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Абстракт: Оценени са числеността, конкурентноспособността и здравословното състояние 
на обикновения кестен (Castanea sativa Mill.) в младиняци, получени в резултат на извеждането 
на възобновителни сечи на територията на Беласица. Общата численост на подраста в изследва-
ните обекти е относително висока. В състава бяха установени 38 дървесни вида и храсти. Едва в 
30% от изследваните обекти числеността на семенния подраст от кестен надвишава 2000 бр./ha-1. 
Използваните факторни признаци не обясняват статистически значимо вариацията в числеността 
на семенния и издънков подраст от кестен. Вероятността от заразяване на фиданките от кестен 
с Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr намаля статистически значимо с надморската височина. 
Съответно числеността на жизнените и здрави семенни индивиди от кестен е съществено по-го-
ляма на по-голяма надморска височина. Въпреки относително бързия си растеж в млада възраст, 
средно 43% от семенните индивиди от кестен са потиснати от издънки на кестен и на други 
дървесни видове и храсти. В резултат на изследването е препоръчано увеличаване на площите на 
обикновения кестен във височинния пояс 700–1100 m в Беласица чрез извеждането на неравно-
мерно-постепенни сечи, също както и провеждане на регулярни отгледни сечи във формираните 
смесени широколистни младиняци с участие на кестен. 

ключови думи: Castanea sativa Mill., стопанисване, възобновяване, здравословно 
състояние, отгледни сечи 

увОД

В началото на миналия век горите от обикновен кестен 
(Castanea sativa Mill.) в Беласица формират непрекъснат пояс от с. 
Ръждак в България до с. Банско в БЮР Македония с площ от около 
5000 ha, дължина 45 km, широчина до 4–5 km и надморска височина 
от 250 m до 850 m (Добрев, 1914; Стоянов, 1921; Благоев, 1925). 
До този период кестеновите гори в Беласица се използват най-вече 
за плодопроизводство, за добив на строителни материали, дърва за 
огрев и за горски пасища. Поради ниската пълнота (от 0,1 до 0,4), при 
която са стопанисвани, дърветата са едроразмерни, с мощно развити 
корони, осигуряващи почти ежегодно и обилно семеносене (Вутов, 
1982). След национализацията на горите в страната, ползването на 
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кестеновите гори в Беласица се ограничава до събирането на плодове, 
като намаляват и почти изчезват пашата и добивът на дървесина. 
През 1993 г. в насажденията от кестен в Беласица са установени 
силни повреди от заболяването ендотиев рак (Петков, Роснев 2000), 
с причинител патогенът Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr (syn. 
Endothia parasitica (Murrill) Anderson), Ascomycetes: Diaporthales. 

Част от старите и съхнещи кестенови гори на по-малка 
надморска височина са реконструирани. В останалите не се водят 
лесовъдски мероприятия до 1995 г., когато започва провеждането 
на експериментални сечи, с цел осигуряване на възобновяване и 
предотвратяване на загубата на площи от кестенови гори, загиващи 
от появилия се ендотиев рак по кестена. Изпитвани са различни 
видове сеч, но преобладават голите сечи на малки площи, с оставяне 
на семенници от кестен за възобновяване на откритите участъци. В 
резултат са възобновени повече от 25 ha стари гори. Възобновяването 
не винаги протича в желаната посока, но експериментът е важен и 
полезен за стопанисването на кестена в Беласица. Резултатите от 
тези сечи могат да послужат като съществен мотив в дискусията 
относно започването на по-широкомащабна лесовъдска дейност в 
кестеновите гори в планината. В тази връзка целта на настоящето 
проучване е да се оцени числеността, конкурентоспособността и 
здравословното състояние на кестена в младиняци, получени в 
резултат на извеждането на възобновителни сечи на територията 
на Беласица.

