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абстракт: Броят на пожарите в България и по света в последните години се 
увеличава драстично. наред с унищожаването на горските ресурси, флора и животински 
видове, настъпват промени в горските месторастения, забавят се фазите на 
естественото възобновяване, опожарените ландшафти и територии.

статията разглежда динамиката на горските пожари, възстановителните 
процеси, промените в биоразнообразието и проведените горскостопански мероприятия 
в опожарените територии.

Ключови думи: горски пожар, биоразнообразие, екологични промени, среден 
диаметър

горските екосистеми са основен компонент на сушата, оказващ 
въздействие върху климата, ландшафта и водния баланс и формиращ 
голям растителен ресурс.

като страна с древна цивилизация и кръстопът на Балканите, 
горската растителност на България е претърпяла промени и днес 
горите й заемат около 34% от територията, като една трета са 
изкуствено създадени горски насаждения. През последните 140 години 
за селскостопански и други нужди са били изсечени, изкоренени и 
опожарени близо 2 млн. ha гори (Въчовски, димитров, 2003).

Цел на настоящото проучване в част от пострадали горски 
екосистеми са еколого-лесовъдските промени, предизвикани от 
пожарите в горите, както и настъпилите изменения в биологичното 
разнообразие в опожарените площи, а също и провежданите 
горскостопански мероприятия за възстановяване на горските 
територии.

ОБеКТи и МеТОДи

горските пожари оказват отрицателно въздействие върху 
икономическото, социалното и екологичното състояние на цели 
региони, водят до унищожаване на горските ресурси и влошават 
техните функции. след изгаряне на органиката на почвената 
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постилка минералните структури под повърхностния слой променят 
физическите и химическите си свойства, втвърдяват се, лошо 
пропускат водата и въздуха. намалява се порьозността и се 
затруднява нормалното естествено горовъзобновяване (Ильичев и 
кол., 2007).

като основа на изследването послужиха пожарната статистика 
и опитни участъци в опожарените територии на едни от най-
мащабните горски пожари в северна рила, сакар планина и Южен 
Пирин, свързани с изпълнението на тематичната задача по Българо-
швейцарската програма за горите (2001 г.) „стопанисване и промени 
в биоразнообразието при обгорени горски площи“ и разработването 
на Интегрален подход за моделиране разпространението на горски 
пожари – 2017 – 2020 г.

реЗУЛТаТи и ДиСКУСия

на фиг. 1 е показана динамиката на броя на горските пожари за 
периода 1999 – 2018 г.

разпределението на засегнатите от пожарите площи в 
страната по години е представено в таблица 1.

докато през 1999 г. на опожаряване са били подложени 8291 ha, 
то в пиковата 2000 г. запалената територия е седем пъти повече 
(57406 ha). Именно през 2000 г. пожарите са унищожили 50% от 
общата опожарена площ до 2000 г. (любенов, Панов, 2001).

През 1999 г. в България възникнаха 320 пожара. най-голям е 
този през м. август в сакар планина, при който са обхванати 5128 
ha от териториите на държавните лесничейства в Харманли, стара 
загора, тополовград и свиленград. Изгорелите култури от Pinus 

Фиг. 1. Динамика на горските пожари 1999 – 2018 г.
Fig. 1. dynamics of the forest fire 1999 – 2018
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nigra arn. бяха предимно от ІІ клас на възраст, както и смесени 
широколистни насаждения с едификатор Quercus frainetto ten.

на територията на с. главан (дл стара загора) две години 
след пожара (2001 г.) дървесината от белборовите култури не бе 
прибрана поради реституционни спорове. оцелелите дървета бяха 
масово поразени от кореновата гъба (Heterobasidium anosum Fr. Bref), 
което застраши съседните горски комплекси (снимка 1).

край долно луково – 150 m н.в. (дл Ивайловград) при низов 
пожар в 50-годишно издънково насаждение от Quercus frainetto ten. 
(нср. – 12.5 m; dср – 16.3 cm) и Carpinus orientalis l. (нср. – 5.5 m; 
dср – 5.3 cm) огънят бе обгорил горската постилка, долната част 
на дървесните стъбла и храстите. насаждението запази своята 
жизненост и след 3-4 месеца се появиха следните тревни видове: Poa 
bulbosa l., Ruscus aculeatus l., Fragaria vesca l., Deshampsia flekuosa trin., 
Sedum anapetralum d. c. Появилите се подлес от Fraxinus ornus l. и 
Sorbus torminalis l. и частичен подраст от Q. frainetto и Carpinus orientalis 
през 2010 г. промениха структурата на дървостоя с преобладание на 
Fraxinus ornus (Цаков Хр., к. генов, 2004).

