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абстракт: през последните години са констатирани редица неблагоприятни явления 
като продължителни засушавания, наводнения, бури в резултат на климатични промени. 
при тези условия съществува вероятност горските насаждения да бъдат обект на по-чести 
и интензивни стресове, дължащи се на климатични екстреми. В резултат на физиологично 
отслабване на дървета, някои заболявавания, причинени от инвазивни гъбни патогени, могат 
да станат унищожителни, обхващайки обширни територии горски насаждения. по-високите 
средни температури могат да доведат до повишаване на агресивността на причинителите и да 
благоприятстват разпространението им в по-високи части на планините. патогени, причиняващи 
сериозни нарушения, са идентифицирани като важна заплаха при променящата се климатична 
обстановка в нашата страна. Развитието им често настъпва при физиологично отслабване, силни 
засушавания, ниски температури, както и повреди от абиотични фактори и насекомни вредители. 
В настоящия преглед е анализиран размерът на площите, засегнати от инвазивни гъбни патогени, 
представляващи заплаха за стопански значими горскодървени видове в България. деструктивните 
заболявания като ендотиев рак по кестена (Cryphonectria parasitica), трахеомикоза по дъба 
(Ceratocystis roboris), Хипоксилонов рак по цера (Hypoxylon mediterraneum), Холандска болест по 
бряста (Ophiostoma ulmi, O. novo-ulmi) и др., имат способността да променят функционалната 
структура на широколистните насаждия. В иглолистните гори са установените сериозни повреди 
от инвазивните патогени – Diplodia sapinea, Dothistroma septosporum, D. pini и Lecanosticta acicola. 
Силното разпространение на инвазивните патогени нарушава екологичната роля на горите в 
България, както и стопанската им функция и рекреационно предназначение. 

ключови думи: климатични промени, инвазивни гъбни патогени, епидемиология на 
заболявания

В условията на наблюдаваните през последните години климатични промени 
като продължителни засушавания, наводнения и бури, гъбните патогени играят все 
по-често решаваща роля за влошаване здравословното състояние на горските еко-
системи. Според доклада на Междуправителствения панел по изменението на климата 
на ООН (IpCC, 2007) и изготвени моделни прогнози (Wang, Schimel, 2003; Easterling, 
apps, 2005), до 2050 г. се очаква повишаване на глобалната температура средно с 3°C. 
прогнозата за страните от Южна и Югоизточна европа е, че изменението на климата 
ще влоши условията на околната среда като се наблюдават продължителни засуша-
вания, а в резултат на тях – понижаване на производителността на селскостопански 
култури и горски насаждения. Очаква се увеличаване на количествата на валежите, 
концентрирани през зимните и пролетни месеци, което ще доведе до задържане на 
по-големи количества вода в почвата и ще благоприятства развитието на почвени па-
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тогени като Phytophthora spp. и др., причиняващи загниване на корените и влошава-
не на физиологичното състояние на растенията. От друга страна, повишаването на 
пературите през зимата понижава студоустойчивостта на дърветата и блгоприятства 
развитието на гъбни патогени, причиняващи некрози и преждевременно опадване на 
иглиците, в резултат на което се наблюдава увеличена загуба на листна маса и намаля-
ване на прираста при иглолистните видове (Redfern, Hendry, 2002). 

при влошаване условията на средата съществува голяма вероятност горските 
насаждения да бъдат обект на по-чести и интензивни съхнения, дължащи се на кли-
матичните аномалии. имайки предвид това, някои гъбни заболявания се превръщат 
в унищожителни поради следните фактори: наличие на абиотичен стрес, като суша и 
наводнения, намаляващи устойчивостта и предразполагащи дърветата към нападения 
от гъбни патогени; повишаване на температурата и влажността повлияват благопри-
ятно спорулацията на патогените и тяхното разпространение; пренасянето на патоге-
ните, предизвикани от климатичните промени, води до разширяване на географското 
им разпространение и до появата им на нови места, където намират нови гостопри-
емници; и поява на нови заплахи поради промяна в състава на насажденията или при 
наличие на нови инвазивни видове (la porta et al., 2008).

