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абстракт: настоящата обзорна статия засяга две от най-дискутираните през 
последните десетилетия теми, свързани с обикновения кестен (Castanea sativa mill.) в 
Беласица – произходът и стопанисването му. Използвани са публикувани резултати 
от извършените през изминалите 5 г. в българската част на планината Беласица 
комплексни проучвания на кестена в рамките на проект Bg 0031 Fm eea, изпълнен 
от Институт за гората - Българска академия на науките, съвместно с Исландската 
горска служба и договор dir-5113326-c-001 към проект dir-5113326-7-101, изпълнен 
от дирекция на Природен парк „Беласица“. Включени са също и резултатите от 
генетичните изследвания на останалите находища на вида в България – планините 
огражден и славянка, северозападен Пирин (с. Брежани), Югозападен Пирин (с. 
златолист) и стара планина (гр. Берковица). установено е, че обикновеният кестен 
е автохтонен за територията на Беласица. В генетично отношение кестеновата 
популация в Беласица също е много ценна и следва да се използва като източник 
на посевен материал при създаване на кестенови култури или подпомагане на 
възобновяването. за стопанисване на кестеновите гори в Беласица може да се обобщи 
следното: (1) все още е запазен известен потенциал за високостъблено стопанисване, 
който може да бъде успешно използван; (2) без отгледни мероприятия в младите 
насаждения не е възможно да се постигне оптимален бъдещ състав, където кестенът 
да доминира/съдоминира.

Ключови думи: произход, стопанисване, Castanea sativa, Беласица

въвеДение

През изминалите 5 г. в българската част на планината Беласица 
са извършени комплексни проучвания на обикновения кестен (Castanea 
sativa mill.) в рамките на проект Bg 0031 Fm eea, изпълнен от 
Институт за гората - Българска академия на науките, съвместно 
с Исландската горска служба и договор dir-5113326-c-001 към 
проект dir-5113326-7-101, изпълнен от дирекция на Природен парк 
„Беласица“. допълнително са изследвани и генетични проби от 
останалите находища на вида в България – планините огражден и 
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славянка, северозападен Пирин (с. Брежани), Югозападен Пирин (с. 
златолист) и стара планина (гр. Берковица). събраната информация 
е публикувана като отчети, научни статии, брошури и в интернет, 
предимно на английски език. 

цел на настоящата статия е обзор и анализ на публикуваните 
научни и практически данни по две от най-дискутираните през 
последните десетилетия теми, свързани с обикновения кестен в 
Беласица – произходът и стопанисването му.

реЗУлТаТи и ДиСКУСия

Произход
съвременното разпространение на обикновения кестен в 

България е толкова силно ограничено, че местата, където все още 
се срещат вековни гори или единични стари дървета от този вид, 
са едва няколко на брой. Понастоящем най-голямото и най-добре 
запазено кестеново находище у нас се намира по северните склонове на 
Беласица, където площта на доминираните от кестен гори е 648 ha, а 
площта на горите с участие на кестен в дървесния състав е 1678 ha 
(Velichkov et al., 2010). там се наблюдава тенденция на намаляване 
площта на кестеновите гори. за периода от 1964 до 2010 г. тяхната 
площ е с 13% по-малка, а кестенът е загубил доминиращата си роля в 
половината от горите, където през 1964 г. е бил главен дървесен вид 
и е формирал повече от 50% от техния запас (Velichkov et al., 2010). 
такава тенденция е отбелязана още през 1982 г. от Велков (1982) и 
за западния дял на стара планина.