Таблица 1. Брой на горските пожари и засегнати площи
Table 1. Fire number and affected areas

Години
Year

Брой на пожарите
Fire number

Опожарена площ
Burned area, ha

Опожарена площ средно  
за един пожар, ha

Burned area – average, ha
1999 320 8291 25.9
2000 1496 57406 38.4
2001 830 20150 24.3
2002 367 6514 17.7
2003 464 5000 10.8
2004 291 1137 3.9
2005 251 1456 5.8
2006 392 3540 9.0
2007 1479 43000 29.1
2008 582 5272 9.1
2009 314 2271 7.2
2010 222 6526 29.4
2011 635 6883 10.8
2012 878 12730 14.5
2013 408 3314 8.1
2014 151 916 6.1
2015 439 4313 9.8
2016 584 6339 10.9
2017 513 4569 8.9
2018 222 1487 6.7
Общо
Total 10838 201114 18.6
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Върху излужена канелена горска почва (дл тополовград – 260 
m н.в.) при комбиниран горски пожар през юни 2000 г. бе опожарена 
32-годишна смесена култура от Pinus nigra arn. и Quercus frainetto ten. 
единично се срещаха частично запазени дървета от Quercus cerris l., 
Quercus pubescens willd и Fraxinus ornus l. През м. февруари – март 2001 
г. бе изведена сеч за оползотворяване на обгорялата дървесина, като 
вършината бе складирана по периферията, без да бъде горена. Въпреки 
пожара част от благуновите пънове бяха дали от 4 до 10 издънки, 
достигайки височина 50 – 60 cm. В долната част на изгорялата гора 
липсваше естествено възобновяване и това наложи залесяване с Pinus 
nigra arn. и Cedrus libani l. поради започналата бърза почвена ерозия 
(александров и кол., 2002).

В националните паркове през 2000 – 2001 г. възникнаха 27 
пожара. В северна рила (мальовишки дял на нП рила) в горната 
лесорастителна зона основен лесообразувател е Pinus mugo turra със 
средна възраст около 160 г., примесен с единични екземпляри от Pinus 
peuce griseb., Pinus sylvestris l. и Picea abies (l.) Karst. с приблизителна 
възраст 60 – 80 г.

на 24 август 2001 г. в клековата зона недалеч от х. „мальовица“ 
бе предизвикан умишлен горски пожар и за няколко дни изгоряха 240 ha 
клекови съобщества и около 100 ha белмурови и смесени иглолистни 
дървостои. клековите стъбла бяха в туфи и обгорени странични 

Снимка 1. Белборова култура, разстроена от горския пожар (2003 г.)
Photo 1. scots pine plantation damaged by forest fire (2003)
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клони и плътно прилепнали (части) към земята в зоната, която е 
била изправена преди пожара нагоре. Изследвана бе клекова група с 
обща площ към 150 m2. дебелината на основното стъбло (изгорелия 
корен на туфата) бе 21.7 cm. той оформяше 20 разклонени стъбла 
от І ред и множество странични, които обобщаваха 213 двуметрови 
секции със среден диаметър 8.6 cm, променящ се от 6.8 до 11.2 cm 
(VІ клас – дребна дървесина). стъбленият обем на туфата бе 2.480 
m3, което прави 14.880 m3 запас на 1 dka (tsakov hr. еt al. 2004). 
Живата почвена покривка (органиката) бе напълно унищожена. 
Почвата (планинско-горска) бе в оскъдно количество и се намираше 
в цепнатините (джобовете) между скалните отломки, покрити 
доскоро с 30 – 40 cm торф.

В средната зона на пожара (м. ръждавица – 2000 m н.в.) бе 
проучена структурата на дървесната маса по дебелина на запазена 
туфа със средна височина около 3.0 m, среден диаметър – 5.5 cm 
(вариращ от 4.2 до 7.7 cm) с 14 разклонения (96 секции по 2 m) на 
площ от 32 m2 и запас от 0.468 m3.

тревната покривка бе плътна – 25% мъхова, 50% Nardus stricta 
и в останалата част – от Vaccinium vitis ideae, Rubus ideae l. и торф 
с дебелина 15-20 cm. на открито тревната синузия бе представена 
от Calamagrostis sp., Nardus stricta и рядък подлес от храстчета на 
Juniperus communis l.

Снимка 2. остатъци от клекова туфа и тревна покривка
Photo 2. rests of mountain pine tuft and grass cover
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осемнадесет години след пожара (м. септември 2018 г.) в 
хребета ръждавица (42° 12° 127° сШ и 23° 24° 447° Ид) заложихме 
три опитни участъка (10х5 m) за оценка на възстановителните 
процеси след пожара в диапазона 1980 – 2130 m н.в.

между остатъците от неразложените изгорели клекови 
коренища установихме групи от Epilobium angustifolium l., Lusula albida 
dc, Vaccinium vitis idaea l., а край изсъхналите поточета се срещаха 
отделни формации от Calamagrostis (снимка 2).