Загубите на стопански значими дървесни видове често настъпва в резултат на про-
мяната в динамиката на екосистемите, дължаща се на силно повреждащото въздействие 
на интродуцирани и широко разпространени инвазивни гъбни патогени (Ellison et al., 
2005). появата и разпространението им влияе върху структурата и състава на горските 
екосистеми. Те имат потенциал да унищожат голям брой дървета от местни дървесни ви-
дове. подобни резултати се наблюдават и при интродуцирни дървесни видове, атакувани 
често от местни патогени в процеса на тяхната аклиматизация (Георгиева, 2009). 

Гъбните патогени, причиняващи деструктивни заболявания като ендотиев рак 
по кестена (Cryphonectria parasitica (Murr.) Barr.), трахеомикоза по дъбовете (Ceratocystis 
roboris Georgescu & Teodoru) potl.), Хипоксилонов рак по цера (Hypoxylon mediterraneum 
(De Not.) Mill.), Холандска болест по бряста (Ophiostoma ulmi (Buism.) Nannf., O. novo-
ulmi Brasier) и др., проявяват инвазивен характер, имайки способността да променят 
функционалната структура на широколистните насаждия в нашата страна. В първите 
години на появата им патогените се проявяват с висока агресивност и водят до масово 
развитие на инфекциозни заболявания, които за кратък период от време стават деструк-
тивни за насажденията. В течение на няколко десетилетия, скоростта на разпростра-
нение на заболяванията се понижава поради намаляване на площите с чувствителни 
гостоприемници, правилно стопанисване на насажденията, както и при селекция на 
по-устойчиви индивиди, оцелели в естествения им ареал. през последните години, след 
настъпили климатични промени – най-често продължителни засушавания през вегет-
ационния сезон, повреди от абиотични фактори и насекомни вредители, е констатира-
но нарастване на площите, обхванати от инвазивните гъбни патогени. при част от тях, 
по-високите средни температури са довели до повишаване на вирулентността им и до 
разпространението им в по-високите части на планините. Тези, притежаващи еволю-
ционен потенциал да причиняват сериозни нарушения, са идентифицирани като важна 
заплаха при променящата се климатична обстановка в нашата страна. 

при иглолистните видове, инвазивните патогени Dothistroma pini Hulbari, 
Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet, Diplodia sapinea (Fr.) Fuckel (син. Sphaeropsis 
sapinea Dyko and Sutton), и Cyclaneusma minus (Butin) Dicosmo (син. Naemacyclus niveus 
(pers.:Fr.) Sacc.), се проявяват през последните годни като силно повреждащи в редица 
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страни от европа (la porta et al., 2008), включително и в България (Георгиева, Хлебарска, 
2018; Georgieva et al., 2019; Georgieva, 2020). Те често проявяват по-висока вирулентност 
от местните видове, превръщат се в инвазивни, причиняващи инфекциозни заболявания 
по местни и интродуцирани дървесни видове. при част от важните болести по горско-
дървесната растителност, като кореново гниене, гниене на стъблата, съхнене на клони и 
леторасли, инфекциите се развиват след влошаване на физиологичното състояние на гос-
топриемника или при силното разпространение на причинителите. при наличие на стре-
сови фактори като продължителни засушавания, абиотични повреди и др., е отчетено, че 
по-голяма част от енергията е насочена към поддържане жизнените процеси на дърве-
тата, което намалява тяхната устойчивост към гъбни патогени и насекомни вредители. 

целта на настоящия преглед е да се представят по-важните инвазивни гъбни 
патогени, причиняващи през последните десетилетия инфекциозни заболявания по 
стопански значими госкодървесни видове в България. Тези от тях, които притежават 
потенциал да причиняват сериозни нарушения, са идентифицирани като важна запла-
ха при променящата се климатична обстановка в нашата страна.

За периода 2006-2019 г. е събрана и анализирана информация за площите, силно 
засегнати от инфекциозни заболявания по основни горскодървесни видове в България, 
както и тези, в които е проведена борба, по данни на лесозащитната информационна 
системата на изпълнителната агенция по горите (иАГ, 2019). 

Състояние на широколистните насаждения
За изследвания период, силно засегнатите площи от заболявания, причинени от 

гъбни патогени по основни широколистни дървесни видове в България варират между 
2 и 17 010 ha (Таблица 1). Общо за изследвания период, силно са нападнати 34 016 ha. 

