1965). Очакваният път, който лавината би изминала до спирането
си след навлизане в лавинния конус, е изчислен по формула, която има особеността, че е
възможно получаване на отрицателен знаменател и съответно отрицателна стойност на
пътя. Това е показател за невъзможност на голяма лавина да спре в рамките на лавинния
конус (Sommerhalder,1965).
Табл.28. Възможни скорости и път на най-опасните лавини по северозападния склон на
вр. Тодорка
Максимална
Очаквано
Максимална
Улей
Средна скорост
скорост на прашна
изминато
скорост на
номер
на плъзгаща се
лавина, m/s
разстояние до
плъзгаща се
лавина от сух
спиране на
лавина от сух
сняг, m/s
лавината в
сняг, m/s
лавинния конус, m
1
19
24
-137
82
2
19
24
-139
85
3
23
25
-366
87
4
25
25
-1535
97
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Вижда се, че при определени условия във всички улеи могат да паднат големи
лавини, които да достигнат скорости на движение над 20 m/s и да се преобразуват в
прашни. С най-големи очаквани стойности е лавина номер 4. За четирите разглеждани
улея е характерно, че големи лавини не биха могли да спрат в рамките на лавинния конус.
Това е от особено значение, тъй като при подобни ситуации лавини с номера 1 и 2 ще
засегнат пътя от м. Шилигарника до х. Бъндерица, а лавини с номера 3 и 4 новоизградените съоръжения за водохващане в коритото на р. Бъндерица. През зимата на
2005г. подобни лавини падат по улеи с номера 1, 3 и 4. Лавината в улей номер едно
прекосява пътя и запълва със сняг участък от клисурата на река Бъндерица под
едноименната хижа. Подобни запълвания са много опасни, тъй като образуват бентове в
коритата на реките и могат да предизвикат формирането на езера, приливни вълни и
наводнения при внезапно разкъсване на снежната стена. В улеи с номера 3 и 4 падат сухи
лавини, които преминават през лавинните конуси и достигат до коритото на река
Бъндерица. Те нанасят поражения на дървесната растителност в лавинните конуси.
Показателни за значението на лавините за горите в района са площите на
засегнатите участъци в горските масиви. В настоящото проучване към тях са отнесени два
типа - лавинни просеки в горите и обозначените като “унищожени гори”. Последните са
лавинопроизводни насаждения по билата между лавинните улеи, които биха били
нормално развити гори, ако нямаше периодично влияние на големи лавини. В настоящия
момент те са заети от пречупени бели мури, тревни и клекови съобщества. В табл.29 са
посочени общи данни за площите на високостъблените гори, лавинопроизводните
насаждения и клековите формации по северозападния склон на вр. Тодорка.
Общата площ на горските насаждения е 117.1 ha. От тях 42.9 ha (36.6%) са
сериозно повлияни от лавинна дейност. Около една четвърт са лавинопроизводни
насаждения в лавинните конуси. Те могат да бъдат разглеждани като смесени млади гори
с

изключително

видово

и

структурно

разнообразие.

От

гледна

точка

на

дървопроизводство нямат значение, но са с голяма екологична роля. От една страна се
характеризират със значително разнообразие на растителните видове, а от друга
горскоплодните видове осигуряват хранителна база за редица животински организми
(Butler, 1985; Butler and Malanson , 1985; Weir, 2002; Nikolov, 2006).
Лавинните просеки и унищожените от лавини гори могат да бъдат отнесени към
обща категория. Те се намират в рамките на масивните насаждения и може да бъде
счетено, че площта им е пряко свидетелство за степента на влияние на лавините върху
горите. Заемат общо 11.2% от площта на насажденията.
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Табл.29. Площ на горски насаждения и клекови формации по северозападния
склон на вр. Тодорка

Площ, ha

Процентно
участие

Горски насаждения
Високостъблени гори

117.1

100.0%

74.3

63.4%

Унищожени от лавини гори

6.8

5.8%

Лавинни просеки

6.7

5.7%

Лавинни конуси

29.4

25.1%

тип на
насаждение

Тип насаждение

Клекови формации

54.7

Информативни за лавинната активност са структурата на гората, състоянието на
дървесните индивиди и възрастта им. Те са проучвани чрез заложените пробни площи и
измерените единични дървета. На фиг.68 е посочена карта на възрастите на дърветата, от
които са взети проби с преслеров свредел. Тя се базира на броя на годишните пръстени на
гръдна височина. По тази причина реалната възраст е по-голяма с минимум 10 – 20
години. В отделни случаи централните части на стъблата са изгнили, поради което
възрастта може да се определи като „по-голяма от определен брой години”. В лавинните
конуси проби са взимани от по-малки височини на стъблото (0.5 или 1 m), поради което са
по-представителни за реалната възраст на дърветата.
Най-малки са възрастите на дърветата в лавинните конуси. Това е обяснимо с
честото повреждане от падащи лавини. Дървета, които успеят да достигнат по-големи
размери, се пречупват често и част от тях загиват. В отделни случаи в перифериите на
лавинните конуси се откриват по-възрастни многократно пречупвани дървета. Те са от
изключително значение за възстановяване на лавинния режим на улеите, тъй като в
годишните им пръстени се съхранява информация за падане на големи лавини за дълъг
период от време.
По-големи са възрастите в изпъкналите части на билата между лавинните улеи. В
тези участъци дърветата са защитени от действието на най-големите лавини. Те могат да
се засегнат от свличане на сняг в самите гори или от пожари.
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Фиг.68. Приблизителни възрасти на дървета от горски участъци на северозападния склон на вр.
Тодорка

Най-големи възрасти са достигнали дървета в диапазона от 2000 до 2150 m н.в.
Поради разположението си в горните части на стръмни склонове, те са по-трудно
достъпни за хора. Същевременно в този диапазон се намират стартовите зони на лавините,
които падат през горите. Следователно дървета на тази надморска височина не могат да се
засегнат и от мощни лавини в горите. Освен в рамките на лавинни просеки, свличащите се
снежни маси не са набрали скорост и не са в състояние да повредят голямо дърво. Двете
най-възрастни дървета се намират между 2050 и 2100 m н.в. в близост до горната граница
на гората. Те са на възраст съответно над 540 и 615г. Дървото с възраст над 540г. е с
изгнила сърцевина, поради което не може да се определи точно възрастта. То е с диаметър
100 cm, което го определя като едно от дърветата с големи диаметри по склона. Връхната
част на дървото е изсъхнала. Това е признак за близка до пределната възраст
(Schweingruber, 1996).
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Най-възрастното дърво е в зоната на горната граница на гората на билото между
улей номер 5 и 6. Намира се над скална стена с височина около 30 m, която го изолира от
лавинен улей номер 5. Диаметърът му е 60 cm. Другите дървета около него са с близки
диаметри, но възрасти до 250г.
В зоната на горната граница на гората насажденията се различават като структура
според положението си и възможността за влияние от лавини. На терени с къси склонове
над тях, където не могат да се формират значителни по обем и мощност лавини са
сравнително гъсти с равномерно разположени единично или в гнезда дървета. Пример е
пробна площ номер 4. Тя е представителна за горски участък, в който доминира бялата
мура. Единично се срещат обикновен смърч, бял бор, клек и смрика. Клекът и смриката са
разположени на обособени гнезда в горната част на пробната площ. Общият брой дървета
е 910 бр/ha. Средният диаметър е 27 cm, а максималният – 57 cm. Средната височина е 13
m, а максималната

- 20 m. Интерес представлява разпределението по диаметри. То

наподобява нормално. Това е свидетелство за възникване на гората след възобновяване в
сравнително кратък период от време (Veblen, 1985). Най-възрастните дървета са на
възраст от 180 до 210 години. Преобладаващите са от 90 до 140 години. Тъй като
местоположението на пробната площ е трудно достъпно, може да се приеме, че тя не е
стопанисвана активно през втората половина на 19ти век. Следователно най-вероятната
причина за едновъзрастността е природно нарушение, което е обхванало гората и е
освободило терени за активно възобновяване. В непосредствена близост под пробната
площ в южна посока има следи от голям пожар в миналото. Личат обгорели дънери.
Останали са единични по-дебели дървета. В момента този район е зает от относително
едновъзрастна гора. Може да се предположи, че част от територията на пробна площ
номер 4 също е била засегната от пожар.
Както беше споменато, в горната част на пробната площ са налични отделни гнезда
от клек. Към настоящия момент част от тях са в лошо състояние, като това най-вероятно
се дължи на понижената осветеност. Причина за нея е високата склопеност на гората в
тези участъци. Най-вероятно между съществуващи или оцелели от пожар клекови гнезда е
възникнало възобновяване от бяла мура. След израстването си дърветата са предизвикали
спадане на осветеността, което е повлияло негативно на развитието на светлолюбивите
индивиди от клек. В настоящия момент гората е в добро здравословно състояние.
Сравнително висок е процентът на дърветата с чупен в миналото връх (12%). При теренни
наблюдения през зимния сезон е наблюдавано пречупването на върховете на млади бели
мури в района след обилни снеговалежи. Както е коментирано при анализа на пробните
площи от зоната на горната граница на гората на Витоша, бялата мура замества бързо
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пречупения връх и това рядко се отразява негативно на радиалния прираст. Част от
дърветата в пробната площ са пречупвани по-ниско. Най-вероятната причина също са
обилните снеговалежи в района.

