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ВРЪЗКА МЕЖДУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ЕСТЕСТВЕНАТА
ГОРСКА РАСТИТЕЛНОСТ И ПРИРОДНИТЕ ФАКТОРИ
В РАЙОНА НА СМОЛЯН, ЗАПАДНИ РОДОПИ
Емил Гачев
В статията се прави подробно рзглеждане на естественото разпространение на горската растителност в средната част на Родопите (района на Смолян
в границите на едноименната община от 2002 г.), като по метода на височинните ландшафтни спектри се анализират отношенията между териториалната
диференциация на горите и разнообразието в надморската височина, климата,
скалната основа, както и на съчетаното действие на споменатите природни фактори. В резултат на направения анализ е разработена карта на потенциалната
растителност в изследвания район.
ВЪВЕДЕНИЕ – РАСТИТЕЛНОСТТА КАТО ПРИРОДЕН КОМПОНЕНТ
Изучаването на ландшафтните особености посредством анализа на отношението между растителността и средата е един от приоритетите на ландшафтната екология и е занимавало учените още в началото на миналия ХХ в. (Т р о л,
1939). Известно е, че растителността е природният компонент, който най-изразено и най-бързо реагира на промените в условията на средата.
От гледна точка на системния подход растителността на всяко място е конкретен израз на съчетаното влияние на факторите на природната среда, които
според своето естество могат да се поделят на две главни групи: зонални, чийто
енергиен източник е Слънцето, и азонални, които черпят енергия от земната
вътрешност. Главен зонален фактор е климатичният, който обуславя особеностите на растителната покривка на макроравнище (ниво природна зона). Водещ
азонален фактор е геоложката структура, изразена чрез петрографските условия, конфигурацията на едрите структури на релефа и системите от нарушения
на земната кора (разломи и др.). Геоморфоложките, хидроложките и почвените
условия имат подчинено значение и се явяват резултат от съчетаването на споменатите два водещи фактора. Бидейки част от живата природа, растителността сама влияе върху собственото си развитие във връзка с промените, които
природната среда търпи във времето, и с наложилите се характерни екологични
взаимоотношения между отделните видове в растителните съобщества.
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Централните части на Родопския масив са една от най-разнообразните в
природно отношение територии на България. В този район характеристиките на
почти всички природни фактори варират в широк диапазон, като в същото време се комбинират в голямо множество съчетания, наблюдавани на една твърде
малка площ. Поради това именно тук е възможно едно задълбочено изучаване на растителната покривка, и по-конкретно на горските съобщества, което е
трудно осъществимо на една по-голяма територия. В случая като допълнителни
благоприятни обстоятелства могат да се посочат голямата степен на съхраненост на естествената растителна покривка в централната част на Родопите, както и наличието на подробна изходна информация за видовия състав на горите,
предоставена от лесоустройствените проекти на Държавните лесничейства.
Целта на осъщественото изследване е да се установят принципните връзки
между природните фактори и състава на горската растителност (на ниво доминанти и субдоминанти) в изследвания район – как растителността, изразена
чрез състава на основните си представители, отразява измененията на всеки от
тези фактори, както и на различните им комбинации. Доколкото е възможно е
направен опит за количествена оценка на тези връзки чрез набелязване на определени стойности на параметрите на природната среда, които имат прагово
значение по отношение на горските съобщества.
Заключителният етап на изследването е свързан с прилагане на принципа
на „обратната връзка“ – на основата на установените зависимости е екстраполиран потенциалният състав на горската растителност за местата, които са с
нарушен вид на растителната покривка вследствие на човешката намеса.
РАЙОН НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Територията на изследването включва части от горните поречия на реките Въча, Чепеларска и Арда (фиг. 1 – приложение). Така очертаният район съвпада с административния обхват на община Смолян към 2002 г., чиято
площ е 879 km2 (понастоящем тези граници са частично променени). Съобразяването с „изкуствени“ административни граници в случая се наложи по
конюктурни съображения - изследването беше дейност от проект, свързан с
община Смолян. Теренът е изцяло планински – включват се части от няколко главни западнородопски дяла – Перелик, Чернатица, Мурсалица, Преспа,
Букова планина, Кайнадински рид, Ардински дял, ориентирани преди всичко
в субпаралелно направление. Надморската височина се изменя от 680 m в долината на р. Черна до 2191 m при вр. Голям Перелик – най-високата точка на
целия Родопски масив.
