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абстракт: Представени са резултати от проучвания върху здравословното 
състояние на бука (Fagus sylvatica L. и F. orientalis Lypski) в Средна и Източна Стара 
планина. Изследванията са извършени във връзка с Международната кооперативна 
програма за мониторинг на горските екосистеми (ICP Forests 1986, 2004).

Резултатите от 20-годишните обследвания показват, че състоянието на бука е 
добро, но се наблюдава тенденция за разширяване на разпространението и увеличаване 
на повредите от Nectria coccinea (Pers.) Fr. По- важно значение имат също гъбите 
Fomes fomentarius Gill. и Nectria ditissima Tul. 

Разпространението на насекомите-вектори на нектриалния рак – Cryptococcus 
fagisuga Lind. и Ectoedemia liebwerdella zimm. е слабо, с изключение на насажденията 
в района на Сливен (м. Карандила), където е по-силно. Повредите по листата от 
Rhynchaenus fagi L. са незначителни и не оказват съществено влияние върху състоя-
нието на бука.

Повреди от абиотичен характер – снеголом и снеговал, са установени при по-
младите букови насаждения.

ключови думи: Fagus sylvatica, F. orientalis, здравословно състояние, мониторинг, 
патогенни гъби

ВъВедение 

Мониторинговите проучвания върху здравословното състояние 
на обикновения (Fagus sylvatica L.) и източния бук (F. orientalis Lypski) 
са проведени в района на Средна и Източна Стара планина през 
периода 1986-2008 г.

Целта на настоящото съобщение е да се представят 
резултатите от изследванията, да се посочат най-важните 
патологични фактори, оказващи въздействие върху здравния статус 
на буковите насаждения, както и да се очертаят колебанията през 
изследвания период и очакванията за следващите години. 
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ОБекти и метОдика

Обектите на проучване са представени в таблица 1 по 
Държавни лесничейства, година на залагане, отдел и подотдел към 
годината на залагане, възраст (към 2008 г.), надморска височина и др. 
Условията са твърде разнообразни по повечето показатели – букът 
в ДГС Провадия (с. Партизани) е на 300 m надморска височина, на 
Карандила – 1100 m, а на Мазалат – 1300 m, а по отношение на 
възрастта – от 34 г. (ОП Тетевен) до 150 г. (ОП Айтос)  към 
2008 г. Опитните площи са заложени в чисти и смесени (с единично 
участие на габър) букови насаждения според утвърдената Методика 
по проект „Оценка и мониторинг на въздействията на замърсения 
въздух върху горските екосистеми“ (ICP Forests 1986-2006).

Проучванията са комплексни, обхващат изследвания на почви 
и почвена покривка, натрупване на хранителни вещества и тежки 
метали от дървесни, храстови и индикаторни тревни видове, 
дендрометрични измервания, фитопатологични, ентомологични и 
други въздействия. В тази статия състоянието на бука и промените 
в него се разглеждат само в патологичен аспект според изискванията 
на Международната кооперативна програма за мониторинг на 
горските екосистеми (ICP Forests 1986-2004).

реЗултати

Опитната площ до яз. Бебреш (ДГС Ботевград), лесовъдската 
характеристика за която е представена в таблица 1, е заложена 
през 1987 г. Значителни проблеми от патологичен характер за целия 
период на обследване не са констатирани. Установени са некрози 
по кората и раковини от Nectria spp. върху 10–20% от дърветата. 
Известни смущения са установени през 1994-1995 г., когато настъпват 
незначителни промени в короните – изреждане, връхната част е с по-
дребни бледожълтеникави листа преди всичко в резултат на повреди 
от Rhynchaenus fagi L. Засегнатите дървета от обезлистване от 2-4 
степен за изследвания период се колебаят от 13% до 68% (фиг. 1). 

Състоянието на пробната площ се влошава през 2003 г. В 
резултат на нерегламентирана сеч са отсечени 61,5% от дърветата. 
Повредите от механичен характер са 7,7% (резултат от пряка 
човешка дейност). Най-често срещания насекомен вредител е R. fagi, 
който почти ежегодно сe развива по листата, но щетите от него 
не надминават 20–25% от площта на листната петура (мини и 
надупчвания).
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таблица 1. Лесовъдска характеристика на постоянните опитни площи от бук*
Table 1. Forest characteristics of beech permanent inventory plots

№
N

дгс
State 

forestry
Землище
Locality

годи-
на

зала-
гане
Year 
of

estab-
lish-
ment

Отдел,
под-
отдел
Div.,

Subdiv.