През зимните сезони на 2004, 2005 и 2006 г. са

провеждани периодични измервания на дълбочината на снежната покривка в пробната
площ. В отделни случаи тя достига до 220 cm.
По билата между лавинните улеи в зоната на горната граница на гората дърветата
са разположени в малки групи и тесни ивици в най-изпъкналите части. Това се дължи на
характеристиките на терена над зоната на горната граница на гората. Дългите и стръмни
участъци са предпоставка за потегляне на сняг и образуване на лавини с различни
размери. Ако билото не притежава достатъчно голям страничен наклон за увличане на
снега към улеите, той се насочва по линията на наклона и е в състояние да увреди
дърветата по пътя си. Пример в това отношение е склонът между улеи с номера 3 и 4. На
него се наблюдава дълбоко врязване на гората под стръмен скален участък над горната
граница на гората (фиг.69).

Фиг.69. Снижена горна граница на гората от
влияние на падащи по склон лавини

Фиг.70. Снижена горна граница на гората от
влияние на падащи по лавинен улей лавини

В други участъци по проучвания склон значение имат периодични големи лавини
по улеите, които увреждат дърветата по периферията на насажденията (фиг.70). В такива
случаи гората се развива като тесни ивици в най-изпъкналите и отдалечени от пътя на
големите лавини участъци. Примери са билата между лавинни улеи номер 1 и 2, 2 и 3, 4 и
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5 и 5 и 6. При наличие на големи скали, които пренасочват движението на лавините е
възможно непосредствено под тях да се развият групи с добре укрепнали дървета. Пример
е наличен на билото между улеи с номера 2 и 3. На него голяма скала е допълнителна
предпоставка за изкачване на дърветата до 2300 m н.в.

Дърветата под и до нея са

разположени на малки групи между гнезда от клек. Те са с диаметри от 10 до 15 cm и
височина до 8 m. Възрастта им варира от 90 до 130-40 години. Короните на разположените
в най-високата част на билото са флаговидни с развитие в южна и източна посока. Това е
косвен показател за това, че преобладаващата посока на ветровете по северозападния
склон на вр. Тодорка е със северозападен компонент. Дърветата са в завет от южните
ветрове поради близостта си до главното било на вр. Тодорка.
Подобна структура на горната граница на гората се наблюдава и между улеи номер
4 и 5 и 5 и 6. Дърветата също са разположени на отделни групи в най-изпъкналата южна
част на билата. Те са с диаметри около 20 cm с единични дървета достигащи до 40 cm.
Възрастта им е от около 120 до 150 години. Установено е едно дърво с по-голяма възраст
(над 170 години), което се намира в зоната на често влияние от лавини в близост до улея и
е пречупвано многократно. Трябва да се отбележи, че съществуващите в зоната на горната
граница дървета много рядко са със следи от наранявания от лавини. Това се дължи на
местоположението им на защитени участъци и почти пълната липса на дървета
(включително и криволесни форми) в зоните с често преминаване на снежни маси.
Вероятно е липсата на деформирани дървета да се дължи на комбинираното стресово
влияние на лавините и по-неблагоприятния температурен режим. Свидетелство за това е
наличието на много повредени, но живи дървета в периферията на лавинните улеи в пониските части на склона.
Влияние върху растежа на дърветата по билата в зоната на горната граница на
гората оказват и процеси на физиологична суша. При наблюдения през зимния сезон е
установено, че при много от тях в края на зимния сезон пожълтяват листата от южната
страна на короната. В разглеждането на културите и естествените гори на Витоша беше
споменато, че това най-вероятно се дължи на процеси на физиологична суша.
Наблюдаваното пожълтяване не е с еднаква интензивност през отделните сезони. То е
най-силно през зимата на 2004-та година. Тя се характеризира със студено начало на
зимния период с обилни валежи през м. януари. През м.февруари валежите са с ниска
интензивност, а през м. март настъпва продължителен период със слънчево и топло за
сезона време. Същевременно снежната покривка е с голяма дълбочина. Проведени
измервания показват, че в средата на март е с дълбочина от 150 до 210 cm, а в средата на
м. април - от 90 до 180 cm. През този зимен сезон листата на някои от дърветата,
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продължителните студени периоди през м. януари. Листа на повечето дървета на билото
пожълтяват силно след средата на м. март и особено през първата половина на м. април.
Този процес се наблюдава и при други дървета в района. Взети проби за
дендроекологичен анализ от подобни дървета в района на вр. Тодорка и култури на
Витоша не показват значителен спад в радиалния прираст и разлики спрямо общите
хронологии. Възможно е процесите на физиологична суша да имат влияние чрез общо
намаляване на продуктивността, но то не може да бъде коректно установено чрез
дендроекологичен анализ.
Впечатление прави гнездовидното разположение на много от дърветата в зоната на
горната граница на гората (фиг.71).

Фиг.71. Групово разположение на дървета от бяла мура
в зоната на горната граница на гората

Фиг.72. Възобновяване на бяла мура
върху дънер от старо дърво

Те са разположени в гнезда от по 3-4 стъбла. В отделни случаи произлизат от ниско
пречупено стъбло. В повечето не са видни подобни признаци. Възможна причина за
гнездовидното разпространение е възобновяване върху стари пънове или други малки по
площ места, които предоставят добри условия за покълване на семената. Това е
наблюдавано често в по-ниско разположените гори в района (фиг.72). Димитров посочва,
че е характерно за възобновяването на бялата мура (1980). Същевременно, като се има
предвид отдалеченото разположение на възрастните дървета в някои райони на горната
граница на гората, вероятността едновременно на едно и също място с подходящи условия
за покълване да попаднат много семена е малка. Следователно е възможно груповото
възобновяване да е свързано и с други причини като например поведението на хранене на
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птици и животни. Така например сокерицата (Nucifraga caryocatactes L.) се изхранва със
семена на бяла мура. Тя разбива шишарките като ги подлага върху удобно място (дънер,
микроповишение и др.) и ги удря с клюна си (Николов, 2006, лична комуникация). При
този процес част от семената изхвърчат настрани и е възможно да попаднат на подходящо
за поникване място. Подобен начин на разбиване на шишарките имат големият пъстър
кълвач (Dendrocopos major) и черният кълвач (Dryocopos martius). Със семената на бялата
мура се изхранва и кръсточовката (Loxia curvirosta), която притежава еволюционно
приспособен за разтваряне на шишарките клюн. При изхранването си птиците не изяждат
всички семена и е възможно част от тях да попаднат в подходящ за развитие субстрат.
Допълнителна особеност е складирането на семена за зимния период от сокерицата. Тя
изгражда на различни места малки гнезда, в които заравя на дълбочина до 3 cm под
почвения субстрат до 22 семена (Tomback et al., 1993). През есенните и зимни месеци
открива и изяжда част от тях. Същевременно не намира някои гнездата и по този начин
дава възможност на семената да покълнат. Интересно е да се отбележи, че сокерицата
може да зарови в едно гнездо семена от различни дървета. Някои от петоиглените борове
са влезли в еволюционна симбиоза със сокериците и други птици и постепенно са се
приспособили към този начин на размножаване. Те са загубили крилцето на семената си.
По тази причина разнасянето на семената е тясно свързано с популациите на птиците.
Примери за такива видове са Pinus cembra в Европа, P.koraiensis, P.pumila и P.sibirica в
Азия, P.flexilis, P.eudilis, P.monophylla и P.aubicaulis в Северна Америка (Tomback et al.,
1993). Бялата мура има крилца на семената. По тази причина те могат да се разпръскват и
чрез свободно падане и пренос от вятър.