От всички силнозасегнати горскодървесни видове, най-голям е делът на съхне-
щите дъбовите гори – 50%. В България, първите по-сериозни проблеми със здравослов-
ното състояние на дъбовете са наблюдавани през периода 1945-1951 г., когато близо 
45% от насажденията от благун, летен, зимен и космат дъб са били засегнати в различ-
на степен от съхнене или суховършия (Стефанов, 1953). Сред основните причини са 
отбелязани сушата, масово развитие на насекомни вредители и гъбни патогени, и из-
менения в състава и структурата на насажденията поради неправилно изведени сечи. 
Същите причини за съхнене на дъбови насаждения са изтъкнати и при нови проучва-
ния през 60-те години на миналото столетие (Керемидчиев, цанова, 1964). От гъбните 
причинители на заболявания, с най-голяма значимост за отслабването и съхненето са 
отчетени брашнеста мана по листата (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.) и гниенето 
по корените, причинявано от кореновата гъба Armillaria mellea (Valhl ex Vries) Karsten.

В началото на 80-те години на миналия век във високостъблени насаждения от зи-
мен дъб в източна България е установено съхнене от трахеомикозно заболяване, причи-
нено от патогена Ceratocystis roboris (Роснев, Златанов, 1983). Заболяването постепенно се 
разпространява и за кратък период обхваща почти всички семенни и издънкови насаж-
дения от зимен дъб в страната. Основна причина за появата му е стресът, настъпил в ре-
зултат на засушавания и въздействието на някои гъбни патогени и насекомни вредители.

В началото на настоящето столетие се наблюдава затишие на заболяването, но 
през периода 2006-2008 г. е отчетен ръст, като засегнатите площи за този период са в 
размер на 21 800 ha (Фиг. 1). през следващото десетилетие се наблюдава отново нама-
ляване на площите, засегнати от съхнене. по-високи стойности са отчетени през 2015 
г. – 3 300 ha, в резултат на недостатъчните количества валежи през месеците юли-август 
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на 2012-2013 г. Установено е, че дъбовите гори на свежи месторастения са в по-добро 
състояние, но при по-сухи терени е отчетен процес на влошаване на короните – съхне-
не на клоните във връхната и средната им част, издребняване на листата, силна степен 
на дефолиация, които са типични признаци на трахеомикозно заболяване, причинено 
от гъбния патоген C. roboris. през следващите години, размерът на засегнатите площи 
намалява в резултат на подобряване на климатичните условия и извеждане на сани-
тарни сечи в силно засегнатите площи. В резултат на това, през 2019 г. инфектираните 
насаждения достигат размер от 330 ha. За целия период, борба чрез санитарни сечи е 
проведена на територията на 6 474 ha дъбови гори (Таблица 1). 

Таблица 1. Засегнати площи от болести в широколистните гори за периода 2006-2019 г.
Table 1. Affected areas by diseases in deciduous forests for the period 2006-2019

Болести по широколистните видове 
Disease on deciduous forests

Силно нападнати
площи (ha)

Heavily affected 
areas (ha)

Борба
(ha)

Control 
(ha)Заболяване / Disease Причинител / Pathogen

съхнене на дъбове / oak decline Ceratocyctis roboris 17010 6474
съхнене на бука / beech decline Nectria ssp. 8748 2946
съхнене на цера / Turkish oak decline Hypoxylon mediterraneum 5519 1537
съхнене на тополи / decline of polars Cytospora spp. 886 418
съхнене на габъра / decline of hornbeam Nectria spp. 763 54
съхнене на бряста / decline of elm Ophiostoma novo-ulmi 550 123
съхнене на кестена / chestnut blight disease Cryphonectria parasitica 282 275
некроза по тополи / necroses on poplars Dothichiza populea 214 0
съхнене на червения дъб / red oak decline Pezicula cinamomea 42 15
кореново гниене / root rot Armillaria mellea 2 2

Общо / Total 34016 11844
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Фиг. 1. Разпределение на силно засегнати площи (в ha) от инфекциозни заболявания по стопански значими 
широколистни видове в България за периода 2006-2019 г.

