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абстракт: На 1 юли 2012 г. в югоизточната част на резервата „Бистришко 
бранище“ на Витоша възниква пожар, за ограничаването на който са направени пет 
просеки с обща дължина 3942 m. Отсечени са 897 смърчови дървета, с общ обем 564 m3. 
От тях повече от половината са изсъхнали в резултат на нападение от Ips typographus 
(Linnaeus), който се намножава масово след ветровала през 2001 г. За предотвратяване 
на ново намножаване и намаляване числеността на вредителя, в Министерството 
на околната среда и водите е взето решение свежата дървесина да се използва в ка-
чеството на ловни дървета. Ентомологичните анализи на дървесината по просеките 
показват, че популационната плътност на I. typographus по време на зимуването варира 
между 12,4 и 75,4 семейства/m2. Освен него, по отсечената смърчова дървесина са 
установени и други видове ксилофаги:  Pityophthorus pityographus (Ratzeburg), Trypodendron 
lineatum (Olivier), Hylurgops palliatus (Gyllenhal) (Coleoptera: Curculionidae), Monochamus sutor 
(Linnaeus), Rhagium bifasciatum Fabricius, Rhagium inquisitor (Linnaeus), Rhagium mordax (De 
Geer), Tetropium fuscum (Fabricius) (Coleoptera: Cerambycidae) и Urocerus gigas (Linnaeus) 
(Hymenoptera: Siricidae). Тяхната численост обаче не е висока и те не са заплаха за 
здравите насаждения. През пролетта на 2013 г. са маркирани 165 свежи дървета за 
обелване на кората след заселване от I. typographus. Обелването е извършено през 
периода 15-25 юни 2013 г. към края на ларвното развитие на основното поколение и 
началото на излюпването на сестринско поколение на първата генерация на типографа. 
В резултат на кампанията са унищожени около 2,7 млн. индивида на вредителя. 

ключови думи: Ips typographus, Бистришко бранище, Витоша, ловни дървета, 
ксилофаги

въвеДение

Короядът типограф, Ips typographus (Linnaeus) (Coleoptera: 
Curculionidae), е разпространен естествено в Европа и Азия, но е 
проникнал и във Великобритания (Bright, Skidmore, 2002). Свързан 
е трофично с обикновен смърч,  Picea abies L. (Karst.), и други 
представители на рода: P. jezoensis (Siebold, Zucc.) Carr., P. orientalis (L.) 
Link, P. obovata Ledeb. и др. Случайни гостоприемници на насекомото 
са видове от род Pinus, Abies и Larix.
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Един от най-агресивните ксилофаги, типографът се развива 
по свежа дървесина както на отсечени и отслабнали, така и на 
здрави и жизнени дървета. При наличие на подходяща хранителна 
база (ветровали, ветроломи и др.) видът се размножава масово 
по повалената дървесина и напада здрави насаждения, формирайки 
каламитети.

На 21 май 2001 г. през Витоша преминава смерч и поваля 
около 20 000 m3 зряла смърчова дървесина върху 62,0 ha в резерват 
„Бистришко бранище“ и 12,5 ha в м. „Офелиите“. Ветровалната 
дървесина в м. „Офелиите“ е усвоена в кратки срокове. В „Бистришко 
бранище“, обаче, при липса на законово основание за човешка 
намеса (засегнатата територия е по-малка от 25%) и под силен 
натиск на неправителствени екологични организации, Комисията 
по екология към Народното събрание на Република България решава 
увредената дървесина да не се изважда от резервата, и дори да не 
се обели, въпреки предупрежденията на учените и специалистите по 
лесозащита. В продължение на две години вредителят се намножава 
масово по повалените и пречупени дървета, след което започва 
да напада прилежащите здрави смърчови насаждения. За 5-6 г. в 
резервата загиват над 200 ha зрели смърчови гори, а на територията 
на Природен парк „Витоша“ възникват множество миграционни 
короядни огнища (Роснев и др., 2005; Георгиев, 2006).