ОБект и метОДи

Обекти на изследване 
Изследваните обекти са разположени по северните склонове на 

Беласица. Поради стръмния наклон и относително голямата надморска 
височина на основния масив на планината, климатът по северните 
й склонове е значително по-влажен от този на заобикалящите я 
територии. Средните годишни валежи в пояса на разпространение на 
кестеновите гори са между 650 mm на 400 m надм. в. и 800 mm на 900 
m. Съответните средни годишни температури за тези две височини 
са 12,5 °C и 9 °C (климатичните данни са адаптирани от Zlatanov et 
al. (2013). Изследваните обекти са сечища на малки площи (голи или с 
оставяне на семенници), изведени в доминирани от кестен дървостои 
през последните 10 г. Изследвани са 24 сечища, при надморска височина 
450–950 m. Местонахождението и конкретните характеристики на 
изследваните обекти са представени в таблица 1.
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таблица 1. Местонахождение и характеристика на изследваните обекти
Table 1. Location and characteristics of studied stands

Площ 
№

 Plot 
N

Площ 
Area 
(ha)

Подотдел 
Stands

Координати  
Coordinates* Надм. 

в.  
Alti-
tude 
(m)

Възраст на 
изсечения зрял 
дървостой (г.) 
Age of harvest-
ed mature stand 

(years)

Период 
след сечта 
(г.) Period 
since the 

final harvest 
(years)

N E

1 1.0 24 б 4586590.00 165905.00 550 60 6

2 7.7 44 е 4586067.92 169924.45 600 50 3

3 1.5 45 в 4586673.00 170552.00 500 50 5

4 0.5 66 в 4586770.04 172925.25 450 40 6

5 0.7 66 е 4586382.00 172941.00 550 40 6

6 0.2 104 г 4586188.26 177442.95 500 50 3

7 0.2 104 е 4585523.00 177327.00 730 50 4

8 5.0 120 е 4586819.20 178614.64 500 190 9

9 3.0 123 е 4586008.30 179378.63 950 180 7

10 1.0 124 г 4586740.00 179268.00 550 220 6

11 3.0 124 ж 4586151.30 179642.32 800 100 4

12 1.0 136 ж 4586491.95 180861.92 800 180 6

13 3.0 145 д 4586517.63 171256.92 500 150 5

14 1.0 170 г 4586474.55 184313.32 900 150 7

15 0.3 173 м 4588274.30 183489.50 520 150 6

16 1.0 174 д 4587886.86 183856.62 550 170 1

17 0.7 174 е 4588016.14 183668.33 550 70 1

18 2.0 174 ж 4587639.75 183768.93 600 150 9

19 1.0 175 б 4586967.23 184114.06 650 100 9

20 0.1 179 о 4587855.00 185058.00 650 160 7

21 1.0 180 в 4588000.00 185135.00 640 150 7

22 1.5 180 д 4587707.00 185576.00 600 150 7

23 0.3 180 е 4587506.00 185371.00 740 160 8

24 0.2 181 з 4588805.99 185750.19 550 160 9

* Координатна система WGS84 UTM 34N 
* Coordinate system WGS84 UTM 34N 
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експериментална постановка и теренни измервания
Оценката на възобновителния потенциал и здравословното 

