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Абстракт: Абиотичните повреди и нападенията от корояди (Coleoptera: Curculionidae, 
Scolytinae) в боровите култури в България са анализирани по данни на информационната система 
на изпълнителната агенция на горите за периода 2013-2019 г. Размерът на уврежданията обхваща 
общо 207 880 ha. Най-много култури са повредени в Районна дирекция на горите (РдГ) Смолян 
(95 105 ha, 45,8%), Кърджали (43 418 ha, 20,9%) и пазарджик (41 256 ha, 19,8 %). Относителният 
дял на абиотичните повреди е най-голям през 2015 г. (35,3%), следван от 2018 г. (14,7%). площта на 
опожарените култури е 3209,5 ha, с максимален дял през 2017 г. (32,6%). Нападенията от корояди 
обхващат общо 41 391 ha. Най-много нападения са регистрирани в три РдГ – Кюстендил (10 768 
ha, 26,0%), Смолян (8 512 ha, 20,6%) и Кърджали (8 297 ha, 20,0%). пикът на нападенията е през 
2016 г. (24,4%) и 2017 г. (32,6%), вследствие на масовите увреждания от сневали и снеголоми през 
2015 г. Основен принос за съхненето на белия бор (Pinus sylvestris) имат Ips acuminatus и I. sexden-
tatus. От 2018 г. е регистрирано снижаване на числеността на върховия корояд и намаляване на 
размера на нападенията в резултат на висока смъртност по време на развитие на трета генерация 
на вредителя в края на 2017 г.
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УВОД

Към момента на Освобождението, голяма част от горите в България са 
унищожени по различни причини. За решаване на проблема, правителството кани 
чуждестранни специалисти и след 1905 г. се провеждат масови противоерозионни 
залесявания в страната. В средата на миналия век започва създаване на горски 
култури за ускорено производство на дървесина. през този период са извършени 
проучвания, оценки и анализи, който доказват, че иглолистните култури, създадени 
извън ареала на разпространение на дървесните видове, проявяват изключително 
висока производителност в началната фаза на развитие (25-40 години), осигуряваща 
възможност за добиване на значителни количества дървесина при съкратени турнуси. 

Надморската височина е важен фактор за определяне на пределната възраст 
при стопанисване на иглолистните култури. Кулминацията на растежа и разпадът на 
културите на височина до 300 m е към 30-годишна възраст, на височина 400-600 m – към 
35-40-годишна възраст, а над 700-800 m културите достигат и до зряла възраст, въпреки 
инхибирането на кривата на растежа им към 50-годишна възраст (попов и др., 2014, 
2015, 2017). при правилно проведени лесовъдски мероприятия, растежните показатели 
на иглолистните култури в долния и средния лесорастителен пояс са изключително 
добри. Снижаването на надморската височина обаче е в основата културите да бъдат 
неустойчиви към абиотични и биотични въздействия (ветровали, ветроломи, снего-
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вали, снеголоми, пожари, каламитети и епифитотии). проблемите с устойчивостта са 
заложени още при създаването на културите поради некачествена почвоподготовка, 
използване на семена с неподходящ произход, некачествен залесителен материал и 
големи гъстоти на залесяване (донов и др., 1991). 

В естествения си ареал иглолистните насаждения растат върху бедни почви, но 
при висока атмосферна и почвена влажност. С увеличаване на възрастта иглолистните 
дървесни видове се нуждаят от много повече вода за да поддържат нормалното си 
съществуване. На територията на България около 70% от културите от бял и черен бор 
са създавани предимно на сухи и сухи до свежи месторастения и само 30% – на свежи 
месторастения. В долната лесорастителна зона влагата се явява главният лимитиращ 
фактор, определящ развитието на иглолистните култури (попов и др., 2014). В условията 
на влажностен дефицит физиологично отслабналите дървета са уязвими към нападения от 
дървесиноатакуващи насекоми, предимно корояди (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae). 
представителите на тази таксономична група са типични вторични вредители, които 
нападат стъблата или клоните на отслабнали или пострадали от абиотични или други 
природни явления дървета. Когато не са приложени навреме санитарни мероприятия, 
короядите се намножават масово по увредената свежа дървесина и се превръщат в 
първични вредители, нападайки и съвършено здрави дървета.

