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СТОПанСКи ЗнаЧиМи наСеКОМни ВреДиТеЛи В ГОриТе 
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Абстракт: По отчетни данни на Изпълнителната агенция по горите са определени 
стопански значимите насекомни вредители в горите на България за периода 2003-2018 
г. В иглолистните гори са регистрирани нападения от 23 вида или таксономични групи 
насекоми, а в широколистните – 33 вида. нападенията от насекоми в горите на страната 
възлизат на 225 000 ha или средно 14 000 hа годишно. третираната площ е 180 000 ha 
(11 000 ha годишно). В иглолистните гори почти 100% от нападенията са причинени 
от боровата процесионка (Thaumetopoea pityocampa (den. et schiff.)), корояди (coleop-
tera: curculionidae, scolytinae) и листните оси (hymenoptera: diprionidae, pamphiliidae).  
В широколистните гори близо 93% от нападенията са регистрирани за гъботворката 
– Lymantria dispar (l.) и групата „листозавивачки-педомерки“ (тortricidae, geometridae). 
В сравнение с периода 1990-2002 г. се забелязват две съществени разлики: увеличаване 
на нападенията от корояди в иглолистните гори и намаляване на тези от L. dispar 
в широколистните гори, което е в резултат на успешното интродуциране на 
Entomophaga maimaiga през 1999 г.

Ключови думи: насекомни вредители, гори, България.

ВъВеДение

горските екосистеми са обитавани от множество видове 
насекоми-фитофаги. голяма част от тях са полифаги по иглолистни 
или широколистни растения. олигофагите се изхранват с 
близкородствени видове, но има и стенофаги, трофично свързани 
с различни гостоприемници. с най-богат комплекс стенофаги се 
характеризират основни родове в горите на европа – Quercus, следван 
от Salix, Betula, Pinus, Picea, Fagus, Populus и др. (heydemann, 1982; 
rotah, 2003). 

Преобладаващата част от насекомите-фитофаги формират 
разредени популации и не се проявяват като вредители. отделни 
видове, обаче, периодично се намножават масово и причиняват 
огромни щети на гостоприемниците.

През периода 1990-2002 г. в горите на България са регистрирани 
общо 61 вида стопанско значими насекоми от 6 разреда – coleoptera 
(29 вида), lepidoptera (20 вида), heteroptera (4 вида), orthoptera (4 вида), 
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hymenoptera (3 вида) и diptera (1 вид) (мирчев и др., 2003). Въпреки 
сравнително голямото видово разнообразие, борба е провеждана само 
срещу 10 вида и 3 групи вредители. третирани са общо 630 хил. ha, от 
които 77% в широколистни и 23% в иглолистни гори.

В широколистните гори най-големи щети причинява 
гъботворката (Lymantria dispar l.), срещу която се провеждат около 
52% от всички лесозащитни мероприятия (мирчев и др., 2003). 
основните местообитания на вида са в долния лесорастителен пояс 
и преди всичко в североизточна България. Втората по значение група 
вредители в широколистните гори е комплексът от листозавивачки 
и педомерки (tortricidae и geometridae), с относително участие 19% 
третирани площи. При третия по значимост вредител, златозадката 
(Euproctis chrysorrhoea l.), третираните площи заемат около 6%, а 
останалите вредители нямат голямо значение и участват в обема 
на лесозащитните мероприятия с незначителен дял (0,5%).

В иглолистните гори срещу боровата процесионка (Thaumetopoea 
pityocampa den. et schiff.) е провеждана борба върху 19% от 
общата площ на третираните гори. Втората група вредители за 
иглолистните гори са боровите листни оси (diprionidae), борбата 
срещу които съставлява около 3% от общата третирана площ на 
горите в страната.

настоящата публикация е посветена на повредите от насекомни 
вредители в горите на страната през периода 2003-2018 г.

МаТериаЛ и МеТОДи

данните за нападенията от насекомни вредители и проведените 
лесозащитни мероприятия се основават на информационната 
система на Изпълнителната агенция по горите и ежегодните 
прогнози и отчети на трите лесозащитни станции в страната – 
софия, Пловдив и Варна. 

В качеството на основа за анализи и сравнения са използвани 
резултати от аналогични изследвания за предходен период (1990-
2002 г.) (мирчев и др., 2003).