състояние на кестена в избраните обекти (сечища) беше извършена 
в измерителни площадки, заложени систематично (през 10 m) по 
протежение на линейни трансекти. В зависимост от формата и 
размерите на сечищата бяха заложени от 5 до 25 преброителни 
площадки в сечище, или общо 292 площадки с формата на кръг с 
диаметър 6 m. Всеки индивид от подраста беше оценен по отношение 
на видова принадлежност, височина и произход. Семенните индивиди 
от кестен бяха допълнително оценени по възраст и степен на 
потиснатост. Бяха обособени три групи семенен подраст от кестен 
според степента на угнетеност, както следва: 1 – свободно растящ; 
2 – наличие на силна конкуренция от страна на други видове и издънки 
(належаща необходимост от отглеждане); и 3 – силно потиснат 
екземпляр, без възможност за възстановяване при отглеждане. 
Всички индивиди от кестен – от семенен и издънков произход, 
бяха класифицирани в 4 категории според степента на повреда на 
стъблата (наличие на раковини) от патогена Cr. parasitica: 1 – здрави 
дървета, без симптоми на болестта; 2 – върху кората на стъблата 
или клоните се наблюдават вдлъбнатини с кафяво оцветяване без 
напукване на кората; 3 – раковина с надлъжно напукване на кората в 
местата на инфекция по стъблата или клоните (все още без видими 
последици върху жизнеността на индивида); 4 – цялото стъбло на 
фиданката е силно увредено или сухо, наличие на раковини по стъблата 
или клоните. Използваната четиристепенна скала е адаптирана от 
Juhasova et al. (2004).

анализ на Данните 

Бяха извършени линейни и нелинейни регресионни анализи в 
опит да се обясни вариацията в участието на кестена в състава на 
подраста в изследваните обекти, също както и в относителното 
участие на потиснатия семенен подраст от кестен. Анализите имат 
следния общ вид (формули 1 и 2):

( , ) ( , , )total total vh cutt standCSS CSC CSS f Age Age Alt= (формула 1)

( ) ( , , )spr opr cutt standCSS CSS f Age Age Alt= (формула 2)

където totalCSS  и totalCSC  са общата численост на семенните и 

издънкови индивиди от кестен в подраста, vhCSS  – числеността на 
жизнените (степени на потиснатост 1 и 2) и здрави семенни индивиди 



27

от кестен (липса на зараза от Cr. parasitica), sprCSS  и oprCSS  – 
относителното участие на потиснатия и силно 

потиснат семенен подраст от кестен, cuttAge  е периода след 

извеждането на сечта, в години, standAge  е възраст на 
изсечения дървостой и Alt е надморската височина. 

Като основа за математическо моделиране на вероятността 

за заразяване на индивидите от кестен от Cr. parasitica ( )CPIP  беше 
използван логистичен регресионен модел, със следния вид 
(формула 4): 

( )1 2

1
 

1
CPI Age AltP

e b b− +
=

+ (формула 3)

където e е основата на натуралния логаритъм; b1 и b2 са 
регресионните коефициенти, Age е възрастта на индивидите от 
кестен и Alt е надморската височина. 

Използването на посочените факторни признаци (променливи) 
в регресионните анализи се основава на предишни изследвания 
на структурата, възобновителния потенциал и здравословното 
състояние на кестена в Беласица (Georgieva et al., 2011; Zlatanov 
et al., 2011; Zlatanov et al., 2013). Адекватността на регресионните 
модели беше оценена чрез коефициента на детерминация R2, 
статистическата значимост на регресията и нейните коефициенти 
и стандартната грешка на модела. Възможността получените 
модели да бъдат „генерализирани“ по отношение на изследваната 
популация беше установена чрез проверка на следните „допускания“ 
(assumptions): (1) наличие на линейна връзка между факторните 
признаци и логаритмичнo (logit) трансформирания резултативен 
признак (linearity); (2) независимост на грешките (independence of 
errors) и (3) отсъствие на значителна корелация между факторните 
признаци (multicollinearity). Петдесетият (Q50), двадесет и петият 
(Q25) и седемдесет и петият (Q75) процентили бяха използвани за 
докладване на централна тенденция и дисперсия.