състав
Compo-
sition

Въз-
раст
Age

(2008)

H 
надм.
Alti-
tude
(m)

изло-
жение
Expo-
sition

Почви
Soils

ср. 
год. 
сума 
на

вале-
жи/
Rain
(mm/
m2)

1 Ботевград
Botevgrad

Бебреш
Bebresh 1987 349 в бк/b 10 68 650 С/N CM (DY) 800

2 Етрополе
Etropole

Правец
Pravets 1986 149 а бк/b 6, 

гб/hb4 55 900 С/N CM (DY) 800

3 Етрополе
Etropole

Лопян
Lopyan 1986 235 б бк/b 10 55 700 И/E CM (DY) 800

4 Тетевен
Teteven

Васильово
Vasiliovo 1986 122 е бк/b 10 34 900 СИ/NE CM (EU) 900

5 Троян
Troyan

Шипково
Shipkovo 1987 37 и бк/b 10 71 700 СИ/NE (UM) PL 850

6 Троян
Troyan

Капинчо
Kapincho 1987 242 б бк/b 9, 

гб/hb 1 89 650 СЗ/NW (UM) PL 750

7 Севлиево
Sevlievo

Боазът
Boazut 1987 55 и бк/b 10 81 700 С/N PL (DY) 750

8 Елена
Elena

Плаково
Plakovo 1988 384 н гб/hb 4, 

бк/b 3 70 500 ИE (UM) PL 700

9 Омуртаг
Omurtag

Горско село
Gorsko selo 1988 215 к бк/b 10 80 600 С/N (HA) LV 750

10 Търговище
Turgovishte

РПС
RPS 1988 45 в бк/b 9, 

гб/hb 1 60 400 С/N (HA) CH 650

11 Смядово
Smyadovo

Александрово
Alexandrovo 1988 185 в бк/b 9, 

гб/hb 1 140 450 СИ/NE PL (DY) 750

12 Провадия
Provadia

Партизани
Partizani 1989 347 г бк 9, гб 1 60 300 С/N (HA) LV 600

13 Айтос
Aytos

Тополица
Topolitsa 1989 544 г бк/b 8, 

гб/hb 2 150 400 СЗ/NW LV (CR) 550

14 Твърдица
Tvurditsa

Жълт бряг
zhalt bryag 1988 111 а бк/b 10 80 700 И/E CM (DY) 750

15 Котел
Kotel

Царевец
Tsarevets 1988 442 к бк/b 10 100 800 Ю/S CM (DY) 800

16 Котел
Kotel

Зелинич
zelinich 1988 138 а бк/b 10 100 800 СИ/NE CM (DY) 800

17 Сливен
Sliven

Карандила
Karandila 1988 50 а бк/b 10 120 1100 ЮИ/SE CM (EU) 800

18 Казанлък
Kazanluk

Шипка
Shipka 1987 108 в бк/b 8, 

гб/hb 2 51 800 ЮИ/SE CM (EU) 1000

19
Горно Са-

хрене
Gorno Sahrane

Мазалат
Mazalat 1987 137 к бк/b 8, 

гб/hb 2 101 1300 ЮЗ/NW CM (DY) 1000

*Опитни площи в Провадия и Айтос са с F. orientalis, а останалите – с F. sylvatica
The sample plots in Provadia and Aytos are with F. orientalis, and the rest – with F. sylvatica
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ОП в района на Правец и лопян (ДГС Етрополе) са заложени в 
габърово-букови насаждения през 1986 г. Здравословното състояние на 
дърветата е сравнително добро. Малка част от тях имат повреди 
от мокър сняг (1995, 1996, 2003 г.), като делът на засегнатите 
дървета достига 12,5%. Механични повреди в основата на стъблата 
са установени по около 10-12% от дърветата. Суховършия по 
клоните в долна и средна част на короните се наблюдават по 50% от 
дървостоя (дължат се най-вече на естественото самоокастряне).