Настоящата публикация представя резултатите от анализа на данните от 
информационната система на изпълнителната агенция по горите (иАГ) за абиотичните 
увреждания и нападенията от корояди в горите на България за периода 2013-2019 г.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Абиотичните повреди и нападенията от корояди в иглолистните гори на 
България са изследвани по регистрираните сигнални листа в информационната 
система на изпълнителна агенция по горите (иАГ) (https://system.iag.bg/) за периода 
2013-2013 г..

Биологията и екологията на основните видове корояди, трофично свързани 
с борове (Pinus spp.) са проучени през периода 2017-2019 г. в района на ихтиманска 
Средна гора. 

РЕЗУЛТАТИ И ОБсЪжДАНЕ

От регистрираните сигнални листа в информационната система на иАГ, общата 
площ на повредите от абиотични фактори (ветровали, ветроломи, снеговали, снеголоми, 
ледоломи и др.) за периода 2013-2019 г. в борови култури в България възлиза на 207 880 
ha (Таблица 1). площта на нанесените повреди е най-голяма през 2015 г. (73 325 ha), 
следвана от 2018 г. (30 546 ha). В останалите години площта на абиотичните повреди 
варира в границите на 6 318 ha (2013 г.) и 28 660 ha (2016 г.).

За период на проучването, абиотичните повреди в боровите култури по 
Регионални дирекции на горите (РдГ) са най-големи в Смолян – 95 105 ha, или 45,8% 
от общите повреди в страната (Фиг. 1), следвани от Кърджали (43 418 ha, или 20,9%) 
и пазарджик (41  256 ha, или 19,8 %). В останалите РдГ уврежданията от абиотични 
фактори се колебаят между 26 ha (Варна) и 7 386 ha (пловдив). 

Относителният дял на абиотичните повреди в боровите гори в България е най-
голям през 2015 г. (35,3%), следван от 2018 г. (14,7%) (Фиг. 2). В останалите години про-
центното участие на повредите варира от 3,0% (2013 г.) до 13,8% (2016 г.).
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Засегнатата площ на боровите култури от пожари за периода 2013-2019 г. в 
страната е 3209,5 ha (Таблица 2).

площта на пожарите е най-голяма в РдГ Благоевград (1341,5 ha), следвана от 
РдГ ловеч (401,5 ha) и РдГ Стара Загора 312,4 ha) (Таблица 2). В останалите дирекции 
площта на опожарените иглолистни култури варира между 0 ha (Русе) и 273,4 ha 
(Кърджали).

Над половината от всички пожари са регистрирани през 2017 г. (32,6%) и 2018 г. 
(25,2%) (Фиг. 2). през останалите години процентното разпределение на пожарите в 
иглолистните култури варира от 0,6% (2015 г.) до 16,6% (2019 г.).

повредите от абиотични фактори обуславят нападенията от корояди. За 
проучвания период в България са нападнати общо 41390,5 ha иглолистни култури 
(Таблица 3).

Най-много нападения са регистрирани в РдГ Кюстендил (10768,0 ha, 
съставляващи 26,0%), следвани от РдГ Смолян (8511,6 ha, или 20,6%) и РдГ Кърджали 
(8297,4 ha, или 20,0%) (Таблица 3, Фиг. 1). В останалите дирекции нападенията варират 
от 6,9 ha (0%) в РдГ Русе до 2527,3 ha (6,1%) в РдГ Бургас. 