резултати

Гъстотата на изследваните дървостои е относително висока 
– най-често между 10 000 и 20 000 бр./ha-1 (Фиг. 1A). Бяха установени 
38 дървесни вида и храсти. Следните видове бяха с участие над 3% 
от общия брой установени фиданки: обикновен кестен (Castanea sativa 
Mill.), обикновен бук (Fagus sylvatica L.), горун (Quercus petraea Liebl.), 
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едролистна липа (Tilia platyphyllos Scop.), воден габър (Ostrya carpinifolia 
Scop.), обикновена череша (Prunus avium L.), мъждрян (Fraxinus ornus 
L.), обикновена леска (Corylus avellana L.) и бяла акация (Robinia 
pseudoacacia L.). Едва в седем от сечищата, семенният подраст от 
кестен надвишава 2000 бр./ha-1 (фиг. 1B). Подобна е ситуацията и 
при издънките от кестен, чиято численост надвишава 2000 бр./ha-1 
в осем от сечищата (фиг. 1C). Използваните факторни признаци, в 
т.ч. периодът след извеждането на сечта, възрастта на изсечения 
дървостой и надморската височина (формула 1), не обясняват 
статистически значимо при a≤0.05 вариацията в числеността на 
семенния и издънков подраст от кестен.

Въпреки бързия си растеж в млада възраст – среден годишен 
прираст от 27 cm (Q25 = 15 cm; Q75 = 44 cm), средно 43% (Q25 = 
32%; Q75 = 58%) от семенните индивиди от кестен са потиснати 
(степен 2) от издънки на кестен и други дървесни видове и храсти, 
и 3% (Q25 = 0%; Q75 = 11%) са силно потиснати (степен 3). 
Особено отрицателно е влиянието на кестеновите издънки, чиито 
средногодишен прираст надхвърля 50 cm, както и на леската. 
Промяната в продължителността на периода след извеждането 
на сечта, във възрастта на изсечения дървостой и в надморската 
височина (формула 2), не обясняват статистически значимо при 
a≤0.05 вариацията в относителното участие на потиснатия и силно 
потиснат семенен подраст от кестен. 

Симптоми на зараза с Cr. parasitica са установени при 104 
от общо 1790 измерени семенни фиданки и при 527 от общо 1670 
издънки. Логистичният регресионен модел предсказва статистически 
достоверно вероятността определен семенен индивид от кестен 
да бъде заразен от Cr. parasitica (c2=1800,.61, df = 2, N = 1789, 
p < 0,000). Както възрастта на индивидите, така и надморската 
височина, имат статистически достоверен принос за общата оценка 
(a= 0,001). Стойностите на регресионните коефициенти са b1= 0,206 
(доверителни интервали – 95% lower bootstrap CI = 0,168 и 95% upper 
bootstrap CI = 0,246) и b2= –0,007 (доверителни интервали – 95% lower 
bootstrap CI = –0,006 и 95% upper bootstrap CI = –0,007). Коефициентът 
на детерминация показва, че възрастта и надморската височина 
съвместно обясняват 85% от промяната във вероятността 
определен семенен индивид от кестен да бъде заразен от Cryphonectria 
parasitica (R2 = 0,85). Това се смята за много голям ефект (Cohen, 
1988). Логистичният регресионен модел предсказва статистически 
достоверно и вероятността определен издънков индивид от кестен 
да бъде заразен от Cr. parasitica (c2=598,78, df = 2, N = 1343, p < 
0,000). И в този случай, възрастта на индивидите и надморската 
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височина статистически достоверно допринасят за общата оценка 
(a= 0,001). Стойностите на регресионните коефициенти са b1 = 
0.459 (95% lower bootstrap CI = 0,403 и 95% upper bootstrap CI = 0,515) 
и b2 = –0,005 (95% lower bootstrap CI = –0,006 и 95% upper bootstrap 
CI = –0,006). Моделът обяснява 40% (умерен до голям ефект) от 
промяната във вероятността определен семенен индивид от кестен 
да бъде заразен от Cr. parasitica. Извършените анализи, позволяват 
прогнозиране на вероятността за наличие на зараза от Cryphonectria 
parasitica по семенни и издънкови екземпляри от кестен при определени 
надморска височина и възраст (фиг. 2, графически моделът на 
логистичната регресия е S-образна крива, асимптотично клоняща в 
двата си края към стойностите 0 и 1). Осемдесет и пет процента 
от общо 104 семенни екземпляра от кестен заразени от Cr. parasitica 
се характеризират със степени на зараза 3 и 4. Съотношението 
на издънките със степени на зараза 3 и 4 спрямо всички 527 броя 
заразени издънки е аналогично – 85%.