темата за произхода на обикновения кестен в Беласица за първи 
път е поставена в началото на ХХ век от добрев (1914), стоянов (1921) 
и Благоев (1925). на по-късен етап, според Filipovitch (1977), интерес 
към произхода и на други гори от кестен в България – над Берковица, 
карлово и казанлък, е проявен от страна на стоянов (1934, 1941, 
1950), стефанов, ганчев (1953), стефанов, китанов (1962), ганчев 
(1962), Бондев (1966), Петров и др. (1968), кочев (1973). Впоследствие 
значителен принос по въпроса за произхода на българските популации 
от обикновен кестен имат палинологичните проучвания на Filipovitch 
(1977) за Берковския Балкан, на Panovska et al. (1990) и тонков (2007) 
за Югозападна България и в частност за Беласица, на Bozilova, Beug 
(1992) за крайморската част на Източна България. от значение са и 
намерените останки от дървесина на кестен при археологическите 
разкопки край голямо делчево, Варненско, от енеолита (Хопф, 1975) 
и в с. гълъбник, радомирско, от неолита (marinova et al., 2002). за 
района на Беласица най-новите данни от анализ на поленови проби са 
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публикувани от tonkov et al. (2011, 2012) и tonkov, Possnert (2014). 
Поленовите данни, съчетани със стари писмени източници, 

археологически находки и използваните в последните години 
молекулярни маркери при генетични изследвания, предоставят 
достатъчно надеждни доказателства за произхода на кестена в 
европа, респ. и в България.

Поленовите диаграми показват, че кестенът е почти изчезнал 
от Южна европа по време на последното заледяване, като вероятно 
се е запазил в няколко рефугиума (Zohary et al., 2012). според conedera 
et al. (2004) обикновеният кестен е дървесен вид, чието развитие и 
разпространение силно е зависело от човешката дейност. Въз основа 
на наличие на фосилен полен и на останки от кестенова дървесина 
Източна и Югозападна България се смятат от Krebs et al. (2004) 
за един от регионите в европа със средна степен на вероятност 
за съществуване на рефугиум на кестена около 5500 г. пр. н. е. 
основният аргумент на авторите, свързан с Югозападна България, 
е появата на минимално количество полен от кестен след 3000 г. 
пр. н. е. и определената дървесина в неолитното селище гълъбник на 
възраст 5700 г. пр. н. е. от marinova et al. (2002). Постоянно, макар и 
неголямо количество на полен от кестен, се установява в торфени 
проби, събрани над горната граница на гората в Беласица (1600 m 
надм. в.) от началото на новата ера (Panovska et al., 1990; тонков, 
2007). за кратък период от време, след iii век настъпват значителни 
промени в растителната покривка на планината. според тези автори 
понижаването на горната граница на гората и разширяването на 
кестеновите гори в Беласица са причинени от човешка дейност. за 
гръцката част на планината athanasiadis et al. (2003) потвърждават 
значителното човешко влияние върху растителната покривка през 
последните 650 г. въз основа на измененията в количественото 
присъствие на полен от кестен, обикновен орех и други индикаторни 
видове. резултатите от последните поленови проучвания на 
седименти от блатото, намиращо се в находището над с. коларово, 
Петричко (714 m), потвърдени и с метода на радиовъглеродното 
датиране, доказват постоянно присъствие на кестена в Беласица 
поне през последните 8000 г. (tonkov et al., 2011, 2012; tonkov, Possnert, 
2014). с това се потвърждава хипотезата на Krebs et al. (2004) за 
наличието на рефугиум за този вид в Югозападна България (вкл. 
Беласица).

В генетично отношение структурата на българските популации 
от обикновен кестен за първи път е изследвана от lusini et al. (2013). 
установено е относително високо ниво на генетично разнообразие 
във всичките шест изследвани находища – в планините огражден и 
славянка, край с. Брежани в северозападен Пирин, край с. златолист 
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в Югозападен Пирин и в Берковския Балкан. с най-високо ниво 
на генетично разнообразие обаче се характеризира популацията в 
Беласица. като цяло, подобно на неговия произход, генетичните 
особености на популациите от кестен в страната се свързват с 
две хипотези – първата, че са резултат от интензивно човешко 
въздействие (вкл. изкуствено залесяване), и втората, че са възникнали 
по естествен път чрез повторно разселване на вида след последното 
заледяване. генетичният анализ, в съчетание с данните от поленови 
анализи, дава основание единствено популацията в Беласица да се 
смята за автохтонна, възникнала преди повече от 8000 г.