Таблица 1. Абиотични повреди по Районни дирекции по горите (РДГ) за периода 2013-2019 г. в боровите 
култури в България

Table 1. Abiotic damages by Regional Forest Directorates (RFD) for the period 2013-2019 in pine plantations  
in Bulgaria

Районна дирекция  
по горите 
Regional Forest  
Directorate

Повреди по години, ha / Damages by years, ha
Общо, ha
Total, ha

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Берковица / Berkovitsa 10.9 13.2 1205.1 619.5 442.1 241.0 70.0 2601.7

Благоевград / 
 Blagoevgrad 106.6 1.8 1220.6 56.6 802.3 524.3 845.0 3557.1

Бургас / Burgas 86.3 20.7 774.1 195.6 32.3 73.9 9.8 1192.8

Варна / Varna 0.0 9.4 0.0 15.8 0.0 0.0 0.4 25.6

В. Търново /  
Veliko Tarnovo 881.2 302.7 591.4 254.2 135.7 505.9 137.3 2808.3

Кърджали / Kardzhali 970.9 409.8 31294.9 4761.4 2808.6 2825.8 346.9 43418.2

Кюстендил / Kyustendil 21.5 54.6 77.9 378.6 25.3 43.3 28.9 630.1

Ловеч / Lovech 158.9 309.6 208.9 350.5 95.9 324.9 169.4 1617.9

Пазарджик / Pazardzhik 701.5 1653.4 5620.2 7541.0 5073.6 9032.2 11635.7 41257.5

Пловдив / Plovdiv 91.1 941.2 2591.2 1515.1 384.0 1331.7 531.5 7385.7

Русе / Ruse 0.0 0.0 0.0 8.5 4.9 24.3 15.1 52.8

Сливен / Sliven 48.7 362.8 209.8 189.9 50.6 371.4 57.1 1290.3

Смолян / Smolyan 2221.2 14212.8 28538.8 11804.1 11246.7 13133.4 13948.2 95105.2

София / Sofia 715.2 591.0 803.4 604.0 379.9 1586.4 325.9 5005.9

Стара Загора /  
Stara Zagora 234.2 61.9 140.5 319.0 91.3 510.6 286.9 1644.3

Шумен / Shumen 69.5 27.8 48.0 45.9 43.2 17.5 34.6 286.5

Общо / Total 6317.6 18972.6 73324.6 28659.8 21616.4 30546.2 28442.7 207880.0



94

интерес представлява високата стойност на нападенията от корояди в района на РдГ 
Кюстендил, където са регистрирани едва 0,3% от абиотичните увреждания за страната (Фиг. 
1). Силните нападения в района без съмнение се дължат на каламитетните размножения на 
най-опасните видове корояди по бора, започнали преди повече от десет години. 

Най-много повреди от корояди в боровите култури са регистрирани през 2017 г. 
(32,6%), следвани от 2016 г. (24,4%) и 2018 г. (14,4%) (Фиг. 2). през останалите четири 
години стойността на нападенията варира между 3,4% (2015 г.) и 13,5% (2014 г.).

Фиг. 1. Процентно разпределение на абиотичните повреди и нападенията от корояди в боровите култури в 
РДГ за периода 2013-2019 г.

Fig. 1. Percentage distribution of abiotic damages and bark beetle attacks in pine plantations in RFD  
for the period 2013-2019

Фиг. 2. Годишно разпределение на абиотичните повреди, пожарите и нападенията от корояди в боровите 
култури в България за периода 2013-2019 г. 

Fig. 2. Annual distribution of abiotic damages, forest fires and bark beetle attacks in pine plantations in Bulgaria 
during the period 2013-2019



95

данните за нападенията от корояди по боровете в България са съвсем логични, 
предвид регистрирания максимум на абиотичните увреждания през 2015 г. Голяма 
част от увредената дървесина в района на РдГ Смолян остава неусвоена, което 
позволява на короядите да се намножат масово и да нападнат съседни здрави борови 
насаждения.

За периода на проучването е отчетено съхнене на борови култури в резултат на 
нападения на комплекс от неидентифицирани видове корояди върху обща площ от 
29 947 ha. Отделно от това, сигнални листове са подадени за съхнене на 9 258 ha, причи-
нено от върхов корояд (Ips acuminatus Gyll.), 2 106 ha от шестзъб корояд (I. sexdentatus 
Börner), 71 ha от четиризъб корояд (Pityogenes quadridens Hartig) и 10 ha от голям боров 
ликояд (Tomicus piniperda l.). 