Fig. 1. Distribution of heavily affected areas (in ha) of diseases by economically significant deciduous species in 
Bulgaria for the period 2006-2019
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Съхнене на цера (Quercus cerris l.) в чисти и смесени насаждения в района на 
Североизточна България е наблюдавано в края на 80-те години на миналия век (Роснев 
и др., 2006). интензивността на съхненето нараства след периодите на засушавания, 
отчетено в началото на 90-те години. Установено е, че причина за влошеното състояние 
е заболяването Хипоксилонов рак, причинено от патогените Hypoxylon mediterraneum и 
Diplodia mutila Fr. Mont. (Роснев, петков 1992). двата патогена са основната патологич-
на причина за бързото загиване на цера, като другите видове дъб почти не се засягат 
от заболяването. Установено е, че развитие на H. mediterraneum и D. mutila настъпва 
при физиологично отслабване в резултат на силни засушавания, ниски температури, 
мразобойни, ледоломи и обезлистване от насекомни вредители (Роснев, петков, 2000). 
патогените причиняват некрози, обкващащи кората и ксилема, и често завършват със 
загиване на цели дървета върху обширни територии. 

през последните години въздействието на H. mediterraneum нараства значител-
но в страните от Средиземноморския регион (Desprez-loustau et al., 2006). В България, 
в условията на затопляне и засушаване, ролята му за съхненето на цера и косматия дъб 
нараства. Особено застрашени са възрастните издънкови церови гори в Североизточна 
и Югоизточна България. през последните години се наблюдава процес на намаляване 
на съхненето – от 4 875 ha през 2006 г. до 90 ha през 2019 г. (Фиг. 1). при евентуални 
продължителни периоди на засушаване, обаче, интензивността на съхненето рязко ще 
нарастне поради активизиране развитието на H. mediterraneum. подобряване на със-
тоянието на церовите гори през последното десетилетие са дължи както на правилно-
то им стопанисване, така и на отсъствието на основния насекомен вредител Lymantria 
dispar (linnaeus, 1758) (lepidoptera: Erebidae), след успешното интродуциране на висо-
коефективния видовоспецифичен патоген Entomophaga maimaiga Humber, Shimazu & 
Soper (Entomophthorales: Entomophthoraceae) в нашата страна (Georgieva et al., 2019).

Заболяването ендотиев рак по обикновения кестен (Castanea sativa Mill.), при-
чинено от интродуцираната аскомицетна гъба Cryphonectria parasitica, е пренесено от 
далечния изток в Северна Америка. Заболяването се разпространява бързо и уни-
щожава естествени и изкуствени насаждения от Castanea spp. в голям брой страни от 
Северното полукълбо. В европа патогенът е интродуциран през 20-те години на миналия 
век, но първите официални съобщения са за околностите на Генуа, италия през 1938 г. От 
италия, C. parasitica се разпространява бързо към съседните страни, причинявайки бър-
зо загиване на кестенови насаждения в много страни, в т.ч. и в България (Heiniger, Rigling, 
1994). понастоящем, хиповирулентни щамове на гъбата се разпространяват естествено в 
европа, което забавя епидемията в някои райони и позволява на инфектираните дървета 
да се възстановят, а новите инфекции да бъдат слабоповреждащи. Въпреки факта, че как-
то вирулентните, така и хиповирулентните щамове имат широк температурен диапазон 
на развитие (21-32 °C) с оптимален растеж при 27-32 °C (anagnostakis, aylor, 1984), е до-
казано, че по-високите температури могат да подмогнат обмяната на РНК (причината за 
хиповирулентността). Това показва, че ако климатът стане по-топъл, това може успешно 
да допринесе за по-нататъшно намаляване на епидемията (Friese et al., 1992). 

В България, заболяването ендотиев рак по кестена е регистрирано в края на 80-те 
години на миналия век в Беласица и източните Родопи (петков, Роснев, 2000). Според 
информационния портал на иАГ, за перода 2006-2019 г. са отчени общо 282 ha, силно 
засегнати от съхнене кестенови гори (Таблица 1). Въпреки малкия размер на регистрира-
ните площи, през последните десетилетия се наблюдава влошаване на здравословното 
състояние на кестена в Беласица, причинено от негативното въздействие на местни и 
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интродуцирани гъбни патогени и насекомни вредители (Георгиева и др., 2019). Сред тях 
най-повреждащ ефект оказва вирулентният щам на гъбния патоген C. parasitica, причи-
няващ некротично заболяване и водещ до негативни икономически и екологични щети 
в кестеновите гори. Увреждайки невъзобновимите или трудно възобновими тъкани, па-
тогенът причинява съхнения, започващи от връхните клони, и напълно загиване на ин-
фектираните дървета. Негативно въздействие за състоянието на кестена оказват и дру-
ги патогени – Armillaria mellea, Phytophtora cambivora, Cryptodiaporthe castanea, Phomopsis 
castanea и др., засягащи корени, клони и стъбла. ефектът от засушаванията също нама-
лява устойчивостта на кестеновите дървета, което дава възможност на гъбните патогени 
и насекомни вредители да ги заселват и да се развиват върху тях.