СЪВРЕМЕННА СТРУКТУРА НА ГОРСКАТА РАСТИТЕЛНОСТ
Изследванията на Б о н д е в (1991) и други автори доказват, че естествените природни условия в разглежданата територия способстват изцяло развитието
на горски съобщества. Като изключение споменатият автор посочва най-високите била и върхове (над 2000–2050 m н. в.) и някои мочурливи места, където
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овлажнението на почвата е твърде голямо и не позволява развитието на дървесната растителност. Подробното изследване на тревните съобщества в този
висок пояс, осъществено през 2004 г. от ст. н. с. д-р Веска Русакова (Институт
по ботаника – БАН) и Г а ч е в (2005), потвърди становището, че субалпийските
храстови съобщества не са били типични за тези места. В пояса с надморска височина над 2000–2050 m може да се говори само за естественото съществуване
на разредени смърчови гори с плътен подлес от сибирска хвойна.
В хода на историческото развитие целостта на горския пояс е била нарушена от човека.
За да се установи точното съвременно пространствено разпределение на
горските съобщества в избраната територия, е разработена подробна карта на
растителността въз основа на данни за видовия състав и за произхода на горите от 1054 лесоустройствени отдела, попадащи в нейните граници, както и по
данни от лесоустройствениге проекти на 8 държавни лесничейства. Информацията е въведена в Мicrosoft Excel, където със специално разработена от автора програма са получени осреднени резултати за видовия състав на дървостоя.
Използвана е формулата:
Д = 100 * ∑0,1*у*п по1-n / ∑п по1-n,

(1)

където: Д – площният дял на вида по отношение на общата горска площ в отдела; у – участието на вида в дървостоя (в десети) в подотделите от 1 до n
(т. е. тези подотдели от отдела, в които видът се среща); п – площта на подотделите от 1 до n. Горската растителност е поделена в две категории по произход:
естествена (със семенен и издънков произход) и изкуствена. За тях площните
дялове са изчислени поотделно.
На разработената карта (фиг. 2 – приложение) са нанесени видовете с найголямо участие (с плътен цвят), чийто сборен дял покрива над 80% от площта
на съответния отдел, както и смесените съобщества (с цветни наклонени щриховки). Представени са и всички изкуствени насаждения с относителен дял над
67% (с плътен жълт цвят), а също и тези, чийто дял е между 67% и 33% (с жълто
в щриховка). От картата става ясно, че понастоящем 27 % от територията е безлесна, а горите с изкуствен произход съставляват 25 % от залесената площ. За
анализа е важно разпределението на видовете в тази част от горската покривка,
която би могла да се обозначи като естествена или близка до естествената. Установява се, че в над 84% от площта Ј доминират три главни дървесни вида –
обикновен смърч (Picea abies L. Karst), бял бор (Pinus silvestris L.) и бук (Fagus
silvatica L,. с два подвида – F. silvatica ssp. silvatica и F. silvatica ssp. moesiaca).
Значително разпространение имат още обикновената ела (Abies alba Mill.), черният бор (Pinus nigra Arn.), зимният дъб (Quercus dalechampii) и келявият габър
(Carpinus orientalis).
Териториалната структура на горската покривка в района е сложна. С изключение на горите от смърч в северозападната част на територията, монодоминантни съобщества почти не се срещат – преобладават смесени фитоценози,
в които 2–3 до 4 доминантни вида имат почти равно участие в основния етаж
на дървостоя. Характерно е, че в много случаи тези видове принадлежат към
типове растителност с коренно различни екологични изисквания (напр. ксеро107

фити и мезофити – Р у с а к о в а , 2004, устно съобщение). С най-голямо участие
са смесените гори от бук и бял бор и от бял бор и смърч.
За да се изяснят причините и закономерностите, в резултат на чието действие е формирана тази сложна териториална структура на горите в Смолянско,
трябва детайлно да се анализира действието на природните фактори. Известно
е, че в планинските райони (особено в тези с разчленен релеф и значителни денивелации, каквато е избраната територия), главна закономерност, определяща
природната диференциация, е височинната зоналност. Поради това най-удачният метод за разкриване на природните закономерности и взаимозависимости,
обусловили структурата на горската покривка, е анализирането на височинните спектри на горите – т.е. установяването на разпределението на горските
съобщества, свързано с надморската височина.