естествената дървесно-храстова растителност е предимно 
от salix caprea l. и Betula pendula roth., а коренната иглолистна 
растителност има все още единично (случайно) участие както следва:

salix caprea l. – 30 бр.; dср – 4.0 cm (1.8 – 8.4 cm); hср – 2.7 m 
(1.8 – 4.1 m);

Betula pendula roth. – 10 бр.; aср – 14 г.; dср – 6.2 cm; hср – 3.8-
4.0 m;

Pinus peuce griseb. – 3 бр.; aср – 9 г.; dср – 1.9 cm; hср – 1.0 m;
Pinus sylvestris l. – 3 бр.; aср – 7 г.; dср – 1.6 cm; hср – 0.54 m;
Picea abies (l.) Karst. – 2 бр.; aср – 7 г.; dср – 1.5 cm; hср – 0.40 m;
Pinus mugo turra – 2 бр.; aср – 6 г.; dср – 0.8 cm; hср – 0.20 m.
за периода 2006 – 2015 г. в горските територии на страната са 

възникнали общо 5500 пожара, които са изпепелили площи от 88 786 
ha (Иаг – 2016).

най-големите горски пожари в България през 2017 г. се случиха 
в Южен Пирин (тП дгс кресна и тП дгс симитли). Първият 
пожар избухна на 13 юли край с. стара кресна по труднодостъпни 
склонове на р. арнаутска. Бяха унищожени 880 dka горски насаждения 
вследствие на електрическа искра от 400 Kw електропровод.

Вторият пожар, започнал в землището на с. мечкул на 24 
август, се простира на територия между тП дгс симитли и тП 
дгс кресна. общата площ, обхваната от пожара, е 15343 dka, от 
които 68 599 dka е върхов и низов – 6859 dka, с унищожени на 77% 
култури от черен и бял бор (снимка 3).

какви горскостопански мероприятия се провеждат една 
година след огнената стихия? още през 2017 г. на територията 
на стопанството бяха освободени 604 dka и усвоени над 30 000 m3 
опожарена средна дървесина. През пролетта на 2018 г. са залесени 
160 dka. разработената програма за възстановяване на опожарените 
площи предвижда залесителните мероприятия да приключат до 
2022 г. (терзиев, д., 2010).

Почти всички култури са създавани с противоерозионна цел. 
В първата година след огъня тревната покривка е много рядка 

и почвите са подложени директно на дъждовете. Възстановяването 
на горите се извършва с черноборови и зимендъбови фиданки в 
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тераси. тук-там се зеленеят акациеви групи и такива от келяв 
габър. залесяването е дело на местни бригади. Извършено е с високо 
качество, жизненост и прихващане на фиданките над 85%.

В рамките на екологичната мрежа натура 2000 се предвижда 
да се възстанови природното местообитание 91аа (Източни гори 
от космат дъб – 440 dka) и местообитание 9560 (ендемични гори 
от хвойна – 535 dka).

ЗаКЛЮЧение

В резултат на обследване на горската растителност н 
опожарените територии в части от северна рила, Южен Пирин, 
сакар планина в ниския хълмисто-предпланински пояс на Южна 
България и предприетите лесовъзстановителни дейности, можем да 
обобщим:

В последните двадесет години (1999 – 2018) в България са възникнали 
10 838 горски пожара, а засегнатите площи са над 201 114 dka.

В горната лесорастителна планинска зона в северен Пирин е 
нарушено биологичното разнообразие и равновесие в опожарените 
терени.

унищожена е дървесина и тревна растителност на голяма 
противоерозионна територия, с което няколкократно е намален 
хидрологичният й ефект (Южен Пирин).

Снимка 3. Панорамна снимка на бедствието в горите
Photo 3. Panoramic picture of the disaster in forests
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Икономически невъзможно е било използването на изгорялата 
клекова дървесина.

нанесена е вреда на местния и ловния туризъм.
действията на служителите от нП рила, пожарните власти, 

лесовъдите и хората, участвали в гасенето на пожарите, направата 
на преградни ивици са били правилни и навременни в борбата с 
огнената стихия.

Високопланинската част на нП рила, пострадала от пожара, 
не е застрашена от ерозионна дейност. настанена по естествен 
път, широколистната растителност и полуобгорените части 
от клековите стъбла ще имат снегозадържащ, противолавинен и 
хидрологичен ефект.

При възможност би било удачно да се разхвърлят семена от клек 
и бяла мура (в по-ниските части – от бял бор и смърч) за подпомагане 
на естественото възобновяване в местата, заслужаващи тази мярка.
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подход за моделиране на разпространението на горски пожари“ от м. ХІІ.2017 г. 
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FOREST FIRES IN BULGARIA – ASSESSMENT AND ECOLOGICAL 
CONSEQUENCES 

Hr. tsakov, Al. Alexandrov, Al. delkov 
Forest research institute, Bulgarian academy of sciences – sofia 

(SUMMARY )

annually forest fires damage huge areas in Bulgaria make changes 
in forest ecosystems and cause unpredictable ecological consequences. For 
the period 1999-2018, 201,114 ha of forest territories have been burned 
down with maximum number of fires in 2000 and 2007. the average burned 
down area per fire is 18,6 ha. the regeneration of the forest cover is made 
difficult especially in the upper forest vegetation zone of northern rila mt. 
the coniferous belt of Pinus mugo turra, Pinus sylvestris l. and Pinus peuce 
griseb. is being covered predominantly by deciduous species like salix caprea 
l. and Betula pendula roth. in southern Pirin mt., after the big fire in 2017, 
successful reforestation with Pinus nigra arn. and Quercus petraea liebl. is 
carried out. 
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