инвазивният патоген Ophiostoma ulmi е паразитен вид гъба, предизвикваща едно 
от най-деструктивните заболявания, наречено Холандската болест по различните видове 
бряст (Ulmus spp.) в страните от Северното полукълбо. За първи път патогенът е устано-
вен през 1910 г. във Франция, Белгия и Холандия, след което се е разпространил в кратки 
срокове на територията на целия континент. От европа той е пренесен в Северна Америка. 
през миналия век са наблюдавани две епидемии на причинителя на болестта по бряста. 
първата е започнала в Северозападна европа в началото на миналия век и бързо достига 
до централна и Южна европа, а на запад до Великобритания и Северна Америка. Тази 
епидемия е затихнала в началото на 40-те години на миналия век. през втората половина 
на века е регистрирана втора епидемия, за която се предполага, че е започнала в източна 
европа и се е разпространила на запад до Северна Америка. Нейният причинител е ин-
вазивният и силно агресивен вид Ophiostoma novo-ulmi. Мицелът на гъбата се разпрос-
транява по проводящите тъкани, където продуцира токсина cerano-ulmin, който силно 
нарушава водния баланс на дърветата и причинява трахеомикозно заболяване. Вектор на 
заболяването е короядът Scolytus scolytus Fabricius, 1775 (Coleoptera: Scolitinae), който ата-
кува разклоненията на младите клонки и инфектира дървото със спорите на гъбата. 

понастоящем, разпространението на заболяването в България е повсеместно по 
полския бряст (Georgiev et al., 2017). За периода 2006-2019 г. силно засегнатите от заболя-
ването площи възлизат на 550 ha (Таблица 1). Най-сериозни са повредите по възрастни 
дървета, като част от тях изсъхват напълно за кратък срок. Благоприятни за осъщест-
вяване на патологичния процес са по-високите средни температури на въздуха, сухите 
периоди и спадането на подпочвените води през вегетационните сезони, които влияят 
върху жизнеността на дърветата. Развитието на болестта в отделното дърво обаче е по-
интензивно при здравите и жизнени дървета, където и повредите са по-силно изразени. 
Основният проблем за насажденията от бряст е повишената агресивност на O. novo-ulmi 
при нейната непрекъсната еволюция (Brasier, 2001). От друга страна, по-високите средни 
температури благоприятстват развитието на две до три генерции на вектора на заболява-
нето – S. scolytus, разпространявайки заболяването върху нови територии. 

Анализът на състоянието на насажденията от обикновен бук (Fagus sylvatica 
l.) в Българя, показва, че то е задоволително добро. Общо за изследвания период са 
отчетени 8 748 ha силнозасегнати площи (0-1311 ha през отделните години) (Фиг. 1). 
Най-значим проблем от здравословен характер са формираните некрози и гнилотите 
по клоните и стъблата, както и повреди, възникнали в резултат на абиотични въздейст-
вия (ледоломи, снеголоми, градушки и др.) и механични повреди след извеждане на 
сечи в миналото. Некрозите се причиняват от патогени от род Nectria, а гнилотите – от 
дървесиноразрушаващигъби (Fomes fomentarius (l.) Fr., Stereum hirsutum (Willd.) pers., 
Trametes versicolor (l.) lloyd и др.).

Общо в широколистните гори, за целия анализиран период, проведената борба 
(предимно санитарни сечи) е върху 11 844 ha (Таблица 1).
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състояние на иглолистните насаждения
през последните години здравословното състояние на иглолистните насажде-

ния в България бележи тенденция на трайно влошаване. интензивни съхнения и сил-
но изреждане на короните се наблюдава в насажденията от бял бор (Pinus sylvestris l.) 
и черен бор (P. nigra arn.) на територията на цялата страна. Като основни причини 
се очертават продължителните засушавания през вегетационните сезони, водещи до 
намаляване на водните запаси в почвата, изключително ниска въздушна влажност и 
последващо физиологично отслабване на дърветата. понижената устойчивост на дър-
ветата е предпоставка за силно развитие на гъбни патогени и насекомни вредители, 
които ускоряват процесите на съхнене по видове от род Pinus (Мирчев и др., 2017). при 
настъпилите физиологични смущения в гостоприемниците, поради продължителните 
засушавания в периода 2012-2015 г. са отчетени повреди от силнопатогенни паразити, 
които са причинили съхнене на клони и стъблата в горски култури от местни и интро-
дуцирани дървесни видове (добрева и др., 2017).