реЗУЛТаТи

за периода на проучването в иглолистните гори на България 
са регистрирани 23 вида или таксономични групи насекоми, а в 
широколистните – 33 вида и групи (таблица 1). Прогнозните нападения 
в иглолистните гори и проведените лесозащитни мероприятия 
засягат съответно 89 865,4 и 70 869,9 ha, а в широколистните гори 
– 134 964,4 и  107 374,8 ha. общият размер на прогнозните нападения 
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от насекоми в горите на страната възлиза на 224 829,8 ha, а на 
проведената борба с тях – на 178 244,6 ha.

В иглолистните гори най-големи щети причинява боровата 
процесионка (T. pityocampa), прогнозните нападения от която са 
определени в размер на на  42 387,4 ha, но е проведена борба върху 
44 375,1 ha (таблица 1). на второ място се нареждат повредите от 
корояди (неидентифицирана група) – 19 732,0 ha нападнати площи, 
следвани от ръждива борова листна оса (Neodiprion sertifer) (18 785,8 
ha), върхов корояд (Ips acuminatus) (3417,7 ha), голям боров ликояд 
(Tomicus piniperda) (2567,7 ha), обикновена борова листна оса (Diprion 
pini) (2069,4 ha), шестзъб корояд (Ips sexdentatus) (432,3 ha) и др. следва 
да се отбележи, че срещу N. sertifer е проведена борба върху 23 452,2 
ha – по-голяма от прогнозната нападната площ, което подобно на 
боровата процесионка, е свързано с необходимост от допълнителни 
(краткосрочни) обследвания.   

В широколистните гори най-големи повреди са регистрирани 
от гъботворка (L. dispar) – 85 279,6 ha прогнозни нападения и 85 609,0 
ha третирани площи (таблица 1). на второ място са нападенията 
от листозавивачки и педомерки (tortricidae и geometridae) (40 141,2 
ha), следвани от нападенията от буков скокльо (Orchestes fagi) (3158,9 
ha), тополов листояд (Chrysomela  populi) (2163,3 ha), малка тополова 
стъкленка (Paranthrene tabaniformis) (828,0 ha), златозадка (770,0 ha) 
и др.

По отношение на относителния дял на нападенията от насекоми 
в иглолистните и широколистни гори на страната, най-големи щети 
са причинени от гъботворка (37,9%), следвани от борова процесионка 
(18,9%), листозавивачки и педомерки (17,9%), корояди (11,7%), борови 
листни оси (9,3%) и всички останали констатирани видове (4,4%) 
(фиг. 1).

Преобладаващата част от проведените лесозащитни 
мероприятия са извършени срещу гъботворка (48%), борова 
процесионка (24,9%), борови листни оси (14,3%), листозавивачки и 
педомерки (7,6%), други насекоми (4,9%) и корояди (0,3%) (фиг. 2). 

ДиСКУСия

относителният дял на нападенията, и преди всичко борбата с 
насекомните вредители в горите на България за периода 2003-2018 г., 
в значителна степен съответстват на резултатите от предишни 
проучвания (мирчев и др., 2003). Има обаче и няколко съществени 
различия, свързани с увеличаване размера на нападенията от корояди 
в иглолистните гори и намаляване щетите от гъботворка в 
широколистните насаждения.
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Таблица 1. нападения и борба с насекомни вредители в горите на България  
за периода 2003-2018 г.

Table 1. attacked areas by insect pests and control conducted in Bulgarian forests during 
the period 2003-2018

Вредител 
Insect pest

нападнати площи
Attacked area, ha

Проведена борба 
Control conducted, ha

иглолистни гори/Coniferous forests
Thaumetopoea pityocampa  
(denis et schiffermüller, 1775)

42 387,4 44 375,1

scolytinae spp. 19 732,0 332,1
Neodiprion sertifer (geoffroy 1785) 18 785,8 23 452,2
Ips acuminatus (gyllenhal, 1827) 3 417,7 96,7
Tomicus piniperda (linnaeus) 2 567,7 32,4
Diprion pini (linnaeus, 1758) 2 069,4 1 945,3
Ips sexdentatus (Börner, 1776) 432,3 16,0
aphididae spp. 119,3 103,7
Ips typographus (linnaeus 1758) 107,7 4,7
cerambycidae spp. 96,7 0,0
melolontidae spp. 37,2 38,4
Pityogenes quadridens (hartig, 1834) 34,8 0,0
Acantholyda hieroglyphica (christ 1791) 23,9 92,5
Rhyacionia buoliana
(denis & schiffermüller 1775)