На 1 юли 2012 г. в югоизточната част на „Бистришко бранище“ 
избухва пожар, който засяга ветровалната дървесина и загиналите 
в резултат на нападенията от типографа смърчови насаждения. За 
ограничаване разпространението на пожара са направени преградни 
просеки, при което са отсечени живи и стоящи мъртви дървета. 
Свежо повалената дървесина по просеките е хранителен субстрат 
и крие рискове за ново намножаване на I. typographus. От друга 
страна, отсечените дървета създават възможност за привличане на 
типографа и унищожаване на развилото се в тях поколение. Поради 
тази причина Експертният съвет на Министерството на околната 
среда и водите взема решение отсечената дървесина да се използва 
в качеството на ловни дървета за намаляване числеността на 
вредителя.

целта на настоящото проучване е: (1) да се направи количествена 
и качествена оценка на просеките и повалената по тях дървесина; 
(2) да се установи видовият състав и числеността на ксилофагите; 
(3) да се определят и маркират подходящите за използване за 
борба дървета; (4) да се проведат наблюдения върху фенологичното 
развитие на типографа и определят точните срокове за обелване на 
заселената дървесина и (5) да се отчете ефектът от извършените 
мероприятия.
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материал и метОДи

Проучванията са извършени от началото на септември 2012 г. 
до средата на август 2013 г. Дължината на просеките е определена 
по следи (тракове), направени с ръчен GPS приемник Garmin Oregon 
300, използвайки софтуер MapSource 6.16.3.

След сечта дърветата по просеките са клупирани чрез обществена 
поръчка. Върху отделни просеки, останали незабелязани, отсечените 
дървета са изброени и обемът им е изчислен по средната стойност на 
клупираните. За улесняване на работата за борба с I. typographus, през 
есента дърветата са окастрени и нарязани на секции. Състоянието 
на дървесината (свежа или изсъхнала) е определено двукратно – през 
ноември и май.  

Заселването от I. typographus и други ксилофаги е определено 
през есента и пролетта. Числеността е отчетена чрез обелване 
на кората в различни участъци по дължината на стъблата по 
отделните просеки. Отчитанията са извършвани по отпечатъците 
на майчините и ларвните ходове, оставени върху беловината върху 
участъци с размери 50 х 40 cm или цялата обиколка на секции от 
стъблата с дължина 50 cm.

В края на май чрез задялване на кората са установени всички 
заселени или подходящи за развитието на вредителя дървета, които 
са маркирани. Беленето е извършено ръчно с рукан между 15 и 25 юни 
чрез обществена поръчка.

Унищожените екземпляри на I. typographus са изчислени въз 
основа на плътността на заселване на дърветата по четиристепенна 
скала: силно заселени (над 50 семейства/m2); средно заселени (20-49); 
слабо заселени (1-19) и незаселени (0). Отчитането на плътността е 
извършено върху 48 обелени дървета и секции. Броят на индивидите, 
развиващи се върху едно стъбло е приет по литературни данни 
(Grégoire et al., 1995).    

резултати

кратко описание на просеките
За ограничаване на пожара в резервата е направена система от 

просеки (фиг. 1). В зависимост от начина на направата и направлението, 
могат да се отделят пет просеки. От друга страна, възрастта и 
състоянието на отсечената дървесина позволяват обособяване на 
участъци от просеките. Информация за географските координати 
и надморската височина на точките, определящи просеките, е 
представена в таблица 1.
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Първите две се характеризират с премахване на мъртвата 
горска постилка до минералния слой, върху които е изнесена част от 
отсечената дървесина след потушаването на пожара (таблица 2).

Първата просека е разположена по билото между реките 
Витошка Бистрица и Железнишка  (фиг. 1). Върху нея се открояват 
3 участъка  с обща дължина 1500 m (таблица 2). Първият преминава 
основно през млади и средновъзрастни смърчови насаждения, които 
не са подходящи за развитието на I. typographus. Отсечените живи 
дървета са предимно в началото и края на участъка. Вторият 
пресича възрастни насаждения, загинали в резултат на нападение 
от I. typographus. Отсечени са предимно мъртви дървета, които 
не могат да бъдат заселени от вредителя. Третият е направен в 

фиг. 1. Разположение на просеките на терена
Fig. 1. Location of the cuttings in the field 
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стари гори, частично засегнати от типографа. Отсечените живи 
дървета са едроразмерни, с голям потенциал за намножаване на 
вредителя.

Втората просека е прокарана към  р. Витошка Бистрица и има 
дължина 867 m (таблица  2). Върху нея са обособени два приблизително 
равни по дължина участъка:  първият преминава през живи гори, а 
вторият – през загинали от I. typographus насаждения.