Същевременно в горите от бяла мура се

наблюдават популации от сокерица, които складират семена по посочения начин
(Николов, 2006, лична комуникация). Докато в рамките на масивните горски комплекси
налетът на семена е голям и попадането върху подходящ субстрат на случаен принцип е
възможно, в зоната над горната граница на гората е твърде вероятно разпространението да
е свързано с животинските организми. Към настоящия момент липсват детайлни
проучвания за този процес в планините на България, но може да се допусне, че и при
нашите условия са налични процесите, които са описани в други планински вериги.
Характерна особеност на зоната на горната граница на гората по билата е, че не са
намерени групи от по-млади дървета. Това е показател за липса на активно възобновяване
през втората половина на 20-ти век. За разлика от райони в България, където горната
граница на гората се намира под линията на теоретичния температурен лимит и след 70-те
години се наблюдава постепенно разширяване на групите от дървета, а в някои случаи и
възобновяване над границата, на склона на вр. Тодорка такива процеси липсват. До
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известна степен това се дължи на високата лавинна активност в голяма част от участъците
с потенциално благоприятни температурни условия за растеж. Същевременно е
потвърждение на констатациите на други автори, че в световен мащаб в повечето райони,
в които горната граница е в близост до температурния си лимит, не се наблюдава
покачване в резултат на глобалното затопляне, а бавно сгъстяване на горските участъци на
терени с подходящи условия (Anfodillo и др., 1988; Korner, 1998; Camarero et al., 2000;
Laroque et al., 2000; Camarero et al., 2003).
Влиянието на лавините върху горите зависи много от тяхната периодичност. Ако
големите лавини, които падат извън рамките на вдълбаните улеи са реки, ще се даде
възможност за възобновяване и стабилизиране на гората (Власов и др., 1980; McClung and
Shearer, 1992). Следователно за изясняване на влиянието на лавинните процеси върху
горските съобщества има голямо значение установяването на периодиката на падане на
лавини с различни размери. Това се извършва най-точно чрез системни ежегодни
наблюдения. При липса на такива е възможно да се анализира състава и структурата на
насажденията и състоянието на единични дървета. Последното се извършва чрез
дендроекологичният метод, който позволява изключително точно датиране на големи
лавини. Чрез него се установяват моментите на значима реакция на стъблото след
механично влияние. Силните изкривявания от падащите лавини предизвикват образуване
на реакционна дървесина, отделяне на големи количества смола, образуване на
травматични смолни канали и резки спадове в радиалния прираст след пречупване на
голяма част от короната. След прецизно кросдатиране на пробата, тези признаци могат да
се използват за установяване на момента на влияние от лавини.
За установяване на периодичността на засягане на отделните зони от лавини от
лавинния конус и бреговете на лавинен улей номер 3 са взети и анализирани общо 25
проби. Чрез тях е установен периодът на повторяемост в отделните зони. Годините на
засягане от по-големи лавини са посочени на фиг.73.
Поради специфичния път на падане на всяка лавина, отделните зони са засягани в
различни години. Това се вижда ясно от фигурата. Накратко е разгледана периодиката на
засягане на отделните участъци и връзката с растителната покривка. Тя е установена чрез
залагане на линейни пробни площи (трансекти), които обхващат в хоризонтално
направление лавинните конуси (фиг.74) и анализът на пробите от преслеров свредел.
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Фиг.73. Години на засягане от лавини на различни участъци от лавинен улей номер
2 и прилежащите терени

Фиг.74. Разположение на заложените трансекти в конуса на лавинен улей номер 3
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Централните части на лавинния конус се засягат от лавини ежегодно. Теренът е
покрит от скална река. Това се дължи на преноса на скални материали от горната и средни
части на склона и отлагането им в лавинния конус. В микроучастъци, на които се е
натрупал почвен субстрат, се настанява тревна и ниска храстова растителност. Тя е
представена от черна боровинка (Vaccinium myrtillus L.), горска ягода (Fragaria vesca L.),
малина (Rubus idaeus L.), алпийско френско грозде (Ribes alpinum L.), скално френско
грозде (Ribes petraeum L.) oбикновено бясно дърво (Daphne mezereum L.), маслиноподобно
бясно дърво (Daphne oleoides Schreb.), балкански зановец (Chamaecytisus absinthioides
Kuzm.), гълъбов нокът (Lonicera caerulea L.), черен нокът (Lonicera nigra L.), жълт
кантарион

(Hipericum

perfuratum),

целокрайнослистен

котонеастер

(Cotoneaster

integerrimus Medic.) и др. Успешно се развива и сибирска смрика. Изброените видове са с
малка височина и се покриват от снежната покривка още след първите снеговалежи за
сезона. По тази причина падащите лавини не ги повреждат.
В периферията на зоната на скалната река се създават условия за натрупване на
почвен субстрат и образуване на делувиални почви. Те са с добра аерация благодарение на
наличието на скални късове с различни размери. Същевременно са овлажнени, тъй като по
протежение на скалната река почти през целия летен сезон протича идваща от улея вода.
Комплексът от благоприятни почвени и светлинни условия създава възможност за
успешен растеж и развитие на редица тревни, храстови и дървесни видове. Тъй като
лавините засягат тази зона през няколко години, дървесните растения не могат да
достигнат нормалните за тях диаметри и височини. Те се пречупват периодично. Това
дава предимство на видове с храстовиден хабитус. Срещат се изброените храстови видове.
Широко е разпространението и на клека. Той се развива гнездово. През зимния сезон поголямата част от стъблата са зарити от сняг. По тази причина при падане на лавини те или
не се засягат, или получават минимални увреждания. Сравнително рядко е пречупването
на клони или изкореняване на цели гнезда.
Зоните, които се засягат от лавини с период на повторяемост около 10 години, се
характеризират с наличието на по-високи храстови видове, гнезда от клек и групи от меки
широколистни и иглолистни видове с гъвкави стъбла (предимно бяла мура и в по-малка
степен черна мура). Те са с диаметър под 10 cm и височина до около 5 m. В периоди на повисока лавинна активност дървената растителност може да бъде унищожена напълно и в
последствие да се възстанови. Подобни периоди е имало през 1955-58 г. , 1963-65 г., 197275г., 1986-87 г., 1993-99г., 2004-5 г. Последните два периодa са установени и чрез
директни наблюдения. Периферните зони на лавинните конуси се засягат от лавини с
период на повторяемост около 20 години. Те се характеризират с наличието на дънери на
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повалени стари индивиди и групи от развиващи се дървета с различна възраст.
Максималните диаметри са до около 40 cm. Постепенно се увеличава и участието на
обикновен смърч. Отделни зони от периферните гори могат да не се засегнат 50 и повече
години от лавини. В такива случаи се развиват склопени гори, които често са
едновъзрастни или съдържат няколко поколения. Такъв тип лавинопроизводни
насаждения заблуждават, че в тази зона няма опасност от падане на лавини. Когато това
доведе до взимане на решения за изграждане на инфраструктури обекти или жилищни и
други постройки, може да се стигне до големи загуби. През последните години в района
на вр. Тодорка паднаха лавини, които увредиха стари и на вид незасягани в миналото
гори. Пример са лавини по източния склон на вр. Вихрен през 1999 и 2005г., в местността
Икрище по Северния склон на вр. Тодорка през 1999 г., по южния склон на вр. Палашица
през 2005 г., по северозападния склон на вр. Тодорка през 2004 и 2005 г. Те са ясен
показател, че районът е трайно лавиноопасен и изисква строго съобразяване при
развитието на туристическа инфраструктура.
Посочените данни за дървесния и храстов състав на отделните сектори на
лавинните съобщества и характеристиките на отделните растения могат да се използват
като критерии за по-лесно и бързо определяне на периодиката на падане на лавини в
райони с подобна надморска височина.
Интерес представлява и влиянието на лавинните процеси върху структурата на
горите в средния пояс на склона. В него лавините са набрали достатъчна скорост и
мощност, за да повлияят на участъци от гората, ако ги засегнат. Примерна в това
отношение е пробна площ номер 3. Тя е разположена на билото между лавини номер 2 и 3
на надморска височина около 2070 m. Местоположението й е посочено на фиг.75.

Фиг.75. Разположение на пробна площ номер 3. В южна посока се намира зона на влияние на
големи лавини на лавинен улей номер 3. С бяла крива е обозначена границата между два
сравнително еднородни участъка от гората. Допълнителни пояснения са налични в текста.
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Впечатление прави това, че пробната площ може условно да бъде разделена на две
части с относително едновъзрастна гора. В централната и северна част на пробната площ
дърветата са с преобладаващ диаметър около 46 cm. В южната част са с преобладаващ
диаметър около 20 cm (фиг.75). Разпределението на дърветата по степени на дебелина
показва две отделни групи от 14 до 30 cm и от 34 до 50 cm. Това е свидетелство за два
сравнително кратки периода на възобновяване на по-голяма площ и съответно възникване
на участък дървета с близка възраст. Южна част на пробната площ се намира на склон с
изложение запад-северозапад, който граничи със зоната на често влияние на падащи по
улей номер 3 лавини (фиг.75). Следователно е вероятно тази част от гората да е
възникнала след унищожаване на предишна гора от голяма лавина. Свидетелство за това
са и намерени в района стъбла на дървета, повалени диагонално на склона по посока от
лавинния улей към вътрешността на гората. По-малко вероятно е централната и северната
части на пробната площ да са засегнати от лавина. Те са разположени върху част от
билото със северозападно изложение, което е сравнително по-защитено от влиянието на
падащите по улей номер 3 лавини. Същевременно основите на малкото по-възрастни
дървета са силно обгорели. Това е признак, че е възможно в минал период от време тази
част от гората да е сериозно засегната от пожар. Най-възрастните дървета в района
достигат възраст от над 270 години. Те показват рязък спад в радиалния прираст за период
от няколко години след 1837г. и последващ възход. Това е признак за значимо природно
нарушение, което е повлияло много силно растежа на дърветата (Schweingruber, 1996).
Липсата на историческа информация не позволява да се оцени с по-голяма точност дали е
било лавина или пожар.
Значителна е разликата в структурата на гората в тази пробна площ спрямо други,
заложени на подобна надморска височина. Тя е с гъсто разположени дървета от бяла мура
(775 бр/ha), максимален диаметър 70 cm, среден диаметър 30 cm и почти пълна липса на
възобновяване (подраста е 30 бр/ha). Пробни площи номер 1 и 2, които са съответно на
1950 и 2030 m н.в. представляват мозайка от единични стари дървета и празни
пространства (котли) в различна фаза на възобновяване между тях. Максималните
диаметри са над 80 cm (пробна площ номер 2 – 82 cm, пробна площ номер 3 – 115 cm).
Разпределенията по диаметри са неравномерни с изразено преобладаване на броя в
степени на дебелина под 18 cm. Най-възрастните дървета са на над 400 години, като
отделни достигат над 500 години. Гората се намира в етап на старост (по Oliver and
Larson, 1990 и Рафаилов, 2003). Освен бяла мура в състава влизат и офика, скално френско
грозде и отделни гнезда клек и сибирска сибирска смрика. Те се срещат в добре осветени
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участъци по периферията на малки по площ скални блокажи или лавинни просеки в
горите.