Изследванията на Filipovitch (1977) предполагат находището на 
кестен в Берковска планина да е отпреди 2500 г., без този факт да 
означава, че то е с автохтонен произход. авторката отдава по-голямо 
предпочитание на тезата за вторичен произход на тази популация, 
свързана с пренос на семена от други находища в историческо време. 
тази теза е подкрепена и от липсата на реликтни дървесни и храстови 
видове в горите над Берковица по данни от кочев (1973), за разлика 
от планините Беласица и славянка, където такива видове се срещат, 
макар и не често. В подкрепа на тезата за автохтонния произход на 
Беласишкото кестеново находище, tzonev et al. (2011) установяват 
сходство на растителните съобщества в Беласица с тези в северна 
гърция и най-вече с асоциацията Tilio tomentosae-Castanetum dafis 1973. 
синтаксономичното положение на кесте новите гори в Беласица 
е близко до това на кестеновите гори в северна гърция, като се 
установяват големи прилики между двата района.

Популациите от славянка и Брежани са генетично най-
отдалечени помежду си, а популацията от славянка е генетично 
най-отдалечена от останалите български популации. Въпреки 
близостта си в географско отношение популацията от славянка 
е разделена със значителна генетична бариера от популациите в 
Беласица и златолист (lusini et al., 2013). може да се предположи, 
че тя е възникнала от различен рефугиум, след което е последвала 
продължителна генетична изолация. Подобен тип изолация най-
вероятно се дължи на непрекъснатото човешко присъствие в 
Югозападна България, започнало от неолитната епоха (marinova et 
al., 2012), довело впоследствие и до фрагментиране и разпокъсаност 
на кестеновите популации. генетичните данни за популацията в 
Брежани дават основание да се предположи, че нейният произход 
е свързан с човешка намеса и пренос на семена от други находища 
на кестена. В географско отношение популацията от златолист се 
намира между популациите от славянка и Брежани, а в генетично 
отношение е смес от генотиповете на двете (lusini et al., 2013). 
това междинно генотипно положение вероятно се дължи на пренос на 
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генетичен материал от човека, но не е изключена и възможността 
за естествено разпространение.

Получените резултати от генетичния анализ (lusini et al., 2013) 
дават основание популациите от Беласица, славянка и златолист 
да се смятат за най-ценния генетичен ресурс за опазване на кестена 
в България. Именно те следва да се използват като източник на 
посадъчен материал при залесявания с кестен в страната.

Стопанисване
едни от първите писмени сведения за използването на кестенова 

дървесина и плодове в Беласица са от ХІV и ХVІ век и са свързани с 
данъците, събирани в османската империя (турски архивни документи, 
държавен архив на македония, 1982). за много от селищата, 
разположени в подножието на планината, данъците за събиране на 
кестенови плодове и за ползване на овощни кестенови дървета са 
нещо обичайно още от времето на Втората българска държава, 
докато добивът на дървесина е свободен, без ограничения. горите 
са поддържани като овощни градини, с основна цел производство на 
плодове и склопеност 0,2–0,3, в продължение на векове чрез изсичане 
на растителността от други дървесни видове, появяваща се под 
склопа. същевременно тяхната площ е използвана за паша, добивани 
са кестенови материали за строителство и земеделие – греди, колове, 
както и дърва за огрев (Величков и др., 2011).

Постоянният, в продължение на столетия, антропогенен натиск 
върху кестеновите насаждения отслабва чак след национализацията 
на горите през 1948 г. по отношение както на добива на дървесина, 
така и на пашата на домашни животни. Ползването на дървесина 
в планината се насочва към буковите гори, докато кестеновите са 
изоставени и в тях започват да протичат естествени сукцесионни 
процеси, водещи най-често до смяна на кестена с други дървесни 
видове. Изграждат се гранични съоръжения, които ограничават 
пашата и човешкото влияние. единствено интересът на местните 
хора към събирането на кестенови плодове остава непроменен, 
въпреки че е все по-неорганизиран и неконтролируем (костов, 1979), 
което се наблюдава и днес. с прекратяване ползването от горите 
преди 50-60 г. по отношение добива на дървесина и пашата, започва 
настаняване на други дървесни видове под склопа, които в днешно 
време вече участват в първия етаж. на места възобновяването е 
с кестен и кестеновите гори там сега са разновъзрастни, докато 
другаде кестенът е вече изместен от състава с горун, бук, липа, 
габър и др. (Величков и др., 2011).

