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ABSTRACT
During cuttings realized in Bulgaria for regeneration of the plantations it is relayed to the
natural sapling. At the same time there are no activities applied to mitigate t he non-favourable
impact on the resting trees and sapling.
The main methods to preserve the sapling were investigated in national and international
publications. Some of them could be successfully applied during the management of Bulgarian
forests.
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Увод
В по-голямата част от насажденията подлежащи на възобновителни сечи има
значително количество подраст. Същевременно добиваните едроразмерни сортименти
налагат използването на специализирана горска техника, която често е със значителни
габарити и тегло. При различните операции при извличането, транспортирането и подвоза на
насаждението се нанасят често значителни по количество повреди на оставащите дървета и
наличния подраст. Нанасяните повреди водят до силно редуциране на пълнотата на
насаждението, заразяване с гъбични вредители и развитието на различни гнилостни процеси.
Впоследстие се намалява качеството на дървесината през следващите турносни периоди.
Естественото възобновяване след изсичане на основния дървостой е метод предпочитан
в много от държавите с развит дърводобив. Главните му предимства са значително пониската себестойност от залесяването с фиданки и по-високата устойчивост на създадените
по този начин гори.
При извличането на дървесината от насаждението със специализирана горска
повредите по подраста могат да достигнат до 70 %. С цел намаляване на вредното
въздействие на техниката някои изследователи са разработили различни методи за
запазаване на подраста.
Рискът от повреди по оставащите дървета е много висок при изреждане на
насажденията. Видът на системите за сеч, използвани при прорежданията и пробирките в
насажденията, може да рефлектира върху количеството на повредите върху оставащите
дървета. Bettinger и Keliogg (1993) докладват, че повредите върху оставащите дървета могат
да се редуцират чрез използване на cut-to-lenght системи. Важен фактор за избягване на
повредите при извличането на дървесината е добре тренирани и мотивирани оператори на
специализирана горска техника.
Vorob (1994) открива че при използването на харвестер за отгедни сечи загиват от 52 %
до 56 % от подраста.
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В свое изследване Olson (2003) докладва, че при сечи извеждани в култури от червен
американски дъб в САЩ, загива до 83 % от подраста. Иглолистния подраст при насаждения
от Pseudotsuga menziesi също понася тежки повреди, при извеждане на главни сечи с
харвестер ( Newton and Cole 2006).
Материали и методи
Един от най-важните фактори за повредите е избора на машини и оборудване за
дърводобив. При машинното поваляне на стеблата на дърветата важно значение има избора
на посока на поваляне. Различните методи за предпазване на стеблата при извличане на
дървесината, също могат значително да намалят повредите при дърводобива (Han and
Kellogg).
Машини използвани за поваляне на дървета са: машини които повалят дърветата и ги
извличат цели и неокастрени и машини които повалят, кастрят и разкройват дървесните
стебла на място в насаждението.
Съществуват ралични методики за класификация на повредите в насаждението. Найобщо те се делят на повреди по оставащите дървета, по подрастта и при почвата и корените.
Повредите на подраста могат да се класифицират като: повреди по кората на стеблото,
смачване и пречупване на подраста, повреди върху короната на оставащите дървета и
подраста, пречупване на върха или водещия леторасъл и повреди на кореновата система на
фиданките. Според начина на придобиване, повредите се делят на: повреди при поваляне,
повреди при разкройване, повреди при кастрене, повреди при извличане и повреди при
рампиране.
При прегледа на литературните данни публикувани от различни изследователи, не
беше получена ясна картина за точна връзка между височината на подрастта и неговата
устойчивост на механични повреди.
Таблица 1
Име на
Дървесен
изследователите вид
публикували
докладите
Gordon (1973)
Abies
magnifica

Andersson and
Fries (1979)

Pinus
sylvestris
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Вид на
използваните
машини при
сечта
Изтвличане на
дървесината със
специализиран
трактор

Връзка между
височината на
подраста и
причинените повреди
Подраста с височина
<0.25 m е получил
много повече повреди
от подраста който е
по-висок

Височина на
подраста
>0.25

Поваляне
с Не е била забелязана
<0.5
бензиномоторен връзка между
трион
височината на
подраста и
причинените повреди.
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Granhus and
Field (2001)

Picea abies

Поваваляне и
разкройване с
бензиномоторен
трион и
извличане с
приспособен
селскостопански
трактор и
харвестер