Трябва да се отбележи, че в някои зони от горите лавинните просеки са с

широчина над 30-40 m и се характеризират с често падащи лавини, които не позволяват
укрепването на младите дървета.
Установяването на годините на падане на големи лавини по лавинен улей номер 3
позволява да се направи анализ за връзката с метеорологичните условия. Използвани са
климатичните редици на гр.Банско (1933-2005г.), вр. Мусала (1934-2005г.), х. Вихрен
(1954 – 1979г.) и х. Демяница за валежи (1953 – 1995г.). Посочените хижи се намират в
непосредствена близост до изучавания склон.
Както се вижда от фиг. 126, годините на засягане на дървета високо по бреговете
на лавинния улей и в периферията на лавинния конус са 1818 г., 1887 г., 1899 г., 1916 г.,
1935 г., 1937 г., 1944г., 1955г., 1958 г., 1963 г., 1965 г., 1969 г., 1973 г., 1982 г., 1987 г. и
1996 г. Необичайно големи лавини са наблюдавани и през зимата на 2005 г.
Първата година, за която има инструментални данни от района, е 1935г. За нея е
характерно значително по-голямо от нормалното количество валежи през м.януари.
Тогава в гр. Банско са отчетени сумарни валежи от 266.5 mm при норма от 50 mm.
Посочените валежи са рекордни за периода на работа на тази станция. Тъй като в
планините валежите са по-обилни, може да се очаква, че в долината на х. Бъндерица те са
били с по-голямо количество дори от отчетеното в гр. Банско. Следваща година, в която
по улей номер 3 е паднала лавина със значителни размери, е 1937 г. За нея през месеците
от януари до март в гр. Банско са отчетени валежи в границите на нормалните. Значително
по-високи от нормите са валежите през м. януари на вр. Мусала. Отчетена е валежна сума
от 267.6 mm при норма от 97 mm. Може да се предположи, че във високите части на
Пирин валежите също са били обилни. През 1944г. са отчетени значителни валежи през
месеците февруари и март. В град Банско те са съответно 180.7 mm (при норма от 59 mm)
и 121.9 mm (при норма от 48 mm). Зимата на 1955г., е следващата с по-голяма лавина. Тя
се характеризира с нормални валежни количества през януари и февруари и по-големи от
нормалните през м. март. През 1958г. валежите в района на вр. Тодорка също са нормални
през м. януари и февруари, но са значителни по количество през м. март. Тогава на х.
Вихрен са отчетени 236 mm. През 1958г. са отчетени и максималните денонощни валежи
за м.февруари – 100.3 mm. Те не са имали сериозно отражение върху общото валежно
количество за месеца, но е възможно да са оказали сериозно влияние върху лавинната
активност в района. Най-голямо количество лавини падат по време на или скоро след
обилни снеговалежи (Daffern, 1992; McClung and Shaerer, 1992). Твърде вероятно е валеж
с такава интензивност да е предизвикал падането на големи лавини в района. Следващата
168

година с голяма лавина в улей номер 3 е 1963г. Както е коментирано при анализа на
състоянието на културите от горната граница на гората на Витоша, зимата на тази година
се откроява със значителни валежи. В района на хижа Бъндерица се наблюдава същата
тенденция. През месец януари са отчетени 299.8 mm, а през м. февруари - 367 mm. Те са
основната причина за формиране на най-голямата валежна сума за зимния период (м.
декември – м. март), отчетена на х. Вихрен - 926 mm. Следващата голяма лавина, която е
оставила следа в развитието на дърветата, е през 1965г. Тя също се отличава със
значителни валежи през м. януари и по-големи от нормалните през м.февруари. Те са
съответно 165 mm и 162 mm. През м. март на 1969г. на х. Вихрен са отчетени 120 mm
валежи. Те не са с рекордни стойности, но са значителни в сравнение със сухи години,
когато са отчетени валежи от 15 - 20 mm. Същата е ситуацията през м. февруари. Зимата
на 1973г. се характеризира със сравнително сухо начало. През м. декември валежната сума
е 60 mm, а през м. януари едва 15 mm. Значителни валежи падат през м. март. Те са с обща
валежна сума от 346 mm, което ги откроява като едни от трите максимални постигнати
стойности заедно с тези през 1956г. и 1963г. През 1980г. станцията на х. Вихрен е закрита,
поради което данни за следващите години с падане на големи лавини са получени от
станциите в х. Демяница и гр. Банско. Хижа Демяница се намира в подножието на
източния склон на вр. Тодорка. По тази причина данните от нея са представителни за
тенденциите на валежи по изучавания западен склон. Разглеждането на данните показва
идентичен ход с тези на х. Вихрен, но по-малки общи количества. Само в отделни години
са наблюдавани различия в тенденциите. През 1982 и 1987г. са отчетени валежи в
границите на нормалните и с по-ниски стойности от тях. Най-вероятно падането на
лавините е причинено от локално натрупване на лабилни снежни дъски. Поради липса на
данни за най-интензивните денонощни валежи за този период и за ветровете във високите
части на Пирин планина, не може да се направи анализ на това, дали годината се е
откроявала с предразполагащи към образуването на лабилни снежни покривки условия.
Поради закриване на станцията на х. Демяница през 1995г., данни за периода след 1996г.
може да се получат единствено от гр. Банско. Стойностите показват валежи в границите
на нормалните през м. януари и март и по-високи през м. февруари. Тогава са отчетени
101.8 mm при норма от 59 mm. Може да се очаква, че във високите части на планината
валежите са били по-значителни. За последната голяма лавина, паднала през 2005г.,
липсват данни от климатичната станция. По лични наблюдения на автора, зимата на тази
година се откроява със значителни валежи през м. януари и първата половина на м.
февруари. За Рила планина това се потвърждава и от данните за вр. Мусала. Те са причина
за падането на няколко големи по размер лавини по северозападния склон на вр. Тодорка.
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Най-големите са в лавинни улей номер 1 (преминала лавинния конус и пътя за х.
Бъндерица и спряла в клисурата на река Бъндерица под едноименната хижа), номер 3
(преминала лавинни конус и спряла в коритото на река Бъндерица) и номер 4 (спряла в
долната част на лавинния конус в коритото на река Бъндерица). Посочените лавини
нанасят значителни увреждания на растителността в лавинните конуси. Повечето дървета
с височина над 2 m са пречупени или изкоренени. На оцелелите са откъснати клони и са
нанесени рани по стъблата. Интересна реакция е наблюдавана при дървета в лавинния
конус на лавина номер 4. Тя е следствие от падането на голяма лавина от сух сняг на
01.02.2004г., която е наблюдавана от очевидци. Тя е стартирала като тип суха снежна
дъска, като е потеглила почти цялата снежна покривка от горната част на улея. При
предвижването си снежните блокове са се начупили и лавината се е преобразувала в
такава от сух пръхкав сняг. След навлизането й в тясната част на транзитната зона на
лавинния улей е увлечено значително количество въздух и се е образувал висок въздушноснежен облак. По същество това е начална фаза на преобразуване на лавината в прашна.
Лавината е достигнала долната част на лавинния конус, като част от пречупените дървета
са изхвърлени в коритото на река Бъндерица. Листата на оцелелите млади дървета в
периферията на пътя на лавината пожълтяват скоро след падането й (фиг. 127). Реакцията
е интересна, тъй като в този момент дърветата са се намирали в покой. Следователно тя се
дължи на нараняване на самите листа или тънките клонки. По външни признаци тя
прилича на реакция от физиологична суша. Моментът и скоростта на настъпване и
липсата