липсата на лесовъдски мероприятия в естествените кестенови 
гори за период от 50 г. е предизвикала отрицателни последствия 



12

върху тяхното състояние, възрастова и пространствена структура, 
възобновителен и растежен потенциал и не е позволила да се натрупа 
необходимия практически опит за тяхното рационално ползване. 
стопанисването на естествените кестенови гори в Беласица не 
получава необходимото внимание от страна на лесовъдската общност 
и на научните среди чак до 90-те години на миналия век. няма 
информация за кестеновите насаждения и тяхното стопанисване в 
нито един от издадените до днес учебници по лесовъдство у нас от 
Пенев (1956), даков, Власев (1967, 1972, 1979), даков и др. (1988). По-
подробни проучвания са направени по отношение на култивирането, 
сортовете и клоновете на обикновения кестен (аджаров, 1968; 
Петров, 1976 а, 1976 б, 1979, 1982, 1992, 2005), интродукцията на 
китайски и японски кестен в България (ганчев, Цветков, 1982; 
Петров, генов, 1987), качествата на плодовете (Велков, 1966, 1967, 
1976, 1982), болестите и вредителите по кестена (захов, 1971; 
захов, роснев, 1982; Петков, роснев, 2000, 2001; милев, сотировски, 
2007; georgieva et al., 2011; risteski et al., 2013; георгиева и др., 2013), 
генетичните ресурси и формовото разнообразие на кестена (Велков, 
1986; глушкова, 2004, 2006), структурата, флористичния състав и 
състоянието на кестеновите съобщества (dimitrova et al., 2005; 
димитрова, 2008; lyubenova et al.; 2009, tzonev et al., 2011; любенова 
и др., 2011), натрупването на въглерод в кестеновите екосистеми 
(Zhiyanski, glushkova, 2013). на по-късен етап в научни публикации се 
проявява интерес и към стопанисването на кестена (mihaylov et. al, 
2007; Bratanova-doncheva et al., 2009). По проблемите на обикновения 
кестен в България са проведени няколко национални конференции 
и регионални съвещания: в Берковица, 1982 г.; Петрич, 2002 г.; 
Благоевград, 2005 г.; Петрич, 2011 г.

През 1989 г. обикновеният кестен е обявен за защитен вид 
в България със заповед №718 от 20.06.1989 г. на министерството 
на околната среда (мос, дВ бр. 56/21.07.1989 г.). този статут се 
запазва само няколко години, през които състоянието на кестеновите 
гори в Беласица продължава да се влошава. лесовъдската колегия на 
горско стопанство (гс) „Петрич“ и гс „Първомай“ информира за 
това комитета по горите (кг) при министерския съвет с писма. 
Провеждат се срещи и работни съвещания на специалисти от кг, 
мос, местната власт и обществеността и със заповед №401 от 
7.11.1995 г. на мос обикновеният кестен е заличен от списъка на 
защитените растения в България. 

Векове наред кестеновите гори в Беласица са имали важно 
социално и икономическо значение за района на планината, което 
се запазва и днес. Въпреки че няма надеждни данни за добива на 
кестенови плодове от насажденията в Беласица, той безспорно е 
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източник на допълнителни доходи за местните хора в продължение 
на 1-2 месеца почти всяка година. кестеновите гори са важни за 
пчеларството, осигуряват листников фураж за животновъдството 
и дървесина за огрев и за строителството.