фиг. 1. Динамика на промените в здравословното състояние на бука в постоянни 
опитни площи по степени

Fig. 1. Health status changes dynamics of beech in permanent sample plots by degrees

Легенда: 0 – до 10% изреждане на короната
1 – от 11 до 25% изреждане на короната
2 – от 26 до 60% изреждане на короната
3 – над 60% изреждане на короната
4 – загинали дървета

Legend:  0 – up to 10% crown defoliation
1 – from 11 to 25% crown defoliation
2 – from 26 to 60% crown defoliation
3 – over 60% crown defoliation
4 – dead trees

. 1.

Fig. 1. Health status changes dynamics of beech in permanent sample plots by degrees

: 0 -  10%   

1 -  11  25%    

2 -  26  60%    

3 -  60%    

4 -  

Legend: 0 - up to 10% crown defoliation

1 - from 11 to 25% crown defoliation 

2 - from 26 to 60% crown defoliation 

3 - over 60% crown defoliation 

4 - dead trees
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Насаждението в ОП Васильово (ДГС Тетевен) е със силни 
повреди от мокър сняг, нанесени през 1991-1995 г. Засегнати са 67,5% 
от дърветата – някои от тях силно наведени, други – пречупени. 
Това наложи тяхното изваждане и отстраняване през 1997 г., поради 
което наблюдаваният брой дървета намалявя силно. Втората 
важна особеност е появата на мокри петна в приосновната част 
на някои стъбла (1995 г., по 30% от дърветата). След засъхване 
през следващата година кората се напука, а под нея се наблюдават 
калусирали раковини с различен размер. Плодни структури на 
причинителя не са установени, но признаците са идентични с 
проявлението на гъбата Nectria coccinea (Pers.) Fr. Тези дървета бяха 
отстранени поради повреди и от мокър сняг.

Комплексната оценка за останалите стоящи дървета (фиг. 1) 
показва добро здравословно състояние – от степени 0 и 1 за периода 
1988-1995 г. са 88% до 97%. През последните години (2000-2005 г.) 
отново се наблюдават силни повреди от обилен мокър сняг по 50-55% 
от дърветата.

Насекомният вредител R. fagi ежегодно причинява повреди по 
листата, но увредената част от листната петура не надминава 
20-25%.

В района на с. Шипково и м. капинчо – ДГС Троян, са заложени 
две опитни площи през 1987 г. Тогава е установено, че са в добро 
здравословно състояние. От 1994 г. започват процеси на слаби 
изреждания на короните, придружени от суховършия. Във връхната 
част на короната листата издребняват и имат бледожълтеникава 
окраска, като това явление е по-силно изразено при дърветата с 
по-голям диаметър. Наблюдават се некрози по кората на стъблата 
по преобладаващата част от дърветата. Някои от тях с подобни 
повреди загиват – в ОП Шипково – 2,5% (1996 г.), в ОП Троян 2,5% 
(1996 г.) и 7,5% (2001 г.) (фиг. 1). В приземната част на стъблата 
е установена т. нар. чернилка по кората, причинявана от гъбата 
Ascodichaena rugosa Butin. Механични повреди и мразобойни се срещат 
сравнително рядко – по 7,5% от дърветата.

Край с. Плаково (ДГС Елена) в опитната площ насаждението 
е смесено – бук, габър и единично дива череша и трепетлика. 
Здравословното състояние до 1998 г. е много добро – с добре оформени 
корони на дърветата. Некрози по кората са установени единично 
през предходните години върху 6,5–22,6% от дърветата. Повредите 
по листата от R. fagi са слаби с колебания в отделни години. През 
1999 г., в резултат на силен вятър, част от дървостоя е повален, а 
при стоящите дървета има стъбла с пречупени върхове, с наранявания 
по кората на различни места от стъблото, вследствие на което 
бързо се увеличи броят на дърветата с некрози, включително и от 
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Нектриалния рак и гнилоти. Ежегодно делът на загиналите дървета 
се увеличава и достигна 21% през 2000 г. и 36,4% през 2005 г. (фиг. 1). 
От събраната информация се установява, че 57,6% (2005 г.) от 
дърветата са засегнати в различна степен от природни въздействия 
(ветровал и ветролом).