В настоящия труд този метод е приложен чрез разработката на компютърен
модел, изготвен на базата на данните от лесоустройствените проекти. Моделът
разкрива спектрите на височинна зоналност на растителността при различни
характеристики на климата, скалната основа, почвите, склоновите наклони.
Всеки от спектрите е получен чрез осредняване на информацията за видовия
състав на горите с естествен произход в хипсометрични пояси през 50 m на
основата на средната надморска височина на използваните лесоустройствени
отдели. В колонките на височинните спектри на горската растителност с цветови щриховки и фон са представени видовете, формиращи съвкупно над 80% от
състава на дървостоя.
КЛИМАТИЧЕН ФАКТОР
Климатът има водеща роля за пространственото диференциране на растителните съобщества, особено на макроравнище. В резултат на разнообразието
в надморската височина и силната разчлененост на територията климатичното
разнобразие на регионално и локално ниво е изключително голямо. Влиянието
на климатичния фактор може да се разглежда в три аспекта – по отношение на
топлинните условия, на овлажнението, и на осветеността.
ТОПЛИННИ УСЛОВИЯ

Както е известно, най-съществената промяна на природните условия при
увеличаване на надморската височина се състои най-общо в намаляването на
температурите на въздуха. Поради това може да се отбележи, че диференциацията на растителността, наблюдавана на общия спектър, представящ обобщения
видов състав на горите по хипсометрични пояси (фиг. 3 – приложение), е преди
всичко резултат от изменението на топлинните условия.
По отношение на растителността, топлинните условия могат да се представят в аспект на летни, зимни, екстремни температури, температурни суми
на активна вегетация и др. Интегрален показател, обобщаващ характера на топлинните условия, е средната годишна температтура. На основата на данни от
метеорологичните станции от средната част на Родопите (по Климатичен справочник на НР България, т. 3) е построена линия на зависимостта между надмор108

ската височина и средната годишна температура на въздуха, която в интервала
от 670 до 2191 m н. в. показва намаление със 7,6 °С (от +9,6°С до +2,0°С).
В резултат на това изменение, на територията ясно се диференцират няколко
височинни растителни пояса (фиг. 3). При съпоставяне на установените хипсометрични граници между отделните височинни пояси с линията на изменение
на температурата във височина, се открояват следните стойности, които, макар
и с известна условност (тъй като границите между поясите на фигурата са получени в резултат на осредняване за цялата територия), могат да се приемат за
прагови. Това са:
2,9 °С – долна граница на високопланинското редколесие;
4,7 °С – граница между високопланинския смърчов пояс и среднопланинския пояс на смесените иглолистни гори;
6,2°С – горна граница на смесените иглолистно-широколистни гори;
6,7°С – долна граница на разпространение на смърча;
8,2°С – горна граница на широколистния пояс.
Хипсометричната ивица със смесени гори на 1200–1300 m н. в. може да
се приеме за преходна между ниския и високия среднопланински пояс, при
което да се направи обобщаване и двете £, близки една до друга граници, да
се заместят с една, при средна температура 6,4 °С. При съпоставяне на средните стойности на надморска височина на така очертаните граници между
растителните пояси се вижда, че те отстоят почти на еднакви превишения
една от друга – при приемане на нива съответно 2010, 1640, 1270 и 900 m н.
в. Разликата във височината между всеки две граници е 370 m. Оттук идва и
предположението за наличието на „екологична стъпка“ при температурния
фактор – определени, сходни по големина интервали от стойности на годишната температура, обуславящи определена макрорамка на растителните съобщества, разделени от прагови граници.т.е. на всеки всяка стъпка от 370 м има
намаление с 1,77 градуса. Разбира се, изказаната теза е твърде схематична и
не бива да се абсолютизира.