Третата просека е дълга 323 m, a четвъртата и петата – 
съответно 152 и 1100 m (таблица 2). Направени са без премахване 
на горния почвен слой, поради което са останали незабелязани при 
маркирането на отсечената дървесина през есента на 2012 г.

пригодност на отсечената дървесина за развитие на I. typographus
I. typographus заселва само свежа дървесина. В тази връзка 

процентното участие на свежо повалените дървета е от изключителна 
важност за определяне обема на работата по обелване на кората на 
заселените ловни дървета през пролетта.  

Обследването на дървесината показва, че към момента на 
сечта процентът на живите дървета по просеки варира между 38,6 
и 98,1 (таблица 3). 

таблица 1 
Географски координати на точките от просеките

Table 1 
Geographical coordinates of cutting points

точка
point

Географски 
координати
Geographical 
coordinates

надморска 
височина, m
Altitute, m

характеристика
Characteristics

1 N42.55037; 
E23.32253 1817 Начало на първа просека 

Beginning of first cutting

2 N42.55606; 
E23.32193 1824 Начало на втора просека 

Beginning of second cutting

3 N42.56050; 
E23.32496 1715 Край на първа и начало на пета просека 

End of first and beginning of fifth cuttings

4 N42.56750; 
E23.32588 1391 Край на пета просека

End of fifth cutting

5 N42.55367; 
E23.31275 1750 Край на втора и начало на трета просека

End of second and beginning of third cuttings

6 N42.55132; 
E23.31162 1851 Край на трета и начало на четвърта просека

End of third and beginning of fourth cuttings

7 N42.55059; 
E23.31305 1863 Край на четвърта просека

End of fourth cutting
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Най-голям потенциал за намножаване на I. typographus представя 
първият участък на втора просека, следван от трети на първа 
просека и цялата трета просека, където процентът на отсечените 
живи дървета е висок (98,1%), но броят на дърветата е малък – 52. 
Първият участък от първа просека също се характеризира с голям 
процент свежо повалени дървета, нo преобладаващата част от тях 
са млади и не отговарят на биологичните изисквания на вредителя. 
Като цяло, осечените живи дървета върху четирите просеки са по-
малко от половината – 48,9% (таблица 3).

таблица 2 
Основни характеристики на просеките и насажденията

Table 2 
Main characteristics of cuttings and stands

Просека
Cutting

Дължина, m
Length, m

характеристика на просеката
Cutting characteristics 

характеристика  
на насажденията
Characteristics  
of the stands

I 1500 Минерализиран участък по билото
Mineralized section along the ridge

Здрави и загинали от 
I. typographus насаждения
Healthy stands and stands, 

killed by I. typographus

II 867

Минерализирана участък към из-
ворите на р. Витошка Бистрица
Mineralized section to the springs of

Vitoshka Bistritsa river

Зрели здрави и загинали 
от I. typographus  

насаждения 
Mature healthy stands and 

stands killed by  
I. typographus

III 323

Неминерализирана просека по 
вододела между два потока

Non-mineralized cutting along the 
watershed between two streams

Средновъзрастни и зрели 
здрави насаждения

Middle-aged and mature 
healthy stands

IV 152

Неминерализирана просека в 
горната граница на гората

Non-mineralized cutting in upper 
forest border 

Средновъзрастни и зрели 
здрави насаждения

Middle-aged and mature 
healthy stands

V 1100

Неминерализирана просека  
по било 

Non-mineralized cutting along  
the ridge

Средновъзрастни и зрели 
мъртви и живи  

насаждения
Middle-aged and mature 
dead and healthy stands

Общо
Total 3942
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При направата на първа и втора просека са отсечени 714 
смърчови дървета с общ обем 449,06 m3 (Сортиментна ведомост, 
ПП Витоша). Върху трета, четвърта и пета просека са отчетени 
още 183 дървета (таблица 3), които не са маркирани и не са включени 
в сортиментната ведомост. Следователно, броят на отсечените 
дървета върху петте просеки е 897. При среден обем на едно стъбло 
0,63 m3, общият обем на дървесината върху трите новооткрити 
просеки e около 115 m3, а върху всички просеки – 564 m3. Изхождайки 
от общия процент на свежо повалените дървета върху просеките, 
общият обем на дървесината, подходяща за развитие на I. typographus, 
е не повече от 275 m3.