Средната численост на жизнените (степени 1 и 2) и здравите 
(липса на зараза) семенни индивиди от кестен е 1225 бр./ha-1 (Q25 = 
637 бр./ha-1; Q75 = 1982 бр./ha-1). От изследваните факторни променливи 
(формула 1) единствено надморската височина статистически 
достоверно допринася за варирането в числеността на жизнените 
и здрави семенни индивиди от кестен. С най-висока адекватност 
(F(1,24)=69,58, P<0,000, R2=0,75) се характеризира линейната функция 
(формула 4):

vhCSS Altb= (формула 4)

Стойността на регресионния коефициент е b=2.473 (доверителни 
интервали – 95% lower bootstrap CI = 1,794 и 95% upper bootstrap CI 
= 3,116). Стойността на коефициента на детерминация (R2) показва, 
че моделът обяснява 75% от вариацията в резултативния признак, 
което според Cohen (1988) е много голям ефект. Очакваната численост 
на жизнените и здрави семенни индивиди от кестен е под 1000 бр./
ha-1 в долната зона на разпространението на вида в планината (до 
500 m надм. в.) и над 3000 бр./ha-1 в горната (над 900 m) (фиг. 3).

ДиСкуСия 

Настоящето разпространение на доминираните от кестен гори 
в Беласица е значително намалено и разпокъсано. Според Velichkov et 
al. (2010) тези насаждения в Беласица са разположени върху площ от 
648 ha. За сравнение, по време на първото лесоустройство на ДГС 
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Петрич от 1964 г., тази площ е 1319 ha. По този начин територията 
е намаляла близо двойно за период от 50 г. Причините за това не се 
различават съществено от тези, посочени за други части от ареала на 
естественото разпространение на вида, а именно: (1) прекратяване 
на интензивната стопанска дейност в насажденията последвано от 
развитие на естествени сукцесионни процеси на смяна на кестена 
от други дървесни видове и най-вече от обикновен бук (F. sylvatica) и 
горун (Q. petraea) (Paci, 1992; Romane et al., 1995; Conedera et al., 2001; 
Bratanova-Doncheva et al., 2002; Pezzi et al., 2009; Pezzi et al., 2011) и 
(2) интензивното разпространение през последния четвърт век на 
патогена Cr. parasitica.. Проучване върху здравословното състояние на 
естествени насаждения, доминирани от кестен, извършено в периода 
2009–2010 г. установява, че 38% от общо оценените 2022 кестенови 
дървета на възраст между 20 и 120 г. са загиващи и загинали (степен на 
обезлистване над 60%) в резултат на силното развитие на патогена 
(Georgieva et al., 2011).

Възобновителните процеси в изследваните обекти са повлияни 
от много фактори. Наред с естествените процеси, протичащи в 
екосистемите, съществуват и външни въздействия, които дават 
отражение върху естествената динамика на горите. Необходимо 
условие за семенно възобновяване на дървесните видове е наличие 
на достатъчно количество здрави семена, които да дадат жизнени 
фиданки. По приблизителни данни (РДГ Благоевград), около 90% от 
кестеновите плодове в Беласица се събират, като на почвената 
повърхност остават предимно нападнатите от вредители плодове с 
намалена жизненост. По този начин силно се ограничава възможността 
за възпроизвеждане на вида. Това обяснява и относително ниската 
численост на семенния подраст от кестен (най-често под 2000 
бр./ha-1) в изследваните обекти, въпреки неговото обилно и често 
плодоносене в планината. Значителната вариация в числеността на 
семенния подраст от кестен в повечето сечища (фиг. 1B) се обяснява 
с факта, че подрастът се концентрира в участъци, където са 
струпвани остатъците от сечите, тъй като натрупването на клони 
намалява възможността за събиране на плодовете. Елиминирането 
въздействието на този външен за системата фактор е основен 
елемент и е препоръчително да се има предвид при извършване на 
дейностите по възобновяване на кестеновите гори в планината. 
Ограничаване събирането на плодовете е практически невъзможно 
на този етап и поради тази причина възможната и препоръчителна 
мярка е подпомагане на възобновяването чрез внасяне на семена „в 
копки“ в освободените при сечта площи.