на

реакция

при

други

близко

разположени

дървета

потвърждават

предположението, че тя е предизвикана от лавината, а не от типичните причинители на
физиологична суша. В последствие голяма част от пожълтелите листа опадат. През същата
година в непосредствена близост до изучавания склон са регистрирани големи лавини по
източния склон на вр. Вихрен, изключително опасната лавина Палашица (15.02.2005г.) и
на лавината по североизточния склон на вр. Църна могила. Големи лавини падат и в Рила
планина. Засегната е постройка на х. Рибни езера. Големи лавини са паднали и в долината
на река Скакавица и река Бели Искър. Последните са нанесли и повреди на възрастна
иглолистна гора.
Посочените данни за падане на големи лавини по улей номер 3 показват, че те са в
пряка връзка с периоди на по-обилни снеговалежи. Този извод би могъл да има
практическо значение за изработване на стратегия на стопанисване на ски курорт Банско с
оглед безопасността на посетителите му. След изграждането на новите ски съоръжения се
увеличи многократно броят на хората, които навлизат със ски и сноуборд в
северозападния склон на вр. Тодорка. Това е предпоставка за нещастни случаи, свързани с
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попадане на хора в лавини. Тъй като шансовете на човек да оцелее в много голяма лавина
са изключително ниски, е удачно да се изработи специална стратегия за недопускане на
хора в склона в моменти на голяма лавинна опасност. Липсата на конкретни действия по
ежедневно определяне на лавинната опасност чрез изследване на снежната покривка
предполага, че е необходимо да се използват косвени методи за установяване на
моментите с висока вероятност за падане на лавини. Най-удачно е това да става на база на
анализ на метеорологичната обстановка и развитието й в предходните дни (Панайотов,
2005b). Получените данни показват, че е необходимо да се обръща особено сериозно
внимание на периоди с обилни снеговалежи или натрупване на големи количества сняг от
валежи с по-слаба интензивност.
От гледна точка на състоянието на горите от значение е въпросът кои типове
лавини имат най-голямо влияние и при какви ситуации падат те.
Несъмнено най-големи поражения нанася падането на прашни лавини. Въздушноснежните облаци засягат големи територии и се движат извън пределите на коритата на
лавинните улеи. Падането на подобни лавини в гористи райони е рядко явление. По тази
причина често не оставя толкова ясни следи като по-често свличащите се снежни маси.
Ако след падането на голяма прашна лавина последва период на по-благоприятни
метеорологични условия, гората може да се възобнови успешно и да възстанови горския
облик на засегнатия склон. В алпийските страни са налице много примери на падане на
подобни лавини, които са изненадали дори коренното местно население. В някои случаи
те не са падали от повече от 200 – 300г. Пример са лавините от зимата на 1999г. във
Френските, Швейцарските и Австрийските Алпи. Един от най-тежките случаи е в
селището Галтюр в Австрия. То е затрупано от изключително голяма прашна лавина,
която причинява значителни разрушения и смъртта на 37 човека.
На разглеждания северозападен склон на вр. Тодорка има косвени следи от
падането на подобна лавина в улей номер 4. Те се изразяват в унищожаване на гора по
билото между улей номер 4 и 5, която поради наличието на високи стени на улея, не би
могла да бъде засегната дори от големи течащи лавини по него (фиг.76).
Анализът на метеорологичните ситуации, при които падат подобни лавини показва,
че обикновено са свързани с натрупване на големи количества сняг в кратък период от
време или с постепенното натрупване на много дебела снежна покривка, която остава за
продължителен период в нестабилно състояние (Turnbull and Bartlet, 2002).
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Фиг.76. Унищожена гора от много голяма лавина по билото между
лавинни улеи с номера 4 и 5

На изучавания склон са наблюдавани и различни по размер лавини от пръхкав сняг
и от мокър сняг, които падат в рамките на горските масиви.
Лавините от пръхкав сняг потеглят по време на обилни снеговалежи или скоро
след тях (Daffern, 1992). Стартовите зони са много стръмни или скалисти участъци по
склоновете и в горите. Те са с ниска плътност и по тази причина подобно на воден поток
обгръщат обектите, до които достигат. На склона на вр. Тодорка е наблюдавано, че често
оставят следа от пресован сняг от горната страна на дърветата. В повечето случаи не
повреждат стъбла с по-големи размери. Наблюдавани са случаи на пречупени малки
дървета. Рядко тези лавини могат да нанесат значителни щети на горите. Това е свързано с
падане на големи количества сняг и съответно по-голям обем на стартиралите лавини. Те
повалят дори големи по размер дървета в средните и долните части на горите и по този
начин отварят нови лавинни просеки. Данни за падането на такава лавина в района има
през 1963 в местността “Икрище”. Пеев и Клечаров (1976г.) посочват, че това се е случило
на 12.02.1963г. след обилен валеж на много фин сняг с игловидни кристали при ниски
температури. Лавината е отворила нова просека в гората, като е повалила дървета от
обикновен смърч и бяла мура с възраст между 100 и 160 години. Общо около 500 m3
дървесен материал са изхвърлени в коритото на река Бъндерица. На същата дата падат
много други лавини в долината. Между тях е и “Палашица”, като дълбочината на
снежното й отложение в коритото на река Бъндерица достига до 25 m.
При резки затопляния през зимния и пролетния сезон падат лавини от мокър сняг.
Те не се движат с толкова високи скорости като лавините от сух сняг, но са с голяма
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плътност и маса (средна плътност 400 kg/m3) (Armstrong and Ives, 1976). По тази причина
имат силно въздействие върху обектите, с които се сблъскват. Ако увлекат малко
количество сняг, не увреждат значително дървета с по-големи диаметри. Повредите се
състоят в отчупване на ниски клони и нараняване на кората от влачени камъни и клони. В
състояние са да пречупят или огънат силно млади дървета.

Фиг.77.Малка по размер лавина от мокър сняг в гора по северозападния склон на вр. Тодорка

Значително по-опасни са ако увлекат големи количества сняг. Тогава пречупват
почти всички млади дървета по пътя си и са в състояние да повалят част или всичките от
големите. Поради по-ниската си скорост спират бързо след достигане на по-равни
участъци от терена. Това е благоприятно, ако падането е в улеите, тъй като лавините
спират в горните части на лавинните конуси. Когато лавините са в горските масиви, това
предизвиква натрупване на много големи количества сняг на малко по площ място и
увреждане на цялата растителност там. През 1999г. такива лавини падат в местността
“Икрище” (Панайотов, 2000). Едната спира върху пътя от м.Шилигарника до х Бъндерица.
Натрупването на снежно отложение с дълбочина над 3 m затруднява изключително много
разчистването на пътя в края на зимния сезон. Другата лавина пада по просеката,
образувана през 1963г. от описаната от Пеев и Клечаров (1976) лавина. Тя преминава през
пътя и нанася значителни щети на гората под него. Лавината спира непосредствено преди
коритото на река Бъндерица, благодарение на което не е образуван бент от сняг и дънери.
През същата (1999г.) голяма лавина от мокър сняг падна и в лавинен улей номер 1 по
северозападния склон на вр. Тодорка. Лавината преминава лавинния конус, пресича пътя
за х. Бъндерица и спира в клисурата на реката под едноименната хижа.

173

Посочените данни от проучването на горите по северозападния склон на вр.
Тодорка са показателни за влиянието на лавинните процеси върху състава и структурата
на горите. Поради големия наклон и дължина на склона и характерните за района обилни
снеговалежи, те са с висока интензивност. Почти всички участъци на горите са повлияни в
една или друга степен от лавините. Наличните улеи и просеки изолират горите на отделни
фрагменти. Те са модел за естествена изолация на горски участъци, която позволява
относително самостоятелното им развитие. Природни бедствия от различен характер,
които засягат даден участък, може да не засегнат друг. Това важи в най-голяма степен за
естествено възникнали или предизвикани от хора пожари.
Вековните гори с много малко влияние на човешка дейност по северозападния
склон на вр. Тодорка имат изключително значение от природозащитна гледна точка. Те
могат да служат за еталон за възрастни насаждения от бяла мура в естествено състояние.
Имат голямо значение като хабитати на редица животински видове. Същевременно е
налице постоянно увеличаващ се антропогенен натиск върху тези горските екосистеми.
Той е свързан преди всичко с улеснения достъп на скиори и сноубордисти след
построяването на ски съоръженията в курорт Банско. С всяка изминала година се
увеличава броят на хората, които навлизат в горските масиви. Те влияят по различен
начин. Чести са нараняванията на кората на млади дървета. При повишаваща се
интензивност на натоварването това може да доведе до допълнителни затруднения във
възобновяването на горите. Навлизането на много хора е свързано и с промяна на
лавинния режим на някои склонове. Преминаването със ски и сноуборд става косвена
причина за събарянето на лавини. В повечето случаи те са с малък размер и нямат
сериозно влияние върху горите. В отделни случаи с участието на хора се събарят
значителни по размер лавини.
Повишената посещаемост през зимния сезон може да стане предпоставка за
обръщане на по-сериозно внимание на защитната роля на горите. Трябва да се отбележи,
че в настоящия момент голяма част от насажденията имат ниска способност на задържане
на снежните маси, поради голямото разстояние между дърветата. Съществуват
възможности за подобряване на защитните свойства чрез мерки, целящи опазване и
подпомагане укрепването на подраста. В отделни райони на гората може да се препоръчат
ограничени по мащаб залесявания в биогрупи като опит за намаляване на лавинната
активност в самите горски масиви. В случаи на предприемане на подобни действия е
задължително ползването на семенен материал, добит от горите по северозападния склон
на вр. Тодорка.
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Освен като еталон за естествени възрастни насаждения от бяла мура изучаваните
гори имат голямо научно значение и като източник на ценна информация за развитието на
природните условия в миналото. Те имат потенциал за изграждане на едни от най-дългите
дендрохронологични редици в страната. Тъй като дърветата са в зоната на горната
граница на гората и са с повишена чувствителност спрямо температурния режим, те могат
да се използват успешно за възстановяване на хода на температурите в минали периоди от
време и оценяване на промените на климата през последните години. В дисертацията е
направена конкретна стъпка в тази насока чрез изграждане на хронология и установяване
на връзката на радиалния прираст с варирането на климатичните елементи температура и
валежи.
Получените резултати за северозападния склон на вр.Тодорка до голяма степен
важат за сходни по състав и структура насаждения на други склонове в Пирин.
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5.ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
На база на получените резултати от анализа на обектите могат да се направят
следните обобщени изводи:
1. Температурно-валежният режим е основния фактор, който влияе на растежа на
дървесните растения в зоната на горната граница на гората. Положително влияние върху
прираста оказват високи летни (м.юли и м. август) и есенни (м. септември или
м.октомври) температури. Ниските температури през летните месеци, съчетани с повисоки от нормалните валежи, оказват отрицателно влияние. Това се доказва от факта, че
повечето години с нисък растеж са при такива условия (напр. 1897г., 1899г., 1947г., 1949г.,
1976г., 1989г. и 1991г.). Върху прираста оказват влияние и ниските температури от лятото
и есента на предходната година, като те са определящи при дървета от бяла мура в зоната
на горната граница на гората в Пирин. При хронологии от естествени насаждения от
обикновен смърч и култури от обикновен смърч, бял бор, черна мура и бяла мура от
горната граница на гората на Витоша слаб прираст е предизвикан и от екстремно ниски
валежи през вегетационните периоди