17,2 2,8

Buprestidae spp. 16,3 0,0
diprionidae spp., pamphiliidae spp. 4,0 8,7
diaspididae spp. 3,9 0,0
adelgidae spp. 3,9 0,0
Pityogenes chalcographus  
(linnaeus, 1761)

2,4 0,0

Hylobius abietis (linnaeus, 1758) 1,8 344,2
Pissodes castaneus (de geer, 1775) 1,7 3,4
Pityogenes bidentatus (herbst, 1784) 1,4 0,5
Otiorhynchus ovatus (linnaeus 1758) 0,8 21,2

 89 865,4 70 869,9
Широколистни гори/Deciduous forests

Lymantria dispar (linnaeus, 1758) 85 279,6 85 609,0
tortricidae spp., geometridae spp. 40 141,2 13 483,4
Orchestes fagi (linnaeus, 1758) 3 158,9 0,0
Chrysomela  populi linnaeus, 1758 2 163,3 4 401,0
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Вредител 
Insect pest

нападнати площи
Attacked area, ha

Проведена борба 
Control conducted, ha

Paranthrene tabaniformis  
(rottemburg, 1775)

828,0 1 267,0

Euproctis chrysorrhoea (linnaeus, 1758) 770,0 481,3
Stereonychus fraxini (de geer, 1775) 646,0 0,0
Byctiscus populi (linnaeus, 1758) 418,2 761,4
Thaumetopoea processionea  
(linnaeus, 1758)

391,0 53,1

Saperda populnea (linnaeus, 1758) 374,9 575,1
Altica quercetorum Foudras, 1860 201,1 0,0
Trachypteris picta (pallas, 1773) 82,9 208,9
Chrysomela vigintipunctata scopoli, 1763 56,8 57,0
aphididae spp. 48,6 0,0
Leucoma salicis (linnaeus, 1758) 48,3 95,0
Nycteola asiatica (Krulikovsky, 1904) 47,1 28,8
Lamia textor (linnaeus, 1758) 46,1 26,1
Clostera anastomosis (linnaeus, 1758) 32,7 0,0
Phyllonorycter populifoliella  
(treitschke 1833)

26,4 31,4

Hyphantria cunea (drury, 1773) 23,8 0,0
Cladius (Trichiocampus) spp. 23,4 23,4
Tettigonia viridissima (linnaeus, 1758) 22,4 15,1
tettigoniidae spp. 20,5 93,1
yponomeuta  spp. 19,8 0,0
Saperda carcharias (linnaeus, 1758) 18,6 18,6
Sesia apiformis (clerck, 1759) 17,1 17,1
Etiella zinckenella (treitschke 1832) 14,3 91,9
Byctiscus betulae (linnaeus, 1758) 14,2 13,1
noctuidae spp. 12,7 0,0
Yponomeuta mahalebella guenée, 1845 12,3 22,5
gracillariidae spp. 2,0 0,0
Curculio nucum linnaeus, 1758 1,5 1,5
Dryomyia circinans (giraud, 1861) 1,0 0,0
 134 964,4 107 374,8
 общо/Total 224 829,8 178 244,6

Таблица 1. Продължение
Table 1. continued
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През последните години се наблюдава засилване на процеса на 
съхнене на боровите култури в долния и средния лесорастителен 
пояс (мирчев и др., 2016). това се дължи на закъсняло провеждане 
на отгледни мероприятия,  периодични засушавания, влошаващи 
физиологичното и здравословното им състояние и липса на навременни 
санитарни мероприятия след увреждания от абиотични фактори 
(ветровали, снеговали, ледоломи, пожари и др.), предпоставка за 

фиг. 1. относително участие на нападенията от насекомни вредители  
в горите на България през периода 2003-2018 г. (засегнати площи)

Fig. 1. percentage of insect attacks in Bulgarian forests during the period 2003-2018  
(infested areas)

фиг. 2. относително участие на борбата срещу насекомни вредители  
в горите на България през периода 2003-2018 г.