В условията на климатични промени гъбните патогени все по-често играят реша-
ваща роля за влошаване здравословното състояние на горскодървесната растителност. 
Наблюдават се съхнения върху обширни територии в резултат на неблагоприятни фак-
тори на околната среда (продължителни засушавания, унищожителни наводнения, вет-
ровали, снеговали и др.), широко разпространение на вирулентни гъбни патогени, кала-
митети на насекомни вредители и др. Болестите и гниенето на дървесината, при които се 
развиват деструктивните процеси, оказват неблагоприятно влияние върху прираста на 
дърветата и физиологичното им състояние, намаляват тяхната устойчивост към вторич-
ни патогени и вредители, повреди от абиотичен характер и др. през изследвания период, 
силно засегнати от заболявания, причинени от гъбни патогени са 76 249 ha, като санитар-
ни сечи за изнасяне на увредената дървесина са проведени върху 32 225 ha (Таблица 2). 
Констатирано е, че най-голям (62%) е делът на силнозасегнатите борови гори – 47 211 ha, с 
причинител инвазивният гъбен патоген Diplodia sapinea. Наблюдаваното силно разпрос-
транение и причиняване на сериозни повреди на близо 20 000 ha иглолистни насаждения 
(Фиг. 2), се разви сравнително бързо – за период от пет години, след продължителните 
периоди без дъждове през вегетационните сезони на 2012-2013 г. Настъпилото засуша-
ване е довело до понижаване нивата на почвената влага, което е създало воден стрес в 
дърветата, нарушавайки физиологичните процеси в тях и намаляване на устойчивостта 
им към нападения от насекомни вредители. 

проучванията върху здравословното състояние на борови насаждения показват, 
че най-съществено е въздействието на интродуцираните патогени D. sapinea, следвано 
от Dothistroma septosporum, Cyclaneusma minus и Gremmeniella abietina (lagerb.) Morelet, 
които причиняват повреди по иглици, леторасли и клонки, предизвиквайки силно из-
реждане на короните. Общата тенденция на промените в здравословното състояние е 
към постепенно влошаване, като интензивността е различна в зависимост от условията 
на месторастене, възрастта на културите, развитието на патологичните процеси и кала-
митети на насекомни вредители. С най-голямо значение за влошаване състоянието на 
дърветата са патогените от род Dothistroma, Diplodia, Cyclaneusma и Lecanosticta, които 
са чужди за нашата страна, развиват се с висока интензивност и предизвикват силно 
изреждане на короните, съхнене на отделни части или на цели дървета.

Степените на повреда на инфектираните дървета през отчетния период се про-
менят с различна интензивност в зависимост от специфичните условия на околната 
среда. проследената динамиката на съхнене на насажденията от бял и черен бор в 
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България за периода 2006-2019 г. (Фиг. 2), показва, че площта на силно засегнатите от 
гъбни патогени варира от 628 ha (2011 г.) до 21 130 ha (2017 г.). 

След 2013 г. е очертана тенденция на бързо увеличение на засегнатите площи, 
предимно от бял и черен бор, след продължителния период на засушаване през 2012-
2013 г. и развитие на каламитети от насекомни вредители. За пет години, площта на ин-
фектираните насаждения нараства близо 40 пъти, като през 2017 г., над 20 000 ha са за-
сегнати от патогени. Най-сериозни повреди са отчетени в районите на Южноцентрална 
България, където периодите на засушаване през вегетационния сезон са обичайни яв-
ления. Широкото разпространение и интензивно развитие на инвазивния чужд патоген 
D. sapinea са довели до унищожаване на голям брой дървета на местни или интродуци-
рани видове от род Pinus. Развива се с по-голяма интензивност в насаждения с физио-
логично отслабени и възприемчиви на заболявания гостоприемници, при наличие на 
благоприятни климатични условия (повишена температура и въздушна влажност, мека 
зима и влажна пролет), и при повреди от насекомни вредители и абиотични фактори. 
причинява изсъхване на леторасли и клони и оказващ негативно влияние върху рас-
тежа и развитието на дърветата, нарушаващ естетическите им качества и причиняващ 
тяхното загиване. Високите нива на патогенната активност на D. sapinea най-вероятно 
ще продължат да увреждат все по-големи площи от боровите насаждения в страната, 
ако условията на околна среда не се подобрят и не намалеят негативните въздействия 
от абиотични и биотични стресови фактори. Силното разпространение на патогена до-
принася за физиологичното отслабване на борови дървета, които стават по-податливи 
на нападение от агресивни ксилофаги и други гъбни патогени. 