Върховият корояд причинява много големи щети на белия бор в страната 
(Мирчев и др., 2017). I. acuminatus е доминантен вид (68-86%) в комплекса от корояди в 
Малешевска планина, следван от I. sexdentatus (12-19%) (дойчев, 2014). 

Ips acuminatus има най-голям принос за съхненето на културите от бял бор и 
в ихтиманска Средна гора (Белилов, Георгиев, 2019). В нападенията участват и други 
видове корояди (I. sexdentatus, T. pinipera, T. minor Hart.), както и един вид от сем. 
Buprestidae (Phaenops cyanea F.). 

през есенно-зимния период на 2017 г. в ихтиманска Средна гора е констатирана 
висока смъртност на върховия корояд в резултат на частично развитие на трета 
генерация (Белилов, Георгиев, 2019). Топлата и благоприятна за развитието на корояди 

Таблица 2. Повреди от пожари в боровите култури в РДГ за периода 2013-2019 г. 
Table 2. Damages from fires in pine plantations in RFD during the period 2013-2019 

Районна дирекция по горите 
Regional Forest Directorate

Повреди по години, ha / Damages by years, ha Общо, ha
Total, ha2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Берковица / Berkovitsa 6.8 11.4 1.6 0.0 82.2 26.6 34.4 163.0

Благоевград / Blagoevgrad 7.4 1.0 2.6 0.0 744.3 499.5 86.7 1341.5

Бургас / Burgas 0.0 0.0 0.0 0.0 31.0 22.9 2.3 56.2

Варна / Varna 0.0 0.0 0.0 13.6 0.0 0.0 0.4 14.0

В. Търново / Veliko Tarnovo 1.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.6 1.9 5.4

Кърджали / Kardzhali 9.4 2.1 0.0 184.2 20.3 46.5 10.9 273.4

Кюстендил / Kyustendil 4.0 46.5 3.5 7.0 14.9 1.2 7.1 84.2

Ловеч / Lovech 19.5 44.0 3.8 129.3 55.0 104.4 45.5 401.5

Пазарджик / Pazardzhik 0.2 6.9 0.0 0.0 5.5 0.4 2.4 15.4

Пловдив / Plovdiv 0.0 8.7 0.8 46.1 33.1 22.3 3.8 114.8

Русе / Ruse 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Сливен / Sliven 1.9 0.0 0.0 3.6 3.2 55.8 44.4 108.9

Смолян / Smolyan 0.4 61.2 0.0 23.6 0.0 0.0 6.5 91.7

София / Sofia 40.4 49.8 7.7 30.3 23.8 18.6 31.4 201.9

Стара Загора / Stara Zagora 4.4 10.0 0.0 28.7 18.3 9.0 242.1 312.4

Шумен / Shumen 0.0 0.0 0.0 0.0 13.7 0.0 11.5 25.2

Общо / Total 95.4 241.6 20.0 466.4 1046.1 808.8 531.3 3209.5
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есен и зима на 2017 г. най-вероятно е причина за резкия спад на нападенията и в другите 
части на страната – от 32,6% през 2017 г. на 14,4% през 2018 г. (Фиг. 2).

В заключение следва да се подчертае, че при анализа на данните от 
информационната система на иАГ за периода 2013-2019 г. е установена ясна зависимост 
между повредите от абиотични фактори и нападенията от корояди в изкуствените 
борови насаждения в България. Основна причина за масовото намножаване на 
короядите е неусвоената навреме свежа дървесина от снеговалите и снеголомите през 
2015 г. Затихването на каламитета на най-опасния корояд по белия бор – върховия 
корояд (I. acuminatus) се дължи на анормално високи температури и развитие на трета 
генерация през есенно-зимния период на 2017 г., довела до висока смъртност и начало 
на депресия на вредителя през 2018 г.