заселване на отсечената дървесина и популационна плътност на  
I. typographus към момента на зимуването

Ентомологичните обследвания показаха, че през есента на 2012 г. 
I. typographus е заселил средно 35% от свежо отсечените дървета по 
първите четири просеки (фиг. 2) (петата просека е открита през 
пролетта, поради което не е включена в графиката). Процентът на 
заселване варира в широки граници – между 17,9 (втора просека) и 
51,9 (първа просека).

Популационната плътност на I. typographus по просеки по време на 
зимуването варира в широки граници – между 12,4 и 75,4 семейства/m2 
(фиг. 3). В края на октомври вредителят се намира предимно в стадий 
възрастно насекомо. В някои семейства, обаче, се наблюдават и ларви 
и какавиди, но тяхната численост като цяло не превишава 10%.

Резултатите от есенното обследване показват, че 
преобладаващата част (65%) от свежата смърчова дървесина  
по просеките не  е заселена от I. typographus и през пролетта на 
2013 г. може да изиграе ролята на ловни дървета за намаляване на 
популационната плътност на вредителя.

видов състав на насекомите-ксилофаги по отсечената дървесина
През есента в „Бистришко бранище“ са установени три вида 

корояди: I. typographus, P. pityographus и T. lineatum. При обследванията 
през пролетта на 2013 г. по отсечената смърчова дървесина е установен 
още един вид корояд – H. palliatus, 5 вида от сем. Cerambycidae и 1 вид 
от сем. Siricidae (таблица 4).

I. typographus, P. pityographus и H. palliatus се развиват в зоната на 
кората и флоема, докато T. lineatum прониква дълбоко в дървесината. 
T. lineatum е вторият по численост след I. typographus. Той обаче 
заселва отсечени и загинали дървета, най-често след нападение на 
I. typographus. Останалите корояди са малочислени и не са заплаха за 
смърча в резервата.
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Два вида сечковци са свързани с живи или отслабнали дървета: 
M. sutor и T. fuscum, за разлика от R. inquisitor, R. bifasciatum и R. mordax, 
който се развиват по мъртва дървесина. Популационната плътност 
на церамбицидите в „Бистришко бранище“ обаче не е висока и те не 
допринасят съществено за съхненето на смърча.

По отсечената дървесина в резервата са установени множество 
излетни отвори на U. gigas. Видът е технически вредител, който 

таблица 3 
Съотношение между отсечените живи и мъртви дървета на просеките

table 3 
Correlation between felled alive and dead trees in cuttings

просека
Cuttings

Брой обследвани 
дървета

Investigated trees, 
number

живи дървета
Alive trees

мъртви дървета
dead trees

n % n %

I 169 68 40,2 101 59,8
II 127 49 38,6 78 61,4
III 52* 51 98,1 1 1,9
IV 37* 15 40,5 22 59,5
V 94* 51 54,2 43 45,8
Общо/Total 479 234 48,9 245 51,1

* Oбследвани са всички отсечени дървета на просеката/* All cut down trees in a 
cutting were analyzed 

фиг. 2. Заселване на отсечените живи дървета по просеките от  I. typographus (N=80)
Fig. 2. Cut down alive trees infestated by I. typographus in the cuttings (N=80)
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таблица 4 
Видов състав на насекомите-ксилофаги по отсечените смърчови дървета  

на просеките
table 4 

Species composition of xylophagous insects in cut down spruce trees in cuttings

№ Семейство, вид/(Family, species значимост/ Importance*

Curculionidae
1 Ips typographus (Linnaeus, 1758) +++
2 Pityophthorus pityographus (Ratzeburg, 1837) +
3 Trypodendron lineatum (Oliver, 1795) +
4 Hylurgops palliatus (Gyllenhal, 1813) +

Cerambycidae
5 Monochamus sutor (Linnaeus, 1758) ++
6 Rhagium bifasciatum Fabricius, 1775 +
7 Rhagium inquisitor (Linnaeus, 1758) +
8 Rhagium mordax (De Geer, 1775) +
9 Tetropium fuscum (Fabricius, 1787) +

Siricidae
10 Urocerus gigas (Linnaeus, 1758) +

*Значимост (опасност) за смърчовите насаждения: +++ голяма; ++ средна; + слаба
*Importance (threat) for spruce stands: +++ high; ++ medium; + low

фиг. 3. Популационна плътност на I. typographus по просеките по време на зимуването
Fig. 3. Population density of I. typographus in the cuttings during hibernation
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уврежда дървесината, но не допринася за влошаване здравословното 
състояние на смърча.
фенология на I. typographus и определяне периодa за обелване на 
дървесината

През април 2013 г. снежната покривка на Витоша е голяма, 
което не предполага условия за активиране на I. typographus. 

