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РЕЗОЛЮЦИЯ

на лесовъдското съвещание по превръщане на издънковите гори в 
семенни проведено на 14 и 15 октомври 2014 г. в гр. Бургас

Лесовъдското съвещание по превръщане на издънковите гори в 
семенни чрез средностъблено стопанство, след изслушване на докладите и 
станалите разисквания при посещение на обектите на терена

КОНСТАТИРА:

1. Издънковите гори за превръщане в страната обезпокоително нараснаха 
по площ, което доведе до остаряване на  голяма част от тях, загуба на 
прираст и съхнене. За ускоряване  процеса на превръщане е необходимо 
да се разнообразят подходите и формите за постигане на по-добри 
резултати.

2. Средностъбленото стопанисване на част от издънковите гори, като 
форма за превръщане им в семенно-издънкови и семенни, създава 
условия за формиране на сложни, хетерогенни и многофункционални 
екосистеми с подобрено видово разнообразие и има своето място в 
практиката на лесовъдската колегия.

3. Прилагането му в равнинните и нископланински издънкови гори, при 
подходящи условия, би осигурило по-добър  икономически и социален 
ефект от използвания до сега традиционен метод.

4. Ускореното превръщане с краткосрочни възобновителни сечи е скъпо 
струващо мероприятие с необходимост от последващи грижи за 
младиняците,  прекъсва материалното ползване  за дълъг период от 
време, и не винаги е успешно. Освен това, то намалява общото видово 
разнообразие на екосистемата.

5. Превръщането чрез дългосрочни средностъблени сечи е с малък разход, 
осигурява непрекъснатост на екосистемите и ускорен достъп до 
енергийна дървесина в гъсто населените райони.
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6. Подценяването му в досегашната практика забави подмладяването по 
естествен път и стабилизирането на този вид гори.

7. В условията на неблагоприятни климатични промени и необходимост 
от адаптация на горите към влошената жизнена среда, устойчивостта на 
издънковите гори се поддържа със семенно възобновяване и 
подмладяване на кореновата система, или със семенно-издънково 
стопанисване.

Като отчете направените констатации съвещанието:

РЕШИ:

1. Предлага на Министерството на земеделието и храните и на 
Изпълнителната Агенция по горите да подобрят нормативната уредба, с 
оглед създаване на по-големи възможности за приложение на 
средностъбленото стопанство.

2. Да се заведат на отчет всички гори от средностъблените стопански 
класове в горските територии.

3. Да се инвентаризират и заведат на отчет всички подходящи насаждения 
за средностъблено стопанисване от:

∑ неправомерно изключените с действащите и предишни 
лесоустройствени проекти насаждения от средностъблените 
стопански класове;

∑ по-млади насаждения от бившия стопански клас за реконструкция на 
подходящи месторастения, с добра жизненост, гъстота и възраст;

∑ бивши паркови пасища създадени през 80-те години; 

∑ провалени иглолистни култури до 40 годишна възраст създадени при 
реконструкции;

∑ неуцелелите култури по  окръжно 194 на КГГП от 1964 г. през 
последните 40 години; 

∑ насаждения от временния нискостъблен стопански клас в дъбови 
насаждения на възраст 30-40 години;
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∑ семенно-издънкови насаждения, до 40 годишна възраст на 
издънковата компонента, в равнинно-хълмистия и хълмисто-
предпланиски пояс на дъбовите гори.

4. Препоръчва:

∑ по-широкото застъпване на средностъбленото стопанисване при 
горскостопанското планиране и лесовъдската практика, на 
подходящи насаждения в държавните и  особено в малките и 
разпокъсани частни и общински горски територии;

∑ да се ускори приемането на новата наредба за инвентаризация и 
планиране на горските територии, която с по-голяма категоричност 
да осигури природосъобразно стопанисване, в т.ч. и чрез 
прилагането на средностъбления метод в издънкови гори;

∑ при изработването на горскостопанските планове и програми да не 
се допуска необосновано прекъсване прилагането на вече 
възприетите лесовъдските системи и водените в миналото сечи за 
средностъбленото стопанство;

∑ с оглед  очакваното формиране на сложни хетерогенни горски 
екосистеми, да се проучи целесъобразността от въвеждането на нов 
вид гори – „смесени семенно-издънкови (средностъблени) за 
превръщане“.

5. За улеснено ползване в практиката на лесовъдите при вземането на 
решения за прилагането на средностъбленото стопанство, Асоциация 
Общински гори да организира издаване на  наръчник  в джобен формат. 