АТМОСФЕРНО ОВЛАЖНЕНИЕ

Това е вторият аспект на климатичния фактор, който е от решаваща важност за географската диференциация на растителността на макроравнище. Условията на атмосферно овлажнение зависят както от валежите, така и от температурата, която е фактор за величините на изпарението. Обща представа за
териториалните особености на овлажнението се получава от данните за годишните валежни суми в централните части на Родопите и тяхната съпоставка с годишните температури. Анализът на наличните данни (Г а ч е в, 2004) показва,
че годишните валежи в избраната територия се изменят не само във връзка с
надморската височина (нормално е валежите да нарастват с увеличаването £),
но и в хоризонтално направление, ако се сравняват места със сходни хипсометрични нива (фиг. 4 – приложение). Най-общо разглежданата територия може
да се подели на три района с различен характер на изменение на валежните
суми: северозападен – в поречията на реките Въча и Чепеларска с валежи от
700 до 1050 mm/год., централен – със суми от 850 до 1100 mm/год., и южен – по
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склоновете на Ардинския дял с валежи от 1050 до 1150 mm/год. Тъй като за разглежданата територия е установена само една линия на височинно изменение
на температурата (Г а ч е в, 2004), то се оказва, че в нейните граници формират
своеобразни „клетки на овлажнението“, в които температурата и валежите се
съчетават по специфичен начин (фиг. 4).
Сериозен технически проблем, свързан с построяването на височинните
спектри на растителността в трите района с различно овлажнение, е нуждата от
точно териториално дефиниране на границите между тези райони – известно
е, че климатичният компонент почти никога няма резки граници, а в случая
е необходимо поставянето, макар и условно, на разграничителни линии, и то
колкото е възможно по-коректно. За целта е разработена поредица от височинни спектри за макросклоновете на попадащите в територията на изследването
морфографски единици – планински дялове (фиг. 5 – приложение). Спектрите
са обособени в две групи – на северните и на южните макросклонове с цел да се
минимизира влиянието на фактора макроекспозиция, свързан със значителни
разлики в осветеността на земната повърхност. Резултатите са показани на фиг. 6
(приложение).
На повечето от спектрите ясно могат да се проследят главните хипсометрични граници, залегнали в общия спектър от фиг. 3. Това особено се отнася
за границите между среднопланинския смесен иглолистен и висопланинския
смърчов пояс (1600–1650 m н. в.) и между среднопланинския смесен и нископланинския широколистен пояс (около 900 m н. в.). По северните склонове се наблюдава изразена постепенна замяна на водещите видове вътре
във височинните пояси, като в посока от северозапад на югоизток смърчът
се замества с бук. Изискванията на двата вида по отношение на светлина и
влага са сходни, тъй като са сенкоиздържливи (мезофити), но смърчът е значително по-устойчив на мразовито безвалежно време през зимата, отколкото
бука – поради това той е разпространен в северозападната част на територията, където има по-малки валежни суми, и в ниските части от северния
склон на Букова планина, където често явление са зимните термични инверсии, свързани с коритовидната форма на Чепеларската котловина. Пълното
доминиране на бука в южния край на територията се благоприятства не само
от общото нарастване на валежите в югоизточна посока, но и от увеличения
дял на зимните валежи, които минимизират случаите на „сух студ“ и покачват зимните температури.
Различията в спектрите по южните мекросклонове са значително по-малки. Тук преходът от ксерофитни към мезофитни съобщества е най-изразен в ниската част на спектъра (800–1300 m н. в.), където нарастването на овлажнението
е свързано с отстъпването на келявия габър (изразен ксерофит) и зимния дъб, и
заместването им от бял бор и бук.
Направеният разбор на спектрите по макросклоновете на планинските
дялове дава възможност по-коректно да се очертаят териториално границите
между районите с различна величина на атмосферното овлажнение. От фиг. 6а
следва, че границата между северозападния и централния район трябва да се
прокара успоредно на вододела между реките Въча и Арда, но северозападно
от него, като включи високите части от северните склонове на Триградското
плато и Букова планина (над 1550 m н. в.). Предвид недостатъчната гъстота
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на климатични станции и голямата експозиционна диференциация, границата
между централния и южния район следи долините на р. Арда и нейния ляв
приток р. Бориковска. Фиг. 7 (приложение) представя пространствената диференциация на фактора атмосферно овлажнение и стойностите на параметрите
годишна температура и годишен валеж за всяка от тях.
СВЕТЛИННИ УСЛОВИЯ

Светлинните условия са важен ландшафтоформиращ фактор, внимание на
който обръщат редица естествоизпитатели. Така например при изследванията
на горски местообитания S c h l e n k e r и M ű l l e r (1973) установяват, че различията в осветяването са „по-важни от геоморфоложките взаимовръзки и дори
от тези на водосборите“. K n o c h (1963) твърди, че „основният фактор за едромащабна диференциация на климата е на първо място ослънчаването, което
зависи от наклона и експозицията на едно място, поради което закономерно
възниква понятието експозиционен климат“. От българските изследователи
най-голямо внимание на светлината като условие за развитие на растителността
обръща Р а д к о в (1961).