Извеждането на сечите по начин, съобразен с биологията на 
дървесните видове и типа на репродуктивната им стратегия, е от 
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 –  ; B –    ; C –      

 

Fig. 1. Regeneration density of studied stands (± 95% Bootstrap CI):  – total regeneration 

density; B – seed chestnut; C – coppice chestnut 

фиг. 1. Численост на подраста в изследваните сечища (± 95% доверителни  
интервали): А – общо подраст; B – семенни индивиди от кестен; C – индивиди от 

кестен с издънков произход
Fig. 1. Regeneration density of studied stands (± 95% Bootstrap CI): А – total  

regeneration density; B – seed chestnut; C – coppice chestnut
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. 2.    (  0  100%)   Cryphonectria parasitica (± 95% 

 ): , B  C –      500, 700  900 m;  

D, E  F –        500, 700  900 m  

Fig. 2. Probability of infection of Cryphonectria parasitica (± 95% Bootstrap CI): , B and C 

– seed chestnut at 500, 700  900 m; D, E and F – coppice chestnut at 500, 700  900 m 

фиг. 2. Вероятност от зараза (от 0 до 100%) от Cryphonectria parasitica (± 95%  
доверителни интервали): А, B и C – семенни индивиди от кестен на 500, 700 и 
900 m; и D, E и F – индивиди от кестен с издънков произход на 500, 700 и 900 m 

Fig. 2. Probability of infection of Cryphonectria parasitica (± 95% Bootstrap CI): А, B and 
C – seed chestnut at 500, 700 и 900 m; D, E and F – coppice chestnut at 500, 700 и 900 m

голямо значение за възобновяване на горите с желаните дървесни 
видове. Кестенът се отличава с едри семена, като развитието на 
семенния подраст на вида, при достатъчно добро осветяване, се 
характеризира със силен растеж още през първите години – средният 
годишен прираст в изследваните обекти е близо 30 cm. По този 
показател кестенът има значително предимство пред семенния 
подраст на другите дървесни видове, като обикновен бук, горун и 
едролистна липа. Основен проблем за развитие на семенния кестенов 
подраст е конкуриращата растителност от издънки на дървесни и 
храстови видове. Както е видно от резултатите на настоящето 
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изследване, издънките на кестена имат силен растеж в млада възраст 
– средният годишен прираст надхвърля 50 cm, и за разлика от други 
дървесни видове, издънковата възпроизводителна способност на 
кестена не зависи до такава степен от възрастта на дърветата 
(непубл. данни). Съществен конкурент на кестена е и леската. Този 
вид доминира в храстовия етаж в кестеновите гори (Zlatanov et al., 
2013) и се развива интензивно при извеждане на гола сеч. Друг важен 
конкурент на кестена е липата. Репродуктивната стратегия на 
този вид е да се размножава с коренови издънки, което дава голямо 
предимство при извеждане на голи сечи (Калмуков, 1987; Цонев, 2002). 
Липата формира групи от коренови издънки, които конкурират в 
растежа както семенния, така и издънковия кестен.