Fig. 2. percentage of insect control in Bulgarian forests during the period 2003-2018
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масови намножавания на високоагресивни корояди и ксилофаги от 
други таксономични групи. след 2013 г. годишните съхнения при белия 
бор рязко нарастват от 200-2000 ha на 5000-7400 ha, а при черния 
бор – от 50-1500 ha на 2500-8500 ha (мирчев и др., 2016). като най-
опасен е откроен върховият корояд (Ips acuminatus), чиито нападения 
достигат до 80% от повредите от корояди. каламитетите на 
върховия корояд са свързани с периодични засушавания и физиологично 
отслабване на боровите гори (lieutier et al., 1988). Проучванията в 
България потвърждават резултатите от изследванията в други 
страни, че съхненето на белия бор се дължи основно на I. acuminatus, 
при съдействието на други три вида от корояди (Ips sexdentatus, 
Tomicus minor, T. pinipera) и един вид бронзовка (Phaenops cyanea) 
(dobbertin et al., 2007).

При сегашните проучвания регистрираните нападения от 
корояди достигат близо 12% от всички нападения в горите. на този 
фон ярко изпъква незначителният дял на провежданата борба срещу 
тях (0,3%), което в значителна степен обяснява нарастването на 
щетите от тях.  остро е назряла необходимостта от разработване 
на система от санитарни и превантивни дейности, насочени към бързо 
усвояване на свежоповалена и увредена от абиотични въздействия 
иглолистна дървесина, своевременно провеждане на санитарни сечи в 
нововъзникващи огнища на корояди и използване на ловна дървесина 
за намаляване на числеността на насекомите-ксилофаги (мирчев и 
др., 2016).

При гъботворката силните нападения за петнадесетгодишния 
период на проучванията (2003-2018 г.) леко надхвърлят 85 хил. ha 
(около 5,7 хил. ha годишно). В миналото нападенията от отделните 
градации на вредителя на всеки 8-12 г. са възлизали на 492-1028 хил. 
ha, което е 50-100 хил. ha годишно (georgiev et al., 2013; георгиев, 
2018). основна причина за рязкото намаляване на нападенията е 
интродукцията на ентомопатогенната гъба Entomophaga maimaiga 
в България през 1999 г., която е видово специфична и безвредна за 
останалата ентомофауна в горските екосистеми (pilarska et al., 2006). 
През периода 2008-1014 г. патогенът допълнително е интродуциран 
в 7 района на страната, където са потиснати силни нападения на 
вредителя (georgiev et al., 2013; георгиев и др., 2014а). Видът прониква 
в нови райони и чрез естествено разширение на ареала (георгиев и др., 
2014б). Понастоящем гъбният патоген е разпространен повсеместно 
у нас, разширява ареала си в страните от Балканския полуостров, 
Югоизточна и Централна европа (сърбия, европейската част на 
турция, БЮр македония, гърция, Хърватия, Босна и Херцеговина, 
румъния, унгария, словакия) и се очертава като мощен регулатор 
на числеността на вредителя (pilarska et al., 2016; Zúbrik et al., 2016).
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натурализацията на е. maimaiga води до спестяване на 
значителни финансови средства за борба с гъботворката (около 5 млн. 
лв. при отделните градации) и позволява разработване на система за 
интегрирана борба с гостоприемника чрез възлагане ключова роля на 
патогена в началните периоди на градациите на вредителя.   
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(SUMMArY)

during the period 2003-2018, damages of economically important 
insect pests in Bulgarian forests were investigated according to data of 
executive Forest agency information system. attacks of multiple insects 
belonging to 26 families and 6 orders have been recorded. the total attacked 
area was 224 828.8 ha, which makes 15 000 ha per year. in the coniferous 
forests, almost 100% of the attacks were caused by pine processionary 
moth (Thaumetopoea pityocampa), bark beetles (coleoptera: curculionidae, 
scolytinae) and conifer sawflies (diprionidae, pamphilidae). in the deciduous 
forests, nearly 93% of the attacks were caused by gypsy moth (Lymantria 
dispar) and the group of leafrollers (tortricidae) and geometrid moths 
(geometridae). compared to a previous survey period (1990-2002), two 
significant differences are highlighted: increasing of economically important 
damages caused by bark beetles in coniferous plantations; reduction of L. 
dispar attacks after the successful introduction of Entomophaga maimaiga in 
1999.
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