На второ място по разпространение, но с по-голяма интензивност на разви-
тие на патологичен процес, са патогените от род Dothistroma, причиняващи заболява-
нето „червени петна по иглиците“. Силното развитие на заболяването с причинител 
Dothistroma septosporum е констатирано по Pinus nigra, P. sylvestris и P. contorta. патогенът 
проявява силна вирулентност и е причинил влошаване на здравословното състояние 

Фиг. 2. Разпределение на силно засегнати площи (в ha) от инфекциозни заболявания по стопански значими 
иглолистни видове в България за периода 2006-2019 г.

Fig. 2. Distribution of heavily affected areas (in ha) of infectious diseases by economically important coniferous 
species in Bulgaria for the period 2006-2019
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на засегнатите дървета. Вторият представител на рода – D. pini е установен по иглиците 
на P. nigra и P. radiata. Критичният период за настъпване на инфекцията е през пролетта 
и началото на лятото, когато плодните тела на гъбата се появят върху инфектираните 
през предходната година иглици. Силно развитие на болестта се наблюдава при нали-
чие на по-високи количества на валежите по време на инфекцията. 

Развитието на гъбните патогени от род Dothistroma в тъканите на иглиците пре-
дизвикват преждевременно обезлистване на короните и намаляване на прираста, а в 
някои случаи и загиване на инфектираните дървета. Силното разпространение на за-
боляването нарушава екологичната роля на иглолистните гори, както и стопанската им 
функция и рекреационно предназначение. през последните години патогенът проявя-
ва все по-висока вирулентност и нанася сериозни повреди както върху местните, така 
и върху интродуцираните видове.

Заболяването „кафяви петна по иглиците“, причинено от гъбния патоген 
Lecanosticta acicola е ново за страната ни (Стаменова и др., 2017). причинява загиване на 
иглиците. по клоните на силно инфектираните дървета се задържат само едногодиш-
ните иглици. при многократно повтаряща се инфекция загиват клоните или цялото 
дърво. Новоустановеният инвазивен патоген е смятан за силно адаптивен към различ-
ни условия на околната среда и към нови гостоприемници, заплашвайки естествено раз-
пространените видове Pinus в нашата страна. Жизненият цикъл и епидемиологията на 
заболяването „кафяви петна по иглиците“ на бора категорично предполагат, че новият 
нововъзникващ патоген има потенциал да причини сериозни щети и е заплаха за местни-
те видове от род Pinus в страната. В периода 2018-2019 г. е установено разпространение на 
L. acicola от първоначалното огнище на възникване на инфекция в генеративна градина 
от P. sylvestris в дГС Ардино (Стаменова и др., 2017) на разстояние до 25 km в зрели на-
сажденията от P. sylvestris и P. nigra на територията на стопанството (Georgieva, 2020). Към 
2019 г., площта на засегнатите от заболявнето насаждения е в размер на 6 ha (иАГ, 2019).

Видовете D. septosporum и L. acicola са включени в списъка за карантинни видове на 
EppO като опасни за територията в страните от европа в т.ч. и в България (EppO 2005, 2008).

За условията на нашата страна, кореновата гъба H. annosum причинява за горското 
стопанство, и особено за иглолистните култури, едни от най-значимите загуби (Роснев 
и др., 2008). изкуствените иглолистни насаждения, създадени в долния лесорастителен 
пояс, при по-топли климатични условия изпитват в по-силна степен разрушителното 
действие на H. annosum. при отгледните сечи тя прониква през пъновете на отсечените 
дървета, след което се разпространява и контактно в кореновите системи на съседни дър-
вета, формирайки огнища на съхнене. Като факултативен паразит, H. annosum е в състоя-
ние да съществува сапрофитно върху мъртвата дървесина, след което, при благоприятни 
условия, да причини гниене на живите дървета. За периода 2006-2019 г. гъбата е причи-
нила щети върху 2016 ha насаждения от смърч, при елата са обхванати 627 ha (Таблица 2).