Количеството на светлината оказва влияние на микроклимата (по отношение на денонощните температурни амплитуди, температурата на почвата, условията на изпарение от подстилащата повърхнина и др.) и има доказана роля
на лимитиращ фактор за развитието на растителността. Според Р а д к о в (1961)
светлинните условия не само косвено, но и сами по себе си имат решаваща роля
за видовия състав на растителността на дадено място като определящи условията на фотосинтеза и транспирация.
Как територията на избрания район се диференцира по отношение на осветеността? В резултат на своите многогодишни изследвания на растителната
покривка в Рила, Р а д к о в (1961) определя 5 степени на осветление на базата
на денонощните суми на слънчевото греене през август (оценени от споменатия автор като близки до средните за вегетационния период на растителността),
измерени на 42° с. ш. върху склонове със северно и южно изложение и наклони
от 0° до 40°.
По тези степени може да се класифицира всяка природна повърхност. За
степен 5 се приема най-голямото възможно количество на светлината, което се
отчита на южни склонове с наклон 13°, а за 1 – количеството, отчетено на северен склон с наклон 40°. Степени 2, 3 и 4 се нанасят по средата през равни интервали, като разликата между всеки 2 степени е 56 cal/cm2/денонощие. Степените
за склонове с междинни експозиции (СЗ, СИ, З, И, ЮЗ, ЮИ) се извеждат чрез
интерполация. След приспадането на определена стойност (Р а д к о в , 1961) от
изчислената по наклона и изложението степен на осветление (в зависимост от
засенчването, което съседните склонове оказват на съответното място) според
своите условия на осветление повърхнините се поделят на 4 категории: а) присойни (степен на осветление > 4 и ≤ 5); б) полуприсойни (степен на осветление
> 3 и ≤ 4); в) полуусойни (степен на осветление > 2 и ≤ 3); г) усойни (степен на
осветление ≥1 и ≤ 2);
Фиг. 8 и 9 (приложения) показват диференцирането на територията под
влияние на различията в осветяването съгласно методиката на Р а д к о в (1961)
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и височинните спектри на горската растителност във всяка от категориите на
осветяване.
Ясно се вижда зависимостта между намаляването на осветеността и увеличаването в състава на горите на сенкоиздържливите видове като смърча (в
среднопланинския и високопланинския хипсометричен пояс), бука (в нископланинския и среднопланинския пояс) и елата, за сметка на светлолюбивите – бял
бор, зимен дъб и келяв габър. Особено сенколюбив вид е елата, която се явява
само на усойни и полуусойни места, като в последната категория участието Ј е
ограничено.
Изхождайки от позицията, че доброто развитие на растенията зависи от
комплекс от фактори, които могат взаимно да се компенсират, може да се заключи, че при влошаване на светлинните условия всеки растителен вид ограничава своето разпространение в местата, където другите фактори са най-благоприятни. Този ред на разсъждения позволява на фиг. 6 да се посочат зоните
на температурен оптимум за някои от главните дървесни видове: за белия бор
– 1100–1300 m н. в., за елата – 1500–1600 m, за бука – 1000–1200 m (тъй като
на фигурата диференцирането на растителността във височина се определя от
изменението на температурата).
СКАЛНА ОСНОВА

Съставът и структурата на скалите определят качеството на минералната
част на почвата, а оттам влияят върху характеристиките на почвата като цяло.
Това особено се отнася за по-плитките почви, при които видът на скалата добива решаващо значение за характеристиките на почвената среда. Със своето
азонално разпространение различните видове скали обуславят наличието на
пъстрота на растителните съобщества вътре в пределите на природните зони,
обусловени от действието на климатичните фактори.