Кестенът показва добър възобновителен потенциал в горната 
граница на разпространение на вида (700-1000 m). В тази зона 
участието му в състава на дървостоите е най-често между 20% 
и 50% (Zlatanov et al., 2013), като букът е основен конкурент във 
всички етажи. Резултатите от изведените сечи в насажденията 
в отдели 123 е, 124 ж, 136 ж, и 170 г на ДГС Петрич показват, 
че количеството на семенния кестенов подраст не се различава 
съществено от този в сечищата, заложени при по-малки надморски 
височини. Вероятността от заразяване на семенните фиданки с Cr. 

. 3.  (±95%  )     (   

  Cr. parasitica)         

 

Fig. 3. Density (±95% Bootstrap CI) of vital and healthy (not infected by Cr. parasitica) seed 

individuals of chestnut, at different altitude 

фиг. 3. Численост (±95% доверителни интервали) на жизнените и здрави (липса 
на зараза от Cr. parasitica) семенни индивиди от кестен с промяна на надморската 

височина
Fig. 3. Density (±95% Bootstrap CI) of vital and healthy (not infected by Cr. parasitica) 

seed individuals of chestnut, at different altitude
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parasitica в тази височинна зона е много по-малка (фиг. 2) и съответно 
числеността на жизнените и здрави семенни индивиди от кестен 
е по-голяма. Установеният добър възобновителен потенциал на 
кестена при надморски височини от 700 до 1000 m е предпоставка за 
увеличаване на разпространението на кестеновите гори по-високо в 
планината (до 1000-1100 m). 

В резултат на получените в настоящето изследване резултати 
се препоръчва: (1) увеличаване на площите на обикновения кестен 
във височинния пояс от 700 до1100 m в Беласица, чрез извеждането 
на неравномерно-постепенни сечи. За подпомагане на процеса 
на семенно възобновяване при кестена е препоръчително да се 
извършва допълнително внасяне на семена след извеждане на сечите 
и (2) извеждане на редовни отгледни сечи във формираните смесени 
широколистни младиняци с участие на кестен, особено при по-
висока надморска височина, което да подпомогне оцеляването на 
здравите семенни кестенови фиданки и по-този начин да допринесе за 
запазването на кестена в бъдещия състав на горите в планината. 
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STATE OF ChESTNUT (CASTANEA SATIVA MILL.) IN MIXEd  
dECIdUOUS ThICKETS IN BELASITSA MOUNTAIN 

Tz. Zlatanov1, G. Gogushev2, M. Georgieva1, G. Hinkov1, I. Velichkov1

1 Forest Research Institute – Sofia
 Bulgarian Academy of Sciences

2 Regional Forestry Board – Blagoevgrad

(Summary)

Quality and health of sweet chestnut (Castanea sativa Mill.) regeneration 
were assessed in mixed deciduous thickets in Belasitsa Mountain, Southwest 
Bulgaria. The total density of studied young stands varied between 10 000 ha-1 
and 20 000 ha-1 with 38 tree and shrub species ascertained. The density of 
chestnut seedlings exceeded 2000 ha-1 in 30% of studied stands, nearly half of 
the individuals being suppressed by coppice shoots of chestnut and of other 
species. The relative proportion of chestnut seedlings in the reproduction 
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stratum was not significantly predicted (at a≤0.05) by the explanatory variables 
used (age since the final harvest and altitude). The probability of whether or 
not a tree was infected by chestnut blight disease (caused by Cryphonectria 
parasitica (Murrill) Barr was significantly predicted (p < 0.000) by the 
combination of age of the evaluated tree and the altitude (all explanatory 
variables significantly contributing to the prediction). Density of vital and 
healthy chestnut seedlings significantly increased with altitude (p < 0.000). 
It was recommended that timely early release treatments are performed to 
favor chestnut seed reproduction in studied stands with efforts concentrated 
at higher altitudes (700–1000 m a.s.l.). 

Key words: Castanea sativa Mill., management, regeneration, health 
condition, early release treatments 