съгласно наличната отчетна информация в дгс „Петрич“ по 
отношение добива на дървесина се установява, че за период от 28 г. 
(1987-2014 г.) кестеновите гори в планината имат съществен дял 
(13%, или 74 441 m3 стояща маса) от общия добив в дгс „Петрич“. 
след 2004 г. се наблюдава известен спад в търсенето и съответно 
в добива и предлагането на кестенова дървесина. сортиментната 
структура на добиваната дървесина от кестеновите насаждения, 
включително от новосъздадените култури, е неблагоприятна. 
строителната дървесина (едра – 6%, средна – 4%, и дребна – 3%) като 
цяло е едва 13%, докато дървата преобладават в общия добив (83%). 
това превръща дърводобива в кестеновите гори в непривлекателна 
стопанска дейност, от която не могат да се очакват високи доходи, 
при условие че цената и търсенето на кестеновите дърва за огрев са 
по-ниски от тези на буковите и дъбовите.

Възобновителни сечи в естествените кестенови гори в Беласица 
се водят сравнително отскоро, като експериментите с прилагането 
на различни видове такива сечи продължават и понастоящем. Все 
още не е намерен най-подходящият вид възобновителна сеч за тези 
гори, която да постигне желаните резултати както за тяхното 
възобновяване, така и за поставените пред тях цели – добив на 
дървесина и плодове. това се установява от наличната информация 
за изброените по-долу различни възобновителни сечи, водени в 
кестеновите гори през периода 1997-2014 г., и количеството добита 
дървесина, което служи като индикатор за тяхната застъпеност: 
7187 m3 гола сеч на малки площи и 11 189 m3 други сечи, в т.ч. групово-
изборна, краткосрочно-постепенна, изборна, постепенно-котловинна и 
неравномерно-постепенна. най-широко прилагана е голата сеч на малки 
площи, а основна в последните 3-5 г. е неравномерно-постепенната. 
голата сеч на малки площи е предложена от михайлов и др. (2002) на 
проведеното регионално съвещание по стопанисване на кестеновите 
гори в гр. Петрич през 2002 г. като възможен вариант за възстановяване 
на кестенови гори, в които са настъпили деградационни процеси. 
този вид сеч е препоръчана от михайлов (2003) в дисертационен 
труд, както и в указанията за стопанисване на кестеновите гори 
от 2005 г. след преустановяване през 1991 г. на реконструкциите на 
нископродуктивните гори с участие на кестен в Беласица най-често 
се извеждат санитарни сечи. Положителна тенденция е, че през 1997 
г. за първи път се прилагат възобновителни сечи в кестеновите гори 
и че делът на възобновителните и на отгледните сечи след това 



14

нараства. това не означава, че тяхното санитарно състояние се е 
подобрило, а че в тях е положено началото на лесовъдска дейност, 
имаща за цел успешното им естествено възобновяване и отглеждане 
на младото поколение гора. Поради екологичната специфика на 
кестеновите гори и влошеното им санитарно състояние през 2005 
г. за тях са издадени регионални указания за стопанисване. те са 
основата на лесовъдските практики, прилагани при водене на сечите, 
и са включени в действащия горскостопански план на дгс „Петрич“ 
чрез планиране на неравномерно-постепенна сеч. 

друга положителна тенденция при стопанисването на 
кестеновите насаждения в Беласица е нарастващата площ на 
изведените отгледни сечи без материален добив (осветления – 137 
ha, и прочистки – 208 ha) през периода 1987-2014 г. 

съществен недостатък на горскостопанската практика, нанесъл 
големи щети на популацията на питомния кестен в Беласица при 
извеждане на сечите, е определянето на дърветата за сеч единствено 
по показателите на стъблата, без да се отчита качеството на 
плодовете. Периодът на узряване, вкусовите качества и размерите 
на плодовете са били обект на селекция в миналото. с извеждането на 
голите и санитарни сечи част от дърветата са отсечени и загубени 
като генофонд. В изкуствените насаждения отделните дървета 
също се различават по качеството на плодовете. Поставянето на 
плододаването като основна цел при стопанисване на кестеновите 
гори изисква промяна на подхода при определяне на дърветата за сеч 
и сроковете за маркиране на насажденията.