на 1929г., 1996г. и 2000г. В отделни случаи

негативно влияние оказват високи зимни валежи, като те причиняват удължаване на
снежния и съответно скъсяване на вегетационния период.
2. Необичайни метеорологични ситуации на резки застудявания и спадане на
температурите под 0˚С в края на м.май и началото на м. юни предизвикват измръзване на
камбиалната тъкан и формиране на годишни пръстени с дефект в анатомичния строеж на
ранната дървесина (мразови пръстени). Примери са 1876г., 1891г., 1899г., 1921г., 1933г.,
1944г., 1952г., 1955г. и 1962г.. Този тип деформация на анатомичния строеж може да се
използва като надежден индикатор за подобни ситуации за периоди без инструментални
данни за хода на температурите.
3. Формирането на годишни пръстени с дефект в анатомичния строеж на късната
дървесина се дължи на измръзване на камбиалната тъкан при рязко спадане на
температурите в края на вегетационния период. Пример е м.септември на 1959 г.
4. Годишните пръстени с липса на оцветяване на късната дървесина (светли
пръстени) се формират в години с необичайно ниски температури през месеците юли,
август и септември. За зоната на горната граница на гората най-отчетлив подобен пръстен
е формиран през 1976г. Светли пръстени са образувани и през 1933 г. и 1959 г. Те могат да
се използват като надежден индикатор за необичайно студени вегетационни периоди.
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5. Необичайно ниски стойности на валежите през м.юли и м.август предизвикват
воден дефицит в стъблата на някои дървета от обикновен смърч, растящи върху плитки
почви в зоната на горната граница на гората, и формиране на ивици от гъсто разположени
смолни канали в годишните пръстени.
6. Белият бор се отличава с най-нисък радиален прираст в културите в района на
горната граница на гората на Витоша. Средната стойност на широчината на годишните
пръстени при него (0.174 mm) е значително по-ниска от тези на бяла мура (0.238 mm),
черна мура (0.254 mm) и обикновен смърч (0.234 mm). Този дървесен вид показва и найголяма чувствителност към ниски температури.
7. Механични повреди и влияния от силни ветрове, натрупване на сняг и лавини се
отразяват в строежа на годишните пръстени. При изкривяване на стъблото започва
формиране на реакционна дървесина от страната на наклоняване и сериозен спад в
радиалния прираст от противоположната страна. Пречупване на стъблото предизвиква
значително намаляване на широчината на годишните пръстени (от 30 до 90 %) за период
от няколко години, а в отделни случаи и липса на годишни пръстени. Наранявания и
значителни механични натоварвания се отразяват и чрез формиране на ивици от гъсто
разположени смолни канали и натрупване на смола в трахеидите.
8. Негативно влияние върху растежа на дървесните растения в културите от горната
граница на гората на Витоша оказват силните ветрове и големите навявания на сняг и
скреж през зимния период. Те са най-значителни в години с по-високи от обичайните
валежи или по-чести силни ветрове. В челните редици на културите ветровете пречупват
върховете на дърветата и отделни клони. Значителни повреди се наблюдават в зони на
разстояние от 15 до 40 m зад първите редове на насажденията по посоката на
преобладаващите ветрове. Те се изразяват в деформиране на стъблата на повечето
индивиди и пречупвания. Това е причина за повишена смъртност. Деформациите се
дължат на отлагане на големи количества носен от ветровете сняг. Най-значими повреди
са предизвикани през зимата на 1962/1963 г., която се отличава като първата от период с
три години с рекордно високи зимни валежи.
9. Наличието на зони с голям брой повредени индивиди при граничните култури е
косвено свързано с гъсти схеми на залесяване, които са предпоставка за значително
намаляване на скоростта на ветровете и отлагане на носения от тях сняг. Показателен е
факта, че подобни зони не се наблюдават в силно изредени култури от бял бор. Те липсват
и в насаждения, разположени на завет зад групи от обикновен смърч.
10. Стъблата и клоните на много индивиди от бял бор в зоната на горната граница на
гората се пречупват при метеорологични ситуации, свързани с комбинация от много
177

ниски температури, натрупване на сняг и скреж по короните и силни ветрове. При
подобни обстановки този дървесен вид е по-неустойчив от обикновен смърч, черна мура и
бяла мура.
11. Отделни райони от зоната на горната граница на гората в резерват “Бистришко
бранище” са повлияни в значителна степен от действието на силни ветрове и свързаните с
тях пренос и отлагане на големи количества сняг и скреж. Това се изразява в периодично
поваляне на единични или групи дървета и промяна на структурата на гората. В найветровитите зони тя се характеризира с висока степен на фрагментираност и се състои от
мозайка от отделно разположени групи от дървета и тревно-хвойнови формации. Тези
райони се отличават със значително променени общи стойности на поглъщането и
отражението на части от електромагнитното лъчение в светлинната и инфрачервената част
от спектъра. По тази причина са ясно разграничими на сателитни изображения от горите с
висока склопеност.
12. Над горната граница на гората обикновеният смърч е разпространен под формата
на малки групи с изключително гъсто разположени индивиди. Част от тях са възникнали
след вегетативно размножаване. Отделни индивиди са на значителна възраст. Групите
притежават висока обща устойчивост на действието на силни ветрове и въпреки
повредите на индивидуални стъбла, оцеляват след катастрофални ветровали, които са в
състояние да унищожат големи територии гори, разположени под зоната на горната
граница на гората.
13. Тенденцията за намаляване на зимните валежи и повишаване на температурите
след 70-те години на 20-ти век е предпоставка за подобрено възобновяване и укрепване на
млади дървета от обикновен смърч в зоната на горната граница на гората в резерват
“Бистришко бранище”. Успешно се развиват индивиди в близост до групите от по-стари
дървета. Голяма част от самостоятелно израслите в тревните пространства млади дървета
се повреждат от натрупване на сняг и скреж през зимния сезон. В резултат на засиленото
възобновяване в отделни зони се повишава площта на заетите от дървесни растения групи.
14. Горите по стръмните високопланински терени са силно повлияни от лавинната
дейност (напр. северозападния склон на вр. Тодорка). Периодично падащи големи лавини
моделират структурата на насажденията и положението на горната граница на гората чрез
унищожаване на отделни участъци и прокарване на нови лавинни просеки, по които често
падащи в последствие лавини не позволяват укрепването на млади дървета. Подобни
лавини се свличат в години с необичайно високи общи валежи или много интензивни
снеговалежи за кратък период от време през зимните месеци (например 1935г., 1937г.,
1944г., 1955г., 1958г., 1963г., 1973г., 1996г., 1999г. и 2005г.).
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15. Клековите съобщества подпомагат развитието на групи дървета над горната
граница на гората, което се илюстрира от разположените в тях гъсти групи от индивиди от
бяла мура с възраст около 100 години по северозападни склон на вр.Тодорка. На защитени
от влиянието на лавини терени бялата мура достига температурния си лимит от 2250-2300
m н.в. На изучавания склон не се наблюдава покачване на горната граница на гората.
На база на направените изводи могат да бъдат дадени следните препоръки за
проучвания и практическа дейност по стопанисването на естествени гори и култури в
зоната на горната граница на гората:
1. Предвид голямото екологично значение на горските екосистеми в зоната на
горната граница на гората и малката по обем и обхват налична информация следва да се
разширят изследванията за тях. Необходими са проучвания за историческото развитие на
горите и влиянието на различни по мащаб природни нарушения върху облика на
насажданията в различни райони. По този начин ще е възможно да се направи оценка на
състоянието на екосистемите и перспективите за тяхното развитие по естествен път или с
лесовъдска намеса.
2. Малкият обем на детайлни изследвания чрез дендрохронологични методи на
климата в минали периоди в България, нарастващата необходимост от информация за
климатичните промени и тяхното отражение и наличието на запазени вековни гори
обуславя необходимостта от разширяване на проучванията в тази област. При подобни
анализи следва да се използват освен промените в широчините на годишните пръстени и
характерни типове анатомичен строеж, които са свързани с метеорологични явления. По
този начин ще може да се получи информация както за общото вариране на температурите
и валежите, така и за техни екстремни стойности.
3. Необходимо е да се обръща значително внимание на влиянието на лавинните
процеси във високите части на планините. Това се изразява преди всичко в недопускане
на изграждане на стопански постройки и туристическа инфраструктура в лавиноопасни
зони. В такива райони стопанисването на горите трябва да става с оценяване на
възможността от падане на лавини. Информация за това може да се получи чрез анализ на
състава и структурата на насажденията и дендроекологични методи. В гори с повишена
лавинна активност не трябва да се допуска оголването на просеки по посока на наклона.
Лесовъдската дейност следва да е насочена към подържане на устойчиви структури на
насажденията, подпомагане на възобновяването и укрепването на подраста.
4. При създаване на горски култури в зоната на горната граница на гората трябва да
се имитира структурата на естествените насаждения, за да се осигури по-висока
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устойчивост на влиянието на абиотични и биотични фактори. На терени с характерни
силни ветрове и пренос на големи количества сняг е удачно създаването на ивици с
отделни биогрупи на границата между голи тревни пространства и плътни горски масиви.
От сем. Борови могат да се използват клек (Pinus mugo Turra), бяла мура (Pinus peuce
Griseb.), обикновен смърч (Picea abies Karst) и черна мура (Pinus heldreichii Christ) на
терени с алкална почвена реакция. Белият бор (Pinus sylvestris L.) може да се залесява
само на заветни месторастения с южен компонент на изложението. На склонове с висока
лавинна опасност залесяванията следва да се извършват с видове с жилави стъбла в млада
възраст като клек (Pinus mugo Turra), бяла мура (Pinus peuce Griseb.) и черна мура (Pinus
heldreichii Christ).
5. Наблюдаваните в много райони на високите планини на България процеси на
естествено възстановяване на клековите формации и горите в зоната на горната граница
на гората изискват своевременно отразяване в лесоустройствените проекти и плановете за
управление на парковете. За целта е препоръчително да се използват съвременни методи,
като анализ на сателитни изображения, които позволяват сравнително бързо и ефективно
актуализиране на базите данни в географските информационни системи (ГИС) на
парковете и лесничействата.
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Фиг.2. Средна зимна температура на вр. Черни връх (м.декември – м.март). С пунктирана
линия е отбелязана климатичната норма. С крива е отбелязан полином от трета степен,
описващ средния ход на данните.
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Фиг.3. Общо количество на летните валежи на вр. Черни връх (м.юни – м.август). С
пунктирана линия е отбелязана климатичната норма. С крива е отбелязан полином от трета
степен, описващ средния ход на данните.
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Фиг.4. Средна лятна температура на вр. Черни връх (м.юни – м.август). С пунктирана линия
е отбелязана климатичната норма. С крива е отбелязан полином от трета степен, описващ
средния ход на данните.
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Фиг.5. Общо количество на зимните валежи в гр.Банско (м.декември – м.март). С
пунктирана линия е отбелязана климатичната норма. С крива е отбелязан полином от трета
степен, описващ средния ход на данните.
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Фиг.6.Средна зимна температура в гр. Банско (м.декември – м.март). С пунктирана линия
е отбелязана климатичната норма. С крива е отбелязан полином от трета степен,
описващ средния ход на данните.
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Фиг.7. Общо количество на летните валежи в гр.Банско (м.юни – м.август). С пунктирана
линия е отбелязана климатичната норма. С крива е отбелязан полином от трета степен,
описващ средния ход на данните.
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Фиг.8.Средна лятна температура в гр. Банско (м.юни – м.август). С пунктирана линия е
отбелязана климатичната норма. С крива е отбелязан полином от трета степен, описващ
средния ход на данните.