Обикновеният габър в насаждението е в добро състояние, без 
наличие на патологични проблеми по време на изследването.

Край с. Боазът (ДГС Севлиево) ОП е заложена през 1987 г. в 
чисто буково насаждение. Състоянието й е добро до 1993 г. През 1994 г. 
по група дървета, с различен диаметър, се появяват мокри петна по 
кората, в приосновната част от стъблата. Засегнатата част от 
кората хлътва, некротира и загива. Големината на некрозните петна 
е различна – от 3-4 до 10-12 cm. Във връхната част на короните 
на тези дървета листата са издребнели, бледожълтеникави. През 
следващите години те постепенно загиват (2006 г. – 22,5%, фиг. 1.), 
някои са пречупени от мокър сняг. По кората се появяват сапрофитни 
дърворазрушаващи гъби – Schizophyllum commune Fr., Fomes fomentarius 
и др., а в приземната част на стъблата се появявя чернилка от 
гъбата A. rugosa. 

След 1996 г. се наблюдава влошаване на състоянието на дърветата 
(повредените от 3 и 4 степен са около 25%), изредени корони, некрози 
по кората, които постепенно се увеличават. Под некротиралата и 
напукана кора се виждат калусирали раковини. В незасегнатите от 
некроза части се развиват голям брой водни леторасли, създаващи 
погрешна илюзия за добре облистена корона.

През последните години здравословното състояние на дърветата 
в опитната площ е задоволително.

Край с. горско село (ДГС Омуртаг) ОП е заложена през 1988 г. в 
чисто буково насаждение. Здравословното състояние е задоволително 
до 1995 г. и сравнително добро през 1999–2002 г. Дърветата от 0 и 
1 степен са над 90% (фиг. 1). Характерно е доброто облистване на 
короните и наличието на единични сухи клони в долната им част. По 
листата повредите от буковия скоклю (R. fagi) са почти ежегодни, 
но засегнатата част от листната петура е до около 20-25%. По-
силно обезлистване от биотичен и абиотичен характер е отбелязано 
през 1997 г., което обхваща 75% от дърветата, в т. ч. 7,5% – от 3 
степен. По стъблата, в резултат на силна градушка и развитие на 
нектриален рак, има значителен брой некрозни петна, обхващащи в 
различна степен до 87,5% от дървостоя. В основата на дърветата 
се развиват гнилоти, формирани са хралупи и този процес води до 
обезценяване на дървесината, независимо от добрата комплексна 
оценка на короните.
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В района на рПс търговище (ДГС Търговище) насаждението 
е буково с единично участие на габър. ОП е заложена през 1988 г. 
Здравословното състояние тогава е сравнително добро и се запазва 
през периода 1988–1994 г. След това, в резултат на повреди от 
снеголом, значителна част от дървостоя (1994 г. – 2,5%, 1999 г. – 
44,7%) е засегната, което се изразява в пречупени върхове, корони или 
стъбла, с последвало силно развитие на водни леторасли. По кората 
на стъблата се наблюдават некрози, в резултат на чието развитие 
от 2000 г. до 2005 г. загиват повече от 10% от дърветата (фиг. 1). 
От съхнене са засегнати  само пречупените от снеголома дървета.

Повредите по листата от буковия скоклю (R. fagi) са почти 
ежегодни, но слаби. Обхванатата от некроза част от листата е 
между 10% и 20%, а обезлистването, резултат от преждевременно 
опадване, е от 1 и 2 степен.

От габъровите (неномерирани) дървета единични екземпляри 
също показват влошено здравословно състояние. По кората им, 
особено около приземната част, се наблюдават некрози, понякога 
значителни по размер, разположени по дължина на стъблото, с ясно 
изразени признаци и симптоми от патологичен характер. Причинители 
на тези повреди са гъбите Coryneum sp. и Pezicula carpinea (Pers.) Tul. 
ex Fuckel. Такива проблеми са наблюдавани в много насаждения с 
участие на обикновения габър в Североизточна и Източна България 
(Петков, Роснев, 2008).