Първото обследване на презимувалата популация на вредителя 
е направено на 01. 05. 2013 г. Установено е, че преобладаващата 
част от популацията на I. typographus е в местата на зимуване. 
Под кората се намират 97,6% от възрастните индивиди и само на 
открити, слънчеви места, единични екземпляри (2,4%) са излезли и 
правят опити за заселване на дървета.

Един месец по-късно (29. 05. 2013 г.), I. typographus масово заселва 
подходящите за развитие дървета. Заселванията се забелязват лесно 
по кафявите стърготини в местата на вгризванията. Семействата 
включват брачна камерка с 2-3 майчини хода. По време на обследването 
преобладаващата част от ходовете не са завършени, имат дължина 
0,5-6,0 cm, и само при около 4% от тях яйцеснясянето е приключило 
и е наблюдавано начало на излюпване и хранене на ларви.

Изхождайки от фенологията на I. typographus и конкретните 
климатични условия (устойчиво топло време), при очаквана 
продължителност на ларвно развитие около 4 седмици, е взето 
решение обелването на кората да започне около 12-15 юни и да 
продължи не повече от 7-10 дни.
маркиране на дърветата и секциите и обелване на кората

През есента на 2012 г. е установено, че свежата дървесина по 
просеките, която потенциално би могла да се нападне от I. typographus, 
е около 275 m3. Заселването на около 35% от дърветата до времето 
на зимуването на вредителя намалява обема на подходящата за ловни 
дървета дървесината с около 95 m3.

Анализите в края на април и началото на май 2013 г. показват, 
че част от отсечените дървета са просъхнали през зимата и не са 
пригодни за развитие на I. typographus. Поради тази причина е взето 
решение да се маркират за обелване само онези дървета, които са 
заселени или са свежи и подходящи за развитието на вредителя.

Маркирането е извършено на 29 май 2012 г. След анализ на 
всяко дърво или отделна секция от него, заселената или подходяща 
за развитие дървесина е маркирана с оранжев флуоресцентен спрей. 
Знаците – кръгове с големина 10-12 cm – се открояват много добре 
върху отбелязаните за обелване ловни дървета. Общо са маркирани 
165. Най-много са маркирани по втора и първа просека – съответно 
55 и 52 бр. (фиг. 4). Изхождайки от средния обем на отсечените 
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дървета (0,63 m3), обемът на маркираната за обелване на кората 
дървесина се изчислява на около 100 m3.

Организацията по беленето на кората на маркираните дървета 
е извършена максимално прецизно. Работата започва на 15 юни 2013 г. 
и приключва в предвидения срок. На 25 юни е направено обследване 
на опитния обект, което показва, че предвидените мероприятия са 
извършени според указанията.
ефект от извършените мероприятия

Обследването на обелената дървесина показва, че сроковете 
за борба с I. typographus са определени изключително точно. Всички 
семейства от основното поколение са унищожени към края на 
ларвното развитие или в началото на какавидирането (фиг. 5). В този 
фенологичен стадий индивидите на вредителя са много чувствителни 
към просъхване и обелването на кората е гибелно за тях.

Прецизното определяне на сроковете за белене на кората 
осигурява унищожаване не само на основното, но и на сестринското 
поколение – получено в резултат на допълнително яйцеснасяне след 
дохранване на женските. Сестринското поколение е засегнато в 
яйчен стадий или в началото на ларвното развитие (фиг. 6).

Изчисленията показват, че обелването на кората на ловните 
дървета е унищожило приблизително 2,7 млн. индивида на I. typographus 
(таблица 5).