залесявания с кестен в Беласица са осъществявани непрекъснато 
през периода 1966-1999 г., като техният дял от общата площ на 
залесяванията е 9,5%. През последните 14 г., с изключение на 2003 г., не 
се залесяват нови площи с кестен. насоките на залесяванията следват 
общите тенденции за страната, като започват от залесяване на голи 
площи, преминават през периода на реконструкциите (1966-1975 г.; 
1981-1991 г.) и периода на създаване на промишлени култури (1976-1980 
г.), достигайки до периода на залесяване в зрели невъзобновени гори 
(1992-1999 г. и 2003 г.). най-често са използвани семенищни фиданки за 
засаждане в ръчни тераси и по-рядко посев на семена в копки. Броят 
засадени фиданки на един декар, съответно схемите на залесяване, 
силно варират. това показва непрекъсната промяна на целите при 
създаването на култури: от производство на висококачествена 
дървесина (горски тип култури) към плодопроизводство (култури за 
производство на плодове) и обратно. не се наблюдава ясно изразена 
тенденция за прилагане на дадена схема на залесяване през определен 
период. според Вутов (1982), в Благоевградски окръг (вкл. в Беласица, 
над с. самуилово) до 1968 г. почти всички кестенови култури са 
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създавани при голяма първоначална гъстота: разстояние между 
редовете 1-1,5 m и в редовете 1 m. след 1969 г. създадените култури 
от семенищни фиданки са по схемата: разстояние между редовете 2 
m и в реда 1,5 m, средно по 250-300 фиданки на декар. към 1982 г. в 
окръга са създавани и от двата типа култури.

естественото възобновяване на кестена в нестопанисвани 
гори е недостатъчно, като семенните екземпляри загиват за няколко 
години. успешно се настаняват фиданки от сенкоиздръжливи видове – 
бук, габър и др. В младите кестенови насаждения, получени в резултат 
на изведени сечи, преобладават издънковите екземпляри (златанов и 
др., 2012), като основна причина за това е събирането на кестеновите 
плодове и конкуренцията на издънковата растителност. над 90% от 
кестеновите семена се събират през есента и успешното семенно 
възобновяване изисква човешка намеса. добри резултати са получени 
при допълнителното засяване на семена в почвата след извеждане на 
възобновителни сечи и последващо интензивно отглеждане.

съществен фактор, оказващ влияние върху продуктивността и 
здравословното състояние на кестена, е влиянието на конкуриращата 
растителност. Питомният кестен е светлолюбив дървесен вид и в 
смесените с бук насаждения короните на дърветата са силно намалени 
и с много изсъхнали клони. При извеждане на сечи дърветата реагират 
бързо на осветяването чрез разрастване на короните и увеличение 
на плодоносенето. 

от десетилетия темата за стопанисването на обикновения 
кестен не само в Беласица, но и в целия ареал на неговото 
разпространение, неминуемо се свързва със здравословното му 
състояние, което е силно повлияно от рака по кестена, причиняван 
от гъбата Cryphonectria parasitica (murrill) Barr. Изследванията на 
популацията в Беласица показват силна степен на увреждане от това 
заболяване (georgieva et al., 2011; георгиева и др., 2013). Проучването 
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%), което е в резултат на силното развитие на патогена. При 
изследванията на златанов и др. (2012) се открива, че с увеличаване 
на надморската височина процентът на болните от рак дървета в 
горите от кестен намалява.

По отношение на възобновяването след изведени сечи се 
установява, че 78% от семенните кестенови фиданки са здрави, 
докато 62% от кестеновите издънки са засегнати от C. parasitica или 
Diplodina castaneae Prill. & delacr., което показва, че вероятността за 
зараза с C. parasitica на издънковите фиданки е по-голяма отколкото 
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при семенните. симптоми на зараза с C. parasitica са установени по 
104 от общо 1790 измерени семенни фиданки и по 527 от общо 1670 
издънки (златанов и др., 2012). Подобно на кестеновите гори, на по-
голяма надморска височина, кестеновите фиданки също страдат по-
малко от рак и са по-малко угнетени в ранна възраст в сравнение с 
тези на по-малка надморска височина. Водените след 1989 г. санитарни 
сечи не са довели до подобряване на здравословното състояние на 
кестена и до увеличаване на възобновителния му потенциал (Zlatanov 
et al., непубл.). те не се препоръчват и от гледна точка на запазване на 
биоразнообразието (nikolov et al., 2011; simov, 2011; Popov, 2011), тъй 
като едроразмерната загиваща кестенова дървесина е жизненоважно 
местообитание за множество видове с висока консервационна 
значимост.