ОП в района на с. александрово (ДГС Смядово) е заложена 
през 1988 г. Почти през целия период на обследване насаждението е 
в много добро състояние – дърветата са с добре облистени мощни 
корони, стъблата – без особени патологични проблеми. Комплексната 
оценка показва, че преобладаващата част от тях са от степен 0 и 1 
– между 75% и 100% (фиг. 1). Само 5% от дърветата са загинали през 
2005 г. При пречупените от мокър сняг дървета, кората на стоящата 
им част е некротирала, с развитие на дърворазрушаващите гъби F. 
fomentarius, S. commune, Pholiota spp. и др.

В долната част на короните има съхнене на клони с различен 
диаметър, включително и над 10 cm, с некротирала кора и раковини 
от гъби от р. Nectria.

През 1989 г. е заложена опитна площ в буково насаждение 
(F. orientalis) с единично участие на габър и други широколистни видове 
край с. Партизани (ДГС Провадия). Здравословното състояние на 
бука е добро, отделни дървета са повредени от мокър сняг (12,5% 
– 2003 г.), като стъблата са пречупени, а по останалата стояща 
част се развиват водни леторасли. При такива дървета се наблюдава 
некротирала кора и развитие на дърворазрушаващите гъби Stereum 
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hirsutum (Willdenow: Fries) S.F. Gray, S. commune, F. fomentarius и др.
Върху 37,5% от дърветата през 2002 г. са установени некрози по 

стъблата, причинени от нектриален рак, развили се след механични 
увреждания. През съща година 10% от обследваните дървета са 
отсечени.

Край с. тополица (ДГС Айтос) буковият дървостой от 
F. orientalis е в добро състояние, с комплексни оценки на дърветата от 
степени 0 – 39,5% до 78% и 1 – 45% до 50% през последните години 
(фиг. 1). През 2002-2004 г. са отсечени и 2,5% до 5% от дърветата 
от степен 4 (загиващи и сухи). Дърветата с некрози по кората, 
причинени преобладаващо от Nectria sp., са от 17,5% до 37,5%, но 
според размерите и степента на увреждане, засега не са сериозна 
заплаха. Както при други насаждения на по-голяма възраст, и тук се 
наблюдава микрофилия по преобладаващата част от дърветата. Във 
връхната част на короните листата издребняват и имат променена 
неестествена бледожълтеникава окраска.

Насекомният вредител R. fagi е слабо разпространен в 
насаждението. Повреди от него липсват или са единични през целия 
период на обследване.

На територията на дгс котел през 1988 г. са заложени две 
опитни площи – в м. Царевец и Зелинич. Насажденията са в много 
добро състояние с добре развити и здрави корони (фиг. 1), но по 
преобладаващата част от дървостоя (ОП Зелинич) в основата на 
стъблата до около 1 m височина има наранявания от механичен 
характер, най-вероятно при извеждане на горскостопански 
мероприятия. В някои случаи тези повреди обхващат до 30–40% 
от обиколката им, което създава предпоставки за некротиране и 
опадване на кората и инвазия на дърворазрушаващи гъби.

Обезлистванията и при двете опитни площи са преобладаващо 
от степени 0 и 1, което означава, че по отношение на листата и 
короните няма засега смущаващи проблеми. В ОП Зелинич, поради 
нерегламентирана сеч, 7,5% от дърветата липсват.

Опитната площ в м. карандила (ДГС Сливен) е заложена през 
1988 г. в чисто буково насаждение на типично за вида месторастене. 
Здравословното състояние е добро, с гъсти, мощни и добре оформени 
корони. Само по отделни дървета се наблюдава издребняване и слабо 
пожълтяване на листата, което е обхванало от 5% до 12,5% от 
дърветата.

По кората на стъблата са установени значителен брой некрози, 
причинени от Nectria sp. и различен тип наранявания (вкл. и от човешка 
дейност). За целия период на отчитане са засегнати от 47,5% 
до 70% от дърветата. При извеждане на сечи също са причинени 
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наранявания. При обследване на повалени от вятър дървета, които 
не надминават 5%, е установено, че в приосновната и ядровата част 
на стъблата има значителни гнилоти, причинени от F. fomentarius и 
др. дърворазрушаващи гъби, което показва и потвърждава ролята 
и значението на допусканите наранявания, особено в долната и 
приземната част от стъблото.