Скалната основа в Смолянско е изключително разнообразна, като се срещат почти всички генетични типове скали. Спрямо ефекта, който оказват върху
почвообразуването, тези скали могат да се обособят в няколко по-големи групи:
1) вулкански скали – риолити и риодацити; В територията попадат части от
две от вулканските покривки в Западните Родопи – Смолянската (в западните
части на района) и Витинската (в южния край). Скалите от двете покривки са
сходни по състав и структура – за тях е характерна вертикална цепителност и
дълбоко изветряне, а малкото количество на добре оформени кристали обуславя образуването на големи количества ситнозем и на почви с предимно песъчливо-глинест състав, които имат добро влагозадържане и голяма запасеност с
хранителни вещества;
2) кристалинни масивни слабокарбонатни скали (магмени и метаморфни)
– гранити, гнайси, кристалинни шисти, амфиболити. Тези скали изграждат периферните югоизточни, североизточни и северозападни части на изследваната
територия (фиг. 10). Те се състоят от едри, често разноцветни кристали, които са
предразположени към дълбоко изветряне и образуване на изветрителни кори от
едър пясък (груз). Поради това почвите върху такива скали са предимно песъчливи и се отличават с добра проветривост и ниска влагозадържаща способност;
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3) седиментни скали с разнороден състав и структура, разпространени в
периферията на вулканските покривки (пясъчници, варовици, конгломерати и
др.); На цялата територия тези скали са в алтернация и се сменят многократно
на малка площ, поради което не могат да се анализират поотделно. Най-общо
казано, формираните върху тях почви са по-бедни на хранителни вещества и
влага от тези, формирани върху итнрузивни и вулкански скали;
4) карбонатни метаморфни скали (мрамори), разпространени по рида Мурсалица, по южните склонове на Кайнадинския рид, край с. Бориково, кв. Устово
и на други места. Мраморите се отличават със слабо физично изветряне и същевременно с дълбоко окарстяване, в резултат на което създават най-ксерофитна
и бедна на хранителни вещества растежна среда, а по склоновете преобладават
плитките хумусно-карбонатни почви;
5) съвременни наслаги – алувиални, пролувиални, делувиални, колувиални – имат ограничено разпространение и заемат дъната на речните долини и
склоновите подножия.
Последователността на представяне на групите скали по-горе в текста отразява един ред на понижаване на качеството на почвите (от гледна точка на
условията за развитие на растителността), които се формират върху тях при
сходни климатични условия. Как този фактор влияе на състава на горските съобщества много добре личи от фиг. 11 (приложение). Най-подходящи за развитие на белия бор и зимния дъб се оказват гнайсите, шистите, амфиболитите и
гранитите, за елата – вулканитите, за черния бор и келявия габър – варовиците
и мраморите, а смърчът и букът имат повсеместно развитие.
Според мнението на някои дендролози черният бор и келявият габър не са
калцифили, въпреки че на фиг. 11 те подчертано се ориентират към карбонатна
скална основа. Широкото им разпространение върху варовици и мрамори се
обяснява с тяхната издържливост и повишена конкурентноспособност върху
плитки, каменисти, бедни и сухи почви, където развитието на другите видове е
силно угнетено. По отношение на изискванията си към влагата в почвата белият
бор и зимният дъб заемат междинно положение между бука, смърча и елата, от
една страна, и черния бор и келявия габър, от друга. Поради това те намират
най-добри условия в средните две колонки на фиг. 11.
На фигурата не е представен височинният спектър за съврементнните наслаги. Причините са две – от една страна – поради малката заемана площ, а от
друга – поради сериозната роля на хидроложкия фактор, който обуславя силни
контрасти във вида на растителните съобщества в зависимост от локалните топографски условия.
КОМПЛЕКСНО ВЛИЯНИЕ НА ЛАНДШАФТНИТЕ УСЛОВИЯ

Логично обобщение на направения преглед на значението на основните
природни фактори за пространствената диференциация на горските съобщества в Смолянско е разглеждането на тяхното комплексно влияние посредством
разработката на разгърнат височинен спектър на растителността (фиг. 12 – приложение), който разглежда разпределението на горите в природни „клетки“ със
сходни ландшафтни условия. Трите реда от спектри на фигурата представят
8 Проблеми на географията, 1–2/2012 г.
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трите района с различно овлажнение. Те са разделени на 2 части: лява – на безкарбонатни скали, и дясна – на седиментни скали и мрамори (преобладаващо
карбонатни скали), като четирите колони във всяка част отразяват различните
условия на осветление (съответно от присойни до усойни).
В разгърнатия спектър се отразява, от една страна, нарастването на участието на смърча за сметка на бука в посока от района с високо към района с
ниско овлажнение, от друга – намаляването на светлолюбивите и нарастването
на сенкоиздържливите и сенколюбивите видове от ляво на дясно във всяка от
шестте части на фигурата, и от трета – ксерофитизирането на растежните условия от лявата към дясната колона – т. е. от безкарбонатна към карбонатна скална
основа.