ДиСкуСия

фиг. 4. Брой на маркираните ловни дървета по отделните просеки
Fig. 4. Number of marked trap trees in different cuttings
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фиг. 6. Унищожени семейства от сестринското поколение на I. typographus 
Fig. 6. Destroyed sister broods of I. typographus 

фиг. 5. Унищожени семейства от основното поколение на I. typographus 
Fig. 5. Destroyed main broods of I. typographus 
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Короядът типограф е най-деструктивният вредител в 
смърчовите гори. В ентомологичната литература непрекъснато 
се появяват сведения за силни нападения на насекомото и масови 
съхнения на гори върху огромни площи. Само през XX в. в Европа 
вредителят е унищожил около 100 млн. m3 дървесина в зрели 
смърчови насаждения (CAB International, 2004). Близо една четвърт 
от загубите са регистрирани по време на Втората световна война, 
когато санитарните мероприятия в горите са били занемарени. За 
последните 20 г. на миналия век вредителят е засегнал 32 млн. m3 
смърчова дървесина, което е една трета от загубите в Европа за 
столетието. Това се дължи основно на зачестяване на ураганите 
и засилване на щетите от тях в горите на Западна Европа. Не 
бива да се пренебрегва, обаче, тенденцията за увеличаване дела на 
горите с различен защитен статут, започнала от края на 70-те 
години на миналия век в Европа, която благоприятства формирането 
на каламитети на вредителя. Типичен пример в това отношение е 
каламитетът на I. typographus в Националния парк „Bayrischer Wald“ 
(Баварска гора) в Германия, където в резултат на нападенията 
от вредителя между 1992 и 2000 г. са унищожени 3700 ha смърчови 
насаждения (Wermelinger, 2004).      

При отсъствие на каламитетни прояви на I. typographus, 
в смърчовите гори най-добър ефект имат профилактичните 
мероприятия, насочени към неоставяне на свежо повалена дървесина в 
насажденията. Това се отнася преди всичко за увреждания, причинени 

таблица 5
Разпределение на ловните дървета по степен на заселване и приблизителен брой  

на унищожените индивиди на I. typographus
table 5

Distribution of trap trees by pest infestation and approximate number of destroyed  
individuals of I. typographus

заселване
Infestation

Относително 
участие, %
percentage

Брой 
дървета

Tree 
number

Среден брой 
индивиди на едно 

дърво
Average number 
of individuals on 

a tree

унищожени 
екземпляри, бр.

Individuals 
destroyed

Незаселени/(Not infested 10,4 17 0 0
Слабо/Low 14,6 24 5 000 120 000
Средно заселени/Medium 45,8 76 15 000 1 140 000
Силно заселени/High 29,2 48 30 000 1 440 000
Общо/Total 100 165 2 700 000
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от абиотични въздействия – урагани, смерчове, пожари и др., с големи 
количества повалена дървесина и физиологично отслабнали дървета. 
Бързото усвояване на дървесината във ветровалите и пожарищата 
не позволява на вредителя да се намножи масово и да нападне здрави 
насаждения. На Витоша са известни и други ветровали – през 1956 
и 1986 г. Първият е засегнал и „Бистришко бранище“, където е 
унищожил напълно 110 ha високостъблени гори с 32 000 m3 дървесина 
(Ташев, 1978). Повалената смърчова дървесина тогава е изнесена от 
насажденията и нападения от вредителя не са допуснати. Показателен 
пример за адекватен стопански подход е отношението към големия 
ветровал през 1961 г. в Западните Родопи, унищожил гори върху ивица 
с дължина 30 km и широчина около 1,2-2,0 km на територията на 
Каратепе, Селище и Беглика (Ножаров, 2005). Ветровалната маса там 
е била усвоена бързо с помощта на горски бригади, командировани от 
цялата страна. В това отношение следва да се посочи и друг пример 
– ветровалът през 1964 г. в Биосферен резерват „Парангалица“. При 
него повалената дървесина не е била усвоена и през следващите години 
са нанесени сериозни щети на смърчовите гори, поради което е взето 
решение за изнасяне на заселените дървета от резервата.