таблица 2
По-важни патогенни гъби по обикновения и източния бук в опитните площи

Table 2
More important pathogens on F. sylvatica and F. orientalis in the permanent inventory plots

№
N

наименование на причинителя
Name of agent

Засегнати органи
Attacked organs

Значимост 
Importance

1. Ascodichaena rugosa Butin кора 
bark +

2. Asterosporium asterospermum (Pers.:Fr.) S.J. 
Hughes

кора
bark +

3. Biscogniauxia nummularia (Bull.; Fr.) 
(= Hypoxylon nummularium (Bull.; Fr.))

кора 
bark +

4. Daedaella gibosa Pers. стъбло
stem +

5. Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc. кора 
bark +

6. Fomes fomentarius Gill. стъбло 
stem ++

7. Lensites betulina (Fr.) стъбло 
stem +

8. Nectria coccinea (Pers.) Fr. кора 
bark +++

9. Nectria ditissima Tul. кора 
bark +++

10. Phomopsis spp. кора 
bark +

11. Schizophyllum commune Fr. стъбло
stem +

12. Stereum hirsutum (Willdenow: Fries) S.F. Gray стъбло
stem +

13. Trametes versicolor (L. ex Fr.) Pil стъбло 
stem +

14. Xylaria spp. кора 
bark +

Забележка/Note: + – малка значимост/little importance; + + –  средна значимост/
middle importance;

+ + + – голяма значимост/considerable importance
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След 2000 г. ежегодно се наблюдават некротични повреди по кората 
от трахеомикотичен тип, отначало епизодично, а през последните 
години повсеместно, по всички дървета. Причинител на тези повреди 
е насекомният вредител Ectoedemia liebwerdella zimm. Установен е и 
преносителят на нектриалния рак Cryptococus fagisuga Lind. 

Насаждението край с. жълт бряг (ДГС Твърдица) е в много 
добро състояние според наблюдаваните показатели. Дърветата в 
преобладаващата част са от степени 0 и 1 и само по единични 
дървета (до 5%) са установени повреди вероятно от мокър сняг 
(пречупен връх с дължина около 5 m). Некрозите по кората имат 
малки размери, но са установени по 35% (1996 г.) до 47,5% (2002 г.) 
от обследваните дървета (фиг. 1). По неномерирани дървета, 
особено такива с наранявания, е намерена дърворазрушаващата гъба 
F. fomentarius, причиняваща бяла смесена гнилота. Констатирано е 
изреждане на короните и издребняване на листата във връхната 
част на дърветата – явление, което е споменато и при други букови 
насаждения с по-голяма възраст (обикновено над 60 г.).

Повредите по листата от насекомния вредител R. fagi са 
незначителни, наблюдават се обикновено от 1 до 5 малки петна на 
лист, което означава повреда до 5% от листната петура. Дърветата 
от 3 и 4 степен не надминават 5%.

Опитната площ в м. Шипка (ДГС Казанлък) е заложена през 
1987 г. в буково насаждение с единично участие на габър. Здравословното 
състояние е добро, като броят на дърветата, оценени с увреждания 
от втора и трета степен се колебае през отделните години от 
2,5% до 45,5% (фиг. 1). Установени са повреди (некрози) по кората 
на стъблата, включително и с развитие на гъби от р. Nectria, но 
засега тяхното развитие не застрашава сериозно жизнеността 
на дърветата. Суховършията на странични клонки са отчетени в 
долната част на короните (по клони с диаметър от 2 до 4 cm) и 
това се отдава преди всичко на засенчване и самоокастряне.

В основата на отделни дървета, в резултат на температурни 
амплитуди през зимата, и по откритите приземни корени са образувани 
надлъжни цепнатини с дължина между 10 и 20 cm и дълбочина до около 
5 cm. Тяхната отрицателна роля се изразява в създаването на реални 
възможности за проникване на спори от дърворазрушаващи гъби, 
които причиняват сърцевинна гнилота, обезценяване на дървесината 
и неустойчивост на дървостоя към мокър сняг, силен вятър и др.

По листата ежегодно се наблюдават повреди от буковия 
скоклю – R. fagi, но обезлистванията и оцветяването на листата са 
незначителни.