Табл.1.Корелационни коефициенти между средните месечни температури за гр. София и Черни вр.
Средни месечни температури за вр. Черни връх
Я

Средни месечни
температури за гр.София

Я

Ф

М

А

М

Ю

Ю

А

С

О

Н

Д

0.771

Ф

0.815

М

0.836

А

0.931

М

0.914

Ю

0.908

Ю

0.904

А

0.947

С

0.946

О

0.787

Н

0.715

Д

0.713

Забележка: Всички корелационни коефициенти са статистически значими с p<0.05

Табл.2. Корелационни коефициенти между месечните валежни суми за гр. София и вр. Черни връх
Месечни валежни суми за вр. Черни връх
Я

Месечни валежни суми за
гр.София

Я

Ф

М

А

М

Ю

Ю

А

С

О

Н

Д

0.588

Ф

0.543

М

0.650

А

0.520

М

0.626

Ю

0.609

Ю

0.725

А

0.664

С

0.814

О

0.738

Н

0.558

Д

0.629

Забележка: Всички корелационни коефициенти са статистически значими с p<0.05

Табл.3. Корелационни коефициенти между средните месечни температури за гр. Банско и х.Вихрен
Средни месечни температури за х.Вихрен
Средни месечни
температури за гр. Банско

Я
Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н

Ф

М

А

М

Ю

Ю

А

С

О

Н

Д

0.771
0.815
0.836
0.931
0.914
0.908
0.904
0.947
0.946
0.787
0.715

Д

Забележка: Всички корелационни коефициенти са статистически значими с p<0.05

0.713

Табл.4. Корелационни коефициенти между месечните валежни суми за гр. Банско и х.Вихрен

Месечните валежни суми за х.Вихрен
Месечните валежни суми
за гр. Банско

Я
Я

Ф

М

А

М

Ю

Ю

А

С

О

Н

Д

0.610

Ф

0.745

М

0.763

А

0.650

М

0.693

Ю

0.658

Ю

0.653

А

0.627

С

0.853

О

0.692

Н

0.729

Д

0.578

Забележка: Всички корелационни коефициенти са статистически значими с p<0.05

Табл.5. Корелационни коефициенти между месечните валежни суми за гр. Банско и
х.Демяница

Месечните валежни суми за х. Демяница

Месечните валежни суми
за гр. Банско

Я
Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д

Ф

М

А

М

Ю

Ю

А

С

О

Н

Д

0.744
0.801
0.762
0.456
0.564
0.473
0.523
0.585
0.867
0.774
0.848
0.528

Забележка: Статистически значими с p<0.05 са коефициентите с удебелен черен курсив

Табл.6. Общи данни за измерените редици на включените в хронология от бяла мура (Pinus
peuce Griseb.) от култури от района на вр. Голи връх проби
Проба
Първа Последна
Брой
Средна
Стандартно Чувствителгодина
година
години
широчина на отклонение
ност
год. пръстен,
mm
pr273
pr274
pr276
pr278
pr279
pr282
pr283
pr363
pr364
pr365
pr366
pr185
pr178
pr204
pr183
pr184
pr358
pr359
pr361
Средно

1950
1953
1956
1955
1950
1952
1953
1950
1953
1952
1950
1963
1962
1973
1970
1976
1953
1953
1953

2004
2004
1996
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
1995
2004

55
52
41
50
55
53
52
55
52
53
55
42
43
32
35
29
52
43
52

0.237
0.264
0.284
0.243
0.247
0.272
0.277
0.207
0.229
0.281
0.206
0.238
0.347
0.183
0.242
0.316
0.126
0.150
0.172
0.238

0.081
0.081
0.092
0.101
0.118
0.106
0.087
0.100
0.121
0.082
0.104
0.044
0.066
0.041
0.066
0.051
0.050
0.042
0.079
0.080

0.143
0.144
0.151
0.168
0.133
0.126
0.137
0.171
0.162
0.144
0.140
0.149
0.175
0.171
0.169
0.144
0.249
0.244
0.140
0.161

Табл.7. Общи данни за измерените редици на включените в хронология от черна мура
(Pinus heldreichii Christ) от култури от района на вр. Голи връх проби
Проба Първа Последна
Брой
Средна
Стандартно Чувствителгодина
година
години широчина на год. отклонение
ност
пръстен, mm
pr275
pr277
pr296
pr297
pr298
pr299
pr300
pr301
pr367
pr368
pr369
pr487
pr488
pr489
pr490
pr509
pr510
pr511
pr512
Средно

1949
1949
1965
1973
1954
1958
1961
1957
1950
1949
1951
1957
1949
1956
1949
1961
1954
1961
1949

2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004

56
56
40
32
51
47
44
48
55
56
54
48
56
49
56
44
51
44
56

0.209
0.212
0.320
0.422
0.244
0.265
0.322
0.292
0.140
0.151
0.170
0.233
0.238
0.300
0.290
0.294
0.248
0.207
0.263
0.254

0.091
0.140
0.092
0.098
0.057
0.071
0.076
0.080
0.071
0.096
0.130
0.111
0.087
0.134
0.101
0.096
0.104
0.088
0.078
0.095

0.173
0.151
0.252
0.208
0.203
0.191
0.202
0.218
0.180
0.234
0.290
0.201
0.227
0.201
0.174
0.210
0.198
0.252
0.167
0.207