С пълна убеденост може да се изтъкне, че ако през 2001 г. 
Комисията по екология не бе взела решение за оставяне на повалената 
дървесина в резерват „Бистришко бранище“, позовавайки се на неговия 
биосферен статут, нямаше да се стигне до мащаба на нападението 
от I. typographus. Постулатите на Севилската стратегия повдигат 
въпроса за основателността „Бистришко бранище“ да бъде със 
статут на строг режим (The Seville Strategy for Biosphere Reserves, 
1995). Не бива Стратегията да се разглежда само от формалната и 
юридическа страна, а именно, че „Бистришко бранище“ е придобил своя 
статут много преди 1995 г., а е необходимо от екологична и социална 
гледна точка да се обсъди състоятелността тази територия да бъде 
с такъв режим, като същевременно се отчита близостта на София, 
рекреационното значение на горите в планината, антропогенното 
натоварване и не на последно място - мотивите за обявяване на 
резервата през 1934 г. – запазване на вековните смърчови гори в 
района.

В „Бистришко бранище“ природните лимитиращи фактори 
не са в състояние да потиснат бързо каламитета на вредителя. 
В резервата са установени 5 вида паразитоиди по I. typographus: 
Ropalophorus clavicornis (Wesmael) (Hymenoptera: Braconidae), Tomicobia 
seitneri (Ruschka), Dinotiscus eupterus (Walker), Rhopalicus tutela (Walker) 
и Roptrocerus xylophagorum (Ratzeburg) (Hymenoptera: Pteromalidae) 
(Georgiev, Takov, 2005; Georgiev, Stojanova, 2007). Смъртността на 
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гостоприемника от тях обаче не е висока и те съвместно унищожават 
едва 16% от неговата популация. От патогените смъртност на 
типографа причинява гъбата Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin, 
която е намирана по него в България, в т. ч. и в „Бистришко бранище“ 
(Draganova et al., 2006, 2010), но нейната ефективност зависи от 
количество на валежите и влажността на кората на дърветата по 
време на ларвното му развитие.

Извън резервата, контролирането на I. typographus при 
моментната висока численост следва да се основава не толкова на 
санитарни, колкото на изтребителни мероприятия. Традиционната 
практика на изсичане на всички дървета около короядните огнища на 
една височина на дървостоя в ПП Витоша трябва да се преустанови 
като несъстоятелна и пагубна за смърчовите гори. Разчетите на 
Еков, Любомиров (2008) показват, че ако този подход е приложен 
през 2008 г., за една година е следвало да се изсекат около 12 000 
m3 смърчова дървесина върху площ от 40 ha, при това без видимо 
разширение на короядните петна в сравнение с 2006 г. 

Борбата с I. typographus с уловки, заредени със синтетични 
агрегационни феромони също не е в състояние да потисне неговите 
каламитети. Този метод е неефективен и икономически неоправдан – 
атрактивното действие на свежо отсечената дървесина превишава 
1,7-3,5 пъти атрактивността на синтетичните феромони (Raty et 
al., 1995), а стойността им е много висока. Дори при високо насищане 
с феромонови уловки, в тях попада не повече 3-10% от популацията 
на вредителя (Wermelinger, 2004). Според същия автор в провинция 
на Швеция през осемдесетте години на миналия век са използвани 
270 000 феромонови уловки, но тази мащабна кампания не е довела до 
прекратяване на каламитета.      

Използването на ловни дървета за борба с типографа е лесовъдско 
мероприятие, използвано широко в лесозащитната практика на много 
страни до синтезирането на синетични агрегационни феромони. По 
наше мнение, то все още няма реална алтернатива, защото уловите 
при него са 14 пъти по-ефективни, в сравнение с уловите с феромонови 
уловки (Wermelinger, 2004).   

Проведената кампания в „Бистришко бранище“ е ярко 
доказателство, че каламитетите на I. typographus могат да се 
потискат успешно чрез използване на ловни дървета. При настоящата 
кампания са унищожени не по-малко от 2,7 млн. екземпляра на 
вредителя. От съображения за коректност, за основа на изчисленията 
са възприети възможно най-ниски стойности на заселването (5-30 
хил. индивида/дърво). Известно е, че при силно нападение върху едно 
дърво се изхранват до 30-80 хиляди индивида на I. typographus (Grégoire 
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et al., 1995). При прилагане на този подход основно изискване е броят 
на ловните дървета да бъде не по-малък от броя на нападнатите 
през предишната година дървета.