Youngblood
(1990)

Picea
glauca

Извоз с
различни видове
въжени линии

Tesch et al.
(1986)

Pseudotsuga Извоз с въжена
линия
menziesii
Pinus
ponderosa

Tesch et al.
(1993)

P. menziesii

Сеч с моторен
трион и извоз с
въжена линия

Eliasson et al.
(2003)

P. abies

Извеждане на
експериментална
сеч
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Процента на
повредите е бил повисок с увеличаване
височината на
подраста при сеч и
извоз с харвестер и
по-нисък при
използване на
бензиномоторен
трион
Подраста с височина
от 0.4 – 1.0 м е бил
получил по-малко
повреди от поголемия и по-малкия
По-малкия подраст е
бил получил повече
повреди от този с
размери от 0.6 – 1.0 м.
Подраста с размери
над 1 м също е бил
получил повече
повреди.
Загиването на
подраста е било
преобладаващо при
височина на подрата с
височина под <0.75 м
При повредените
дървета единственно
тези с височина над
1,5 м са били
намалили височината
си през следващите 7
години
По-високия подраст е
бил значително поподатлив на
пречупване когато
попада на пътя на
въжето при
контролирана сеч

<0.5 при
използване на
харвестер и
форвардер и
>3.0 при
поваляне с
бензиномоторен
трион
0.4 – 1.0 м

0.6 – 1.0 м

>0.75 м

<1.0 м
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Sikstrom and
Glode (2000)

P. abies

Сеч и извоз с
харвестер и
форвардер

Не е била установена 1.6 – 2.0 м
ясно забележима
връзка между повреди
на подраста и
височината му.
Количеството на
загиналия и сериозно
повреден подраст е
било по-малко във
височинния клас от
1,6 до 2 м. Броят на
пречупените фиданки
се е увеличил при
височина над 2,5 м

Preuhsler and
Jakobi (1996)

P. abies
Abies alba

Поваляне с
бензиномоторен
трион и
извличане на
дървесината със
специализиран
горскостопански
трактор

При извоза на
дървесина от
сечището повредите
при подраста са
достигнали от 50 %
до 80 % при височина
от 2,5 до 4,5 м, като
фиданките с височина
над 4,5 м са били
напълно унищожени

<4.5 м

Резултати
Един от начините за намаляване повредите по подраста причинени при механизираното
извличне на дървесината е провеждане на операциите на сечта, когато подраста е найустойчив на механични въздействия.
Първия от методите за опазване на подраста при
главните сечи е предложен за първин път от Jaensson and Laestadius през 1981. Наречен е
,,Kostroma method”. Характерна особенност при него е поваляне на група цели дървета около
няколко неотсечени дървета във ветрилообразна форма. След приключване процеса на сечта,
извличането се извършва на цели неокастрени стебла откъм дънерната част.
Втория метод е ,,Narrow-strip” метод. Предложен е за първин път от Jaensson and
Laestadius през 1981. Характерна особенност при него е повалянето на стеблата без да се
кастрят или разкройват върху извозния път или успоредно на него. Извличат се цели
неокастрени стъбла.
Третия метод се нарича ,,Tossing the caber”. Предложен е от Glode and Sikstrom през
2001. При него повалянето на маркираните за сеч дървета се извършва винаги с върха към
извозния път. Извличането се извършва на цели неокастрени стебла откъм върха на дървото.
Кастренето и разкройването се осъществява на рампа извън насаждението.
Четвъртия метод е предложен от руския изследовател А. Данченко през 1991г. Найважната особенност на този метод е последователността на преминаване наизвозния трактор
през насаждението.Траекторията на горския път е зигзагообразна, като се постига до три
пъти по-малко повреди в сравнение с традиционното ветрилообразно извличане на
дървесина от сечището.
Изводи
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С оглед намаляване на повредите причинявани на подраста при извоза на дървесина от
сечищата бяха направени следните препоръки: Извеждането на главните сечи да става по
време на семеносни години; да се дава предпочитание на колесни специализирани
горскостопански трактори пред приспособени селскостопански; да се въведе на забрана в
горските нормативни документи за използването на верижни специализирани машини за сеч
и извоз на дървесина от насажденията; при извеждането на сечи в горите, да се спазва
стриктно заложените технологични планове и програми; да се завишат санкциите налагани
при създаване на нови пътища и просеки в сечищата които са без разрешение от съответните
организации.
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