Табл.8. Общи данни за измерените редици на включените в хронология от бял бор (Pinus
sylvestris L.) от култури от района на вр. Голи връх проби
Проба
Първа Последна
Брой
Средна
Стандартно Чувствителгодина
година
години широчина на год. отклонение
ност
пръстен, mm
pr216
1950
2004
55
0.190
0.076
0.163
pr217
1946
2004
59
0.099
0.056
0.225
pr218
1946
2004
59
0.199
0.080
0.202
pr219
1946
2004
59
0.134
0.060
0.241
pr220
1948
2004
57
0.246
0.118
0.183
pr221
1947
2004
58
0.121
0.042
0.228
pr232
1950
2004
55
0.201
0.051
0.173
pr233
1956
2004
49
0.187
0.075
0.176
pr234
1951
2004
54
0.161
0.090
0.251
pr235
1946
2004
59
0.055
0.032
0.291
pr236
1958
2004
47
0.074
0.058
0.294
pr370
1946
2004
59
0.196
0.070
0.199
pr371
1964
2004
41
0.296
0.117
0.165
pr372
1956
2004
49
0.235
0.070
0.160
pr373
1948
2004
57
0.143
0.031
0.193
pr503
1955
2004
50
0.182
0.062
0.174
pr504
1946
2004
59
0.154
0.046
0.191
pr505
1946
2004
59
0.227
0.070
0.192
pr506
1947
2004
58
0.232
0.090
0.212
pr507
1957
2004
48
0.164
0.051
0.256
pr508
1947
2004
58
0.166
0.073
0.212
Средно
0.174
0.068
0.209
Табл.9. Общи данни за измерените редици на включените в хронология от обикновен смърч
(Picea abies Karst.) от култури от района на вр. Голи връх проби
Проба
Първа Последна
Брой
Средна
Стандартно Чувствителгодина
година
години широчина на год. отклонение
ност
пръстен, mm
pr222
pr223
pr224
pr225
pr226
pr227
pr228
pr229
pr272
pr491
pr492
pr493
pr494
pr495
pr496
pr497
pr498
pr499
pr500
pr501
pr502
Средно

1982
1936
1956
1943
1943
1937
1936
1936
1938
1947
1942
1943
1941
1941
1938
1950
1954
1959
1954
1948
1959

2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004

22
68
48
61
61
67
68
68
67
58
63
62
64
64
67
55
51
46
51
57
46

0.253
0.117
0.252
0.291
0.227
0.206
0.13
0.098
0.252
0.317
0.28
0.238
0.23
0.201
0.27
0.27
0.273
0.257
0.245
0.212
0.301
0.234

0.069
0.042
0.071
0.139
0.049
0.067
0.032
0.046
0.132
0.111
0.081
0.126
0.089
0.073
0.094
0.105
0.135
0.128
0.105
0.116
0.149
0.093

0.197
0.201
0.139
0.201
0.131
0.113
0.159
0.197
0.146
0.147
0.18
0.162
0.205
0.202
0.23
0.172
0.158
0.193
0.168
0.218
0.173
0.176

Табл.10. Общи данни за измерените редици на включените в хронология от обикновен
смърч (Picea abies Karst) от резерват „Бистришко бранище” проби
Проба
Първа Последна
Брой
Средна
Стандартно Чувствителгодина
година
години широчина на отклонение
ност
год. пръстен,
mm
pr026
pr027
pr028
pr030
pr031
pr038
pr039
pr040
pr041
pr042
pr108
pr127
pr128
pr130
pr131
pr132
pr132
pr133
pr134
pr135
pr136
pr137
pr138
pr331
pr332
pr334
pr337
pr338
pr339
pr340
pr341
pr342
pr343
pr345
pr347
pr349
pr350
pr351
pr352
pr353
pr465
pr466
pr467
pr468
pr469
pr473
pr474
pr475

1898
1898
1900
1867
1880
1881
1871
1867
1910
1949
1889
1867
1918
1867
1881
1885
1885
1924
1885
1882
1875
1920
1942
1933
1944
1975
1906
1918
1914
1906
1926
1937
1937
1945
1955
1906
1909
1906
1921
1965
1916
1904
1923
1905
1875
1915
1909
1879

2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2003
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2002
2004
2004
2004
2004
2004
2003
2004
2004
2002
2002
2004
2004
2004
2004
2004
2004

106
106
104
137
124
123
133
137
94
55
115
138
87
138
124
120
120
81
120
123
130
85
63
72
60
30
99
87
91
99
79
66
68
60
50
99
96
98
84
40
87
99
82
100
130
90
96
126

0.227
0.133
0.184
0.044
0.062
0.114
0.086
0.050
0.072
0.130
0.104
0.052
0.038
0.059
0.042
0.037
0.037
0.066
0.046
0.050
0.103
0.096
0.083
0.177
0.312
0.312
0.204
0.160
0.051
0.215
0.145
0.169
0.199
0.256
0.199
0.193
0.224
0.090
0.203
0.224
0.273
0.327
0.181
0.195
0.152
0.110
0.096
0.051

0.068
0.060
0.068
0.026
0.040
0.045
0.053
0.029
0.051
0.063
0.042
0.033
0.032
0.044
0.018
0.022
0.022
0.050
0.027
0.033
0.062
0.060
0.043
0.064
0.124
0.077
0.104
0.072
0.024
0.074
0.062
0.073
0.141
0.118
0.104
0.103
0.117
0.032
0.149
0.139
0.082
0.085
0.091
0.061
0.078
0.031
0.032
0.035

0.168
0.136
0.151
0.258
0.297
0.209
0.245
0.249
0.247
0.236
0.241
0.272
0.448
0.372
0.310
0.341
0.341
0.290
0.299
0.281
0.252
0.269
0.305
0.233
0.168
0.249
0.167
0.156
0.345
0.166
0.155
0.179
0.217
0.151
0.199
0.137
0.161
0.242
0.234
0.262
0.177
0.111
0.153
0.133
0.153
0.208
0.194
0.295

Проба

Първа
година

Последна
година

Брой
години

Средна
широчина на
год. пръстен,
mm

Стандартно
отклонение

Чувствителност

pr476
pr477
pr478
pr479
pr481
pr482
Средно

1881
1927
1922
1926
1890
1867

2004
2004
2004
2004
2004
2004

124
78
83
79
115
138

0.094
0.127
0.102
0.201
0.093
0.089
0.136

0.046
0.043
0.062
0.102
0.048
0.034
0.063

0.260
0.181
0.212
0.172
0.203
0.213
0.228

Табл.11. Общи данни за измерените редици на включените в хронология от бяла мура (Pinus
peuce Griseb.) от северозападния склон на вр. Тодорка в Пирин проби
Проба
Първа Последна
Брой
Средна
Стандартно Чувствителгодина
година
години
широчина на
отклонение
ност
год. пръстен,
mm
pr013
pr014
pr015
pr021
pr022
pr051
pr052
pr116
pr117
pr118
pr119
pr120
pr158
pr159
pr160
pr161
pr162
pr327
pr328
pr330
pr396
pr397
pr398
pr399
pr400
pr401
pr402
Средно

1898
1899
1901
1814
1872
1815
1916
1660
1759
1780
1727
1660
1887
1886
1926
1917
1915
1947
1928
1861
1660
1664
1699
1884
1905
1880
1759

2002
2002
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2004
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2004
2004
2004
2004
2004
2003
2004
2004
2004
2004
2004
2004

105
104
102
189
131
189
88
344
246
224
277
344
117
118
78
88
90
58
77
144
344
341
306
121
100
125
246

0.105
0.157
0.083
0.103
0.098
0.055
0.246
0.016
0.085
0.086
0.079
0.085
0.106
0.083
0.198
0.121
0.073
0.182
0.146
0.131
0.034
0.076
0.087
0.141
0.154
0.102
0.138
0.110

0.039
0.049
0.029
0.049
0.039
0.015
0.058
0.006
0.055
0.025
0.045
0.036
0.050
0.036
0.043
0.034
0.029
0.045
0.037
0.050
0.012
0.037
0.034
0.040
0.072
0.044
0.059
0.040

0.186
0.168
0.141
0.153
0.159
0.198
0.148
0.328
0.200
0.163
0.163
0.155
0.182
0.234
0.148
0.145
0.253
0.180
0.145
0.139
0.178
0.158
0.162
0.167
0.149
0.174
0.178
0.176

Табл.12. Записвана информация в спектъра на електромагнитното лъчение от сензорите на
сателитите от програмата LANDSAT

Канал
(Band)

Тип сензор и електромагнитно лъчение, което записва в съответните канали
RBV

MSS

TM

ETM+

1

0.48-0.57 µm GR

0.45-0.52 µm B

0.45-0.52 µm B

2

0.58-0.68 µm R

0.52-0.60 µm GR

0.53-0.61 µm GR

3

0.69-0.83 µm IR

0.63-0.69 µm R

0.63-0.69 µm R

4

0.50-0.60 µm GR 0.76-0.90 µm NIR

5

0.60-0.70 µm R

6

0.70-0.80 µm IR 10.40-12.50 µm TIR 10.4-12.50 µm TIR

7

0.80-1.10 µm IR 2.08-2.35 µm SWIR 2.10-2.35 µm SWIR

8

0.75-0.90 µm NIR

1.55-1.75 µm SWIR 1.55-1.75 µm SWIR

0.52-0.90 µm PAN

Съкращения за означение на сегмент от спектъра на електромагнитното лъчение: GRзелен ; R – червен; B – син; IR – инфрачервен; NIR – близко инфрачервен; TIR – термично
инфрачервен; SWIR – късовълнов инфрачервен; PAN (panchromatic) - панхроматичен