заклЮЧение

Използването на отсечената през 2012 г. смърчова дървесина 
по противопожарните просеки в Биосферен резерват „Бистришко 
бранище“ за привличане и унищожаване на Ips typographus е правилно 
решение, което доведе до значително намаляване запасите на 
вредителя в короядното огнище, възникнало след ветровала през 2001 г. 
В противен случай типографът отново би се  намножил масово и 
това би намерило израз в нов пик на нарастване на интензивността 
на нападението и съхненето, разширение на короядното петно в 
резервата, и възникване на допълнителни миграционни огнища в 
смърчовите насаждения на територията на ПП Витоша.

Борбата срещу I. typographus чрез ловни дървета е позабравен 
метод, който не е използван от няколко десетилетия в България. 
Основна причина за това е поддържаната ниска численост на 
вредителя, резултат от прилагане на система от профилактични 
мероприятия, недопускащи намножаване на корояда. Проведената 
кампания в „Бистришко бранище“ възражда подхода и е доказателство 
за ефективност и възможност за потискане на каламитетите на 
вредителя.

В условията на климатични промени в смърчовите гори все 
по-често възникват короядни петна в резултат на нападения на  
I. typographus. Контролът на този изключително агресивен ксилофаг е 
най-ефективен при използване на ловни дървета. Този метод за борба с 
вредителя изисква знания, гъвкавост и оперативност на действията, 
но той няма алтернатива и следва да залегне в лесоустройствените 
проекти на горските и ловните стопанства и плановете за управление 
на националните и природни паркове. Това ще доведе до намаление 
на числеността на типографа, затихване на неговите огнища и в 
съчетание с други, предимно профилактични методи, ще допринесе за 
подобряване на здравословното състояние на смърчовите гори.

Благодарности: Кампанията е подета от МОСВ и е финансирана и контроли-
рана от РИОСВ – София по проект „Използване на отсечената смърчова дървесина 
в резерват „Бистришко бранище“ през 2012 г. за редуциране на числеността на Ips 
typographus (Linnaeus)“. 
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CONTROL OF IPS TyPOGRAPhUS (L.) (COLEOpTERA: 
CuRCuLIONIdAE) IN VITOSHA MOuNTAIN uSING TRAp TREES 

G. Georgiev1, P. Mirchev1, D. Doychev2, M. Georgieva1, P. Topalov1

1Forest Research Institute – Sofia
Bulgarian Academy of Sciences
2University of Forestry – Sofia

(SuMMARy)

In the beginning of July 2012, five cuttings with a total length of 
3942 m were made in the southeastern part of ‘Bistrishko branishte’ reserve 
in order to limit a forest fire in Vitosha Mountain. Overall, 897 spruce trees 
were cut down, with a total volume of 564 m3. More than a half of them 
were dead as a result of strong attacks by Ips typographus (Linnaeus) during 
the pest outbreak after the windthrow in Vitosha in 2001. In order to prevent 
a new outbreak of I. typographus and to reduce its number, a decision to 
use felled timber as trap trees was made by the Ministry of Environment 
and Water in Bulgaria. Entomological analyses of cut down spruce trees 
showed that population density of I. typographus varied between 12.4 and 
75.4 broods/m2. Besides I. typographus, other xylophagous insects were also 
recorded in cut down spruce trees in the cuttings: Pityophthorus pityographus 
(Ratzeburg), Trypodendron lineatum (Olivier), Hylurgops palliatus (Gyllenhal) 
(Coleoptera: Curculionidae), Monochamus sutor (Linnaeus), Rhagium 
bifasciatum Fabricius, Rhagium inquisitor (Linnaeus), Rhagium mordax 
(De Geer), Tetropium fuscum (Fabricius) (Coleoptera: Cerambycidae) and 
Urocerus gigas (Linnaeus) (Hymenoptera: Siricidae). However, they were not 
a threat to healthy spruce stands because of their low population density. 
During the spring of 2013, 165 fresh trees were marked as trap trees to 
control I. typographus. The bark removal of trap trees was carried out during 
the period 15-25 June 2013 at the end of larval development of main broods 
and early hatching of sister broods of first generation of I. typographus. As 
a result, approximately 2.7 million individuals of the pest were destroyed in 
‘Bistrisko branishte’ reserve.

Key words: Ips typographus, ‘Bistrishko branishte’ reserve, Vitosha Mt., trap trees, 
xylophages
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