Установено е още наличие по единични дървета на хралупи, 
които са последствие от проведени сечи и нискостъблен характер 
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на част от дърветата в насаждението, и последвали изразени 
гнилостни процеси по останалите пъни и наранените в основата 
стоящи дървета.

Опитната площ в горно сахрене (мазалат) (ДГС Павел баня) 
е заложена в чисто буково насаждение в горната граница на гората. 
Здравословното състояние е задоволително до сравнително добро. 
По значителен брой от дървета (72,5% през 2000 г.) са установени 
некрози по кората, включително и нектриален рак. Състоянието на 
короните е добро, по отношение на облистването всички дървета 
са оценени в степени 0 и 1, като само при единични екземпляри 
обезлистването е по-голямо поради пречупени върхове на короните 
от мокър сняг (7,5% през 2000 г.), а през 1996 г. 5% са загинали 
(степен 4) (фиг 1). Наблюдава се процес на изреждане на короните, а 
във връхната и средна част – издребняване на листата и промяна на 
естественото оцветяване от зелен в жълтеникав цвят. 

Повредите от буковия скоклю (R. fagi), изразяващи се в 
некротиране и перфориране на листната петура, обхващат от 10% 
до 20% от повърхността й.

ОБсъждане

Здравословното състояние на бука в обследваните райони е добро. 
Установени са по-важните причинители на повреди (таблица 2).

От изброените гъби по-голямо значение имат видовете от 
р. Nectria (N. coccinea и N. ditissima). Нейните некрози и раковини 
причиняват съхнене на клоните, загиване на кората или повърхностни 
повреди по дървесината (Monteccio, 2003; Perrin, 1983; Schüt et al., 
1983). Гъбата N. coccinea е намирана само в единични случаи. Тя е 
силно патогенна и в буковите гори на Западна Европа причинява 
значителни повреди, което създава проблеми при стопанисването на 
този дървесен вид. Най-важният преносител на спорите на гъбата е 
насекомният вид C. fagisuga, чието присъствие може да се наблюдава 
с невъоръжено око като бели точковидни образувания с диаметър до 
около 1 mm върху кора, пукнатини, калусирали тъкани около рани и 
др., обикновено от северната страна на стъблото. Той е наблюдаван 
почти във всички опитни площи, но винаги разпространението му е 
слабо, достига до 5–10 броя в приземната част на отделното дърво 
(по-силно е само в м. Карандила, ДГС Сливен). Известни са случаи в 
други страни, където присъствието на C. fagisuga е такова, че голяма 
част от кората е почти бяла (Phillips et al., 1992).

Знае се, че за заразяване и развитие на нектриалния рак по кората 
на дървото е необходимо наличие на нараняване, пукнатина и др. 



28

подобни от биотичен и абиотичен характер, които са вход и създават 
предпоставка за проникване на спорите. Такива условия се създават 
и от насекомния вид E. liebwerdella, чиито повреди се наблюдават 
често и лесно се разпознават като вертикални вълнообразни ивици 
по кората, достигащи до около 20-30 cm дължина, с леко подуване и 
некротиране на засегнатата част.

Гъбата A. rugosa е почти непозната у нас, но лесно се разграничава 
от други повреди по кората. Формира черни струпеи в приземната 
част на стъблото (до 2-3 m височина от кореновата шийка). Това са 
строми от пикнидиите (плодните тела) на тази несъвършена гъба. 
Паразитира по кората като чрез хаустории изсмуква необходимите 
й хранителни вещества. В обследваните площи, на по-влажни 
месторастения, се среща по  около 10–15% от дървостоя.

Дърворазрушаващата гъба F. fomentarius е установена 
повсеместно в опитните площи върху живи, пречупени и загиващи 
дървета. Обикновено плодните тела са формирани върху некротирала 
кора или рани по стъблото. Гъбата причинява бяла смесена гнилота, 
обезценява голяма част от дървесината, а при мокър сняг или силен 
вятър дърветата се пречупват в загнилата част.

Мокрите петна, наблюдавани по кората на отделни дървета 
в много от опитните площи имат различен произход – абиотичен 
и биотичен. Една от вероятните причини е влошаване на водния 
режим, вследствие на което настъпват промени в кореновата 
система или приосновната част на стъблото. Другото обяснение 
на това явление са повреди и загиване на камбиалните тъкани в 
резултат на развитието на N. coccinea. Този процес може да бъде и 
съвместен.