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОТЕНЦИАЛНАТА РАСТИТЕЛНОСТ

Разработеният разгърнат височинен спектър дава яснота по въпроса какъв
е преобладаващият състав на горите при различни екологични условия (температура, овлажнение, осветеност, скална основа). На тази основа за местата, където естественият вид на горската покривка е бил сериозно нарушен от човека
(т. е. за обезлесените участъци и за тези с изкуствено залесени гори) може да се
реконструира потенциалния състав на гората като се оценят условията на средата на всяко място (температура, овлажнение, осветеност, скална основа) и се
потърси съответстващия за тези условия естествен видов състав (фиг. 12). Чрез
този способ е получена картата на потенциалната растителност в Смолянско
(фиг.13 – приложение), на която „жълтите петна“ от фиг. 2 са попълнени според
информацията от разгарнатия височинен спектър.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изключителното разнообразие на природните условия в централната част
на Родопите намира много точен израз в естественото разпределение на горските съобщества. Разработката на височинни растителни спектри е много добър
метод за анализ на връзките между природните фактори на средата и растителността в условията на планинския терен. Използването на споменатия метод
позволява параметриране на някои от тези връзки, а също дава възможност за
моделиране на потенциалния видов състав на растителните съобщества в места, където той е бил сериозно изменен от човешката дейност.
Разкритите закономерности и изведените параметри се нуждаят от верифициране, което е възможно при прилагането на изследване от същия тип за
съседни или сходни територии.
Получените резултати могат да се използват за моделиране на оптималния състав или на вероятните естествени промени във вида на растителната
покривка при изменения в параметрите на средата, което прави представената
методика актуална в контекста на глобалните климатични промени.
ЮЗУ „Неофит Рилски“
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RELATION BETWEEN THE NATURAL DISTRIBUTION
OF FOREST VEGETATION AND ENVIRONMENTAL CONTROLS
IN THE AREA AROUND SMOLIAN, WESTERN RHODOPES
E. Gachev
(S u m m a r y)
The article presents a detail research of geographical distribution of natural forest vegetation in the middle part of Rhodope massif. Using the method of altitudinal
spectrums, the patterns of vegetation are analyzed against the differences of altitude,
temperature, precipitation, light, bedrock and the effect of them all together. The forest cover is constituted mainly of spruce (Picea abies L. Karst), white pine (Pinus
silvestris L.), beach (Fagus silvatica L.), winter oak (Quercus dalechampii Ten.), fir
(Abies alba Mill) and black pine (Pinus nigra Arn.). Altitudinal soectrums constructed clearly show a general shift fom mesophyte to xerophyte type of vegetation when
shifting conditions from damp, shady local conditions and volcanic bedrock to dry,
shiny places and carbonate bedrock. At the same time altitudinal belts preserve their
character and altitude range by just replacing dominants in their internal structure.
On the basis of this analysis the role of each of the components is evaluated and a
reconstruction of potential vegetation is presented for the area researched.
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Фиг. 1. Карта (а) и морфохидрографска скица (б) на изследваната територия (община
Смолян в административни граници от 2002 г.)
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Фиг. 3. Общ височинен спектър на горската растителност в Смолянско и обобщена зависимост между средната годишна температура на въздуха за средната част на Родопите и надморската височина
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8 – келяв габър, 9 – обикновен габър, 10 – зимен дъб. Период на наблюдение на климатичните станции: 11 – 1931-1970, 12 – 1971–1981.
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Фиг. 4. Разпределение на годишните валежни суми в централната част на Родопите, в
т. ч. и на територията на изследването (по Г а ч е в, 2004)
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Фиг. 5. Разделяне на територията по планински дялове и макросклонове
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Фиг. 6. Височинни спектри по северните (а) и южните (б) макросклонове на планинските дялове,
попадащи в изследвания район.
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Фиг. 7. Височинни пояси и райони с различно овлажнение
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Фиг. 8. Територии с различни условия на осветление по височинни пояси
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Фиг. 9. Височинни спектри на растителността при различни условия на осветление
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Фиг. 10. Разпространение на главните групи скална основа
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Фиг. 11. Височинни спектри на растителността за различни типове скална основа
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Фиг. 12. Разгърнат височинен спектър на горската растителност в района на Смолян
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Фиг. 13. Карта на потенциалната горска растителност в района на Смолян
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