златанов и др. (2012), Zlatanov et al. (непубл.) препоръчват 
воденето на гола сеч на малки площи (под 1 ha) или неравномерно-
постепенна сеч като най-подходящи лесовъдски системи за 
високостъблено стопанисване на кестеновите гори в Беласица, имащи 
за цел увеличаване на площите на обикновения кестен във височинния 
пояс 700-1100 m. за смесените буково-кестенови дървостои на по-
голяма надморска височина (800-1100 m) гогушев (непубл.) препоръчва 
при възобновителни сечи отстраняването от състава само на 
букови дървета с цел осигуряване на повече растежен простор за 
кестена и условия за семенното му възобновяване. Цитираните по-
горе автори също са на мнение, че извеждането на редовни отгледни 
сечи във формираните смесени широколистни младиняци с участие 
на кестен, особено при по-голяма надморска височина, ще подпомогне 
оцеляването на здравите семенни кестенови фиданки и по-този начин 
ще допринесе за запазването на кестена в бъдещия състав на горите 
в планината. Издънковото стопанисване на кестена в Беласица не се 
препоръчва от Zlatanov et al. (2013), тъй като кестеновите издънки 
се инфектират лесно и масово с C. parasitica и бързо губят жизненост 
и темп на растеж.

ЗаКлЮЧение

По отношение произхода на обикновения кестен в Беласица 
проучванията от последните няколко години потвърждават, че видът 
е автохтонен за територията на планината. В генетично отношение 
кестеновата популация в Беласица също е много ценна и следва да 
се използва като източник на посевен материал при създаване на 
кестенови култури или подпомагане на възобновяването.

за стопанисването на кестеновите гори в Беласица може да се 
обобщи следното:
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- все още е запазен известен потенциал за високостъблено 
стопанисване, който може да бъде успешно използван чрез прилагане 
на гола сеч на малки площи или неравномерно-постепенна сеч с 
отваряне на котли с размери 1-3 dka, особено при надморски височини 
800-1100 m;

- без отгледни мероприятия в младите насаждения не е 
възможно да се постигне оптимален бъдещ състав, където кестенът 
да доминира/съдоминира. конкуренцията на останалите дървесни 
видове и леската в първите години след възобновителната сеч е 
сериозно и трудно преодолимо препятствие.
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(SUMMAry)

the current survey is focused on two of the most debatable recently 
themes, related with the origin and management of sweet chestnut (Castanea 
sativa mill.) in Belasitsa mountain. the results from the complex studies on 
sweet chestnut performed during the last 5 years within Project Bg 0031 Fm 
eea and contract dir-5113326-c-001 (as part of Project dir-5113326-7-
101) were used. the results from the genetic studies of other localities of the 
species in Bulgaria – ograzhden mountain, slavyanka mountain, northwest 
Pirin mountain (near Brezhani village), southwest Pirin mountain (near 
Zlatolist village) and Balkan range (near town of Berkovitsa) were also used. 
it was proved that sweet chestnut is an autochthonous species for Belasitsa 
mountain. the sweet chestnut population on Belasitsa mountain is genetically 
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valuable and has to be used as a seed source for establishment of chestnut 
plantations. the management of chestnut forests on Belasitsa mountain 
could be summarized as follows: (1) retained potential for high-stemmed 
chestnut forests’ management still exists; (2) optimal species composition of 
young stands dominated/co-dominated by sweet chestnut is achievable only 
by the application of early release treatments.
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