Повреди от абиотични причини са установени преди всичко 
от мокър сняг в ОП Васильово (ДГС Тетевен), ОП Търговище 
и ОП Плаково (ДГС Елена), ОП Партизани (ДГС Провадия), 
ОП Александрово (ДГС Смядово) и ОП Жълт бряг (ДГС Твърдица). 
В преобладаващата част от опитните площи има отсечени единични 
или групи дървета в резултат на нерегламентирани сечи. В ОП Бебреш 
(ДГС Ботевград) поради тази причина се наложи прекратяване на 
наблюденията, тъй като са отсечени 61,5% от дървостоя.

В буковите насаждения се наблюдават механични повреди в 
приземната част на стъблата, нанесени при извеждането на сечи. 
Раните са значителни по размери, кората  е некротирала или липсва, 
създадени са предпоставки за проникване на дърворазрушаващи гъби, 
а в много от случаите този процес е напреднал.

По откритите части на корените на бука, особено при 
насажденията с южно и югозападно изложение, се наблюдават цепнатини 
с дължина до около 20 cm. Обикновено се формират в края на зимния 
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сезон, когато през деня температурите значително се повишават, а 
през нощта рязко спадат. При тази голяма температурна амплитуда 
се създават напрежения между периферията и вътрешните части на 
дървесината, в резултат на които се появяват пукнатини. Те са 
места за проникване на дърворазрушаващи гъби и гниене.

Предварителни резултати от междинни изследвания са 
представени в доклади на научни конференции и други форуми 
(Роснев, Петков, 1996; Rossnev et al., 2003 и др.), където се посочват 
най-важните причини и причинители на повреди и заболявания. 
Установено е, че здравословното състояние на бука е добро, но 
наличието на промени в горната част на короната (издребняване на 
листата и ненормалното ранно изменение на естествения им цвят), 
както и разпространението на нектриалния рак и преносителите му 
(C. fagisuga и E. liebwerdella), обезлиствания от R. fagi и при наличие на 
стресови ситуации (засушавания, ниски температури и др.) могат да 
доведат до влошаване на неговото състояние.

Заключение

Проведените многогодишни мониторингови проучвания върху 
здравословното състояние на бука в 19 опитни площи в Средна и Източна 
Стара планина показват, че този дървесен вид е в добро състояние, макар 
че периодът на изследване се характеризира с климатични аномалии – 
продължителни засушавания (1999-2004 г.) и проливни дъждове (2005 г.). 
От патологичните причинители на заболявания, по-важни за района 
на изследване са следните видове: N. coccinea, N. ditissima, F. fomentarius. 
Разширява се разпространението на насекомите – преносители на 
нектриалния рак – C. fagisuga и E. liebwerdella. Установени са локални 
повреди, причинявани от мокър сняг, резултат на ненавременно или 
непровеждане на отгледни мероприятия в млади букови гори и др. 
При по-възрастните насаждения (над 60 г.) се наблюдава издребняване 
на листата във връхната част на короната, както и промяна в 
естествения цвят на листата до бледожълтеникаво. Повредите 
от R. fagi са незначителни и не са оказали съществено влияние върху 
състоянието на буковите дървета. 
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MONITORING OF THE HEALTH STATUS OF fagus sylvatica 
L. AND fagus ORiENtalis LYPSKI IN MIDDLE  

AND EAST STARA PLANINA

B. Rossnev, P. Petkov, М. Georgieva
Forest Research Institute – Sofia 
Bulgarian Academy of Sciences 

(SUMMARY)

During more than 20 years monitoring was carried out about the 
health status of Fagus sylvatica L. and F. orientalis Lypski. It was established 
that the beech is in relatively good condition. The most significant and often 
presented pathogenic fungi were Nectria coccinea (Pers.) Fr., N. ditissima Tul. 
and Fomes fomentarius Gill. A tendency for increasing the distribution of 
pest insects Cryptococcus fagisuga Lind. and Ectoedemia liebwerdella zimm., 
which are vectors for nectrial canker.
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