Благодарности: Настоящото изследване е проведено във връзка с изпълнението на 
Национална научна програма (ННп) „Oпазване на околната среда и намаляване на риска от 
неблагоприятни явления и природни бедствия“, одобрена с Решение на МС № 577/17.08.2018 г. 
и финансирана от МОН (Споразумение № д01-230/06.12.2018 г.).
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Таблица 3. Площ на нападнатите борови култури от корояди в РДГ за периода 2013-2019 г. 
Table 3. Area of attacked pine plantations from bark beetles in RFD during the period 2013-2019

Районна дирекция по горите 
Regional Forest Directorate

Повреди по години, ha / Damages by years, ha Общо, ha
Total, ha2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Берковица / Berkovitsa 0.0 0.0 11.6 164.0 131.8 12.8 38.5 358.6

Благоевград / Blagoevgrad 9.0 63.1 38.2 337.5 386.6 99.6 95.5 1029.5

Бургас / Burgas 701.9 333.4 102.2 198.8 554.2 441.4 195.4 2527.3

Варна / Varna 0.0 69.7 0.0 0.0 0.0 5.8 0.0 75.5

В. Търново / Veliko Tarnovo 0.0 393.7 231.3 488.7 299.9 224.0 268.8 1906.3

Кърджали / Kardzhali 17.5 20.1 0.5 2477.1 4863.7 619.4 299.2 8297.4

Кюстендил / Kyustendil 114.2 1200.3 532.7 2470.1 2389.6 2399.2 1662.0 10768.0

Ловеч / Lovech 10.9 91.6 39.4 227.9 104.4 116.9 20.4 611.5

Пазарджик / Pazardzhik 37.5 110.4 1.9 1011.9 494.7 174.4 39.8 1870.6

Пловдив / Plovdiv 76.8 144.5 64.8 172.0 396.6 291.5 119.3 1265.5

Русе / Ruse 2.1 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9

Сливен / Sliven 17.6 3.8 3.1 153.1 281.5 70.9 26.0 556.1

Смолян / Smolyan 418.2 2855.0 283.7 1782.2 2296.8 665.3 210.5 8511.6

София / Sofia 15.0 156.3 63.3 457.4 857.0 514.4 234.4 2297.8

Стара Загора / Stara Zagora 54.0 147.8 44.5 121.5 274.9 302.6 116.1 1061.3

Шумен / Shumen 63.1 0.0 0.0 25.3 152.2 5.4 0.6 246.6

Общо / Total 1537.8 5594.5 1417.2 10087.5 13483.9 5943.6 3326.5 41390.5
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ABIOTIC dAmAges ANd ATTACKs CAused BY BARK BeeTles  
IN PINe PlANTATIONs IN BulgARIA duRINg  

THe PeRIOd 2013-2019

S. Belilov, G. Georgiev
Forest Research Institute – Sofia, Bulgarian academy of Sciences

(summary)

abiotic damages and attacks by bark beetles (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) 
in pine plantations in Bulgaria were analyzed according to the Information System of the 
Executive Forest agency for the period 2013-2019. The damages cover a total of 207 880 ha, 
as most plantations are damaged in Regional Forest Directorate (RFD) Smolyan (95 105 ha, 
45.8%), Kardzhali (43 418 ha, 20.9%) and pazardzhik, 41 256 ha, 19.8%). The relative share of 
abiotic damages is the highest in 2015 (35.3%), followed by 2018 (14.7%). The area of   burned 
plantations is 3 210 ha, with a maximum share in 2017 (32.6%). Bark beetle attacks cover a 
total of 41 390 ha. Most attacks were registered in three RFDs – Kyustendil (10768.0 ha, 26.0%), 
Smolyan (8 512 ha, 20.6%) and Kardzhali (8 297 ha, 20.0%). The peak of the attacks is in 2016 
(24.4%) and 2017 (32.6%), due to the abiotic damages in 2015. The drying of Scots pine (Pinus 
sylvestris) is mainly due to Ips acuminatus. Since 2018, a decrease in I. acuminatus population 
density and the number of attacks as a result of high mortality during the development of the 
third generation of the pest at the end of 2017 has been registered.
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