по интродуцираните дървесни видове заболяванията се изразяват предимно в 
повреди по иглиците, причиняващи тяхното преждевременно опадване – Phaeocryptopus 
gaeumanni (Rohde) по дугласката и съхнене на клонки и стъбла на веймутовия бор 
(Diplodia sapinea) и кедри (Phomopsis sp.).

заключенИе

деструктивните заболявания като ендотиев рак по кестена (Cryphonectria 
parasitica), трахеомикоза по дъбовете (Ceratocystis roboris), Хипоксилонов рак по цера 
(Hypoxylon mediterraneum), Холандска болест по бряста (Ophiostoma ulmi, O. novo-ulmi) 
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и др., имат способността да променят функционалната структура на широколистните 
насаждения. Силното развитие на тези заболявания настъпва при физиологично от-
слабване на дърветата след силни засушавания, ниски температури, както и повреди от 
абиотични фактори и насекомни вредители.

В иглолистните гори, през последните години са установените сериозни повреди 
от инвазивните патогени – Diplodia sapinea, Dothistroma septosporum, Dothistroma pini 
и Lecanosticta acicola. през последните години броят на новоустановените патогени в 
нашата страна нараства. Те проявяват все по-висока вирулентност и нанасят сериозни 
повреди както върху местните, така и върху интродуцирани дървесни видове. 

Силното разпространение на инвазивните патогени нарушава екологичната 
роля на горите в България, както и стопанската им функция и рекреационно предназ-
начение. Необходимо е да се отчита силата на инфекцията и степента на разпростране-
ние на патогените, взаимодействието им с други гъбни патогени и насекомни вредите-
ли, както и конкретното им влияние върху засегнатата горскодървесна растителност. 

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.).

Таблица 2. Нападната площ от болести в иглолистните гори за периода 2006-2019 г.
Table 2. Affected areas by diseases in coniferous forests for the period 2006-2019

Болести по широколистните видове 
Disease on deciduous forests

Силно нападнати
площи (ha)

Heavily affected 
areas (ha)

Борба
(ha)

Control 
(ha)Заболяване / Disease Причинител / Pathogen

съхнене на борови гори /  
decline of pine forests Diplodia sapinea 47211 21180

съхнене на борови гори /  
decline of pine forests Dothistroma septospora 25260 9666

съхнене на смърч /  
decline of pine forests Heterobasidion annosum 2016 430

съхнене на елата /  
decline of pine forests Heterobasidion annosum 627 252

изсипване на иглиците при бора Lophodermium sp. 436 304
коренова гъба по бора / root rot Heterobasidion annosum 291 269
съхнене на дугласката /  
decline of pine forests Phomopsis pseudotsugae 263 118

некрози / necrosis Cenangium ferruginosum 93  26
съхнене на кедъра /  
decline of cedrus Phomopsis sp. 26  1

изсипване на иглиците по бора / 
needle cast disease Cyclaneusma minus 10  0

изсипване на иглиците  
при смърча / needle cast disease Lophodermium sp. 7  0

съхнене на бор /  
decline of pine forests Lecanosticta acicola 6  6

изсипване на иглиците при 
дугласката / decline of pine forests

Phaeocryptopus 
ganemanii 2  2

гниене на корените / root rot Armillaria mellea 1 1
Общо / Total 76249 32225
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INVASIVE PATHOGENS cAuSING dAmAGES ON EcONOmIcALLY 
SIGNIFIcANT TrEE SPEcIES uNdEr cLImATE cHANGES  

IN buLGArIA

M. Georgieva
Forest Research Institute – Sofia, Bulgarian academy of Sciences

(Summary)

adverse phenomena such as prolonged droughts, floods, storms, etc. have been 
found in the climate changes observed in recent years. under these conditions, there is a 
high probability that forest stands to be subject to more frequent and intense stresses due to 
climatic extremes. as a result of the physiological weakening of trees, some diseases caused 
by invasive fungal pathogens can become devastating, covering vast areas of forest. In the 
present review, damages from invasive fungal pathogens, which pose a threat to economically 
important tree species in Bulgaria, are analyzed. Destructive diseases such as chestnut blight 
disease (Cryphonectria parasitica), tracheomycosis on oaks (Ceratocystis roboris), necrosis 
on Turksh oak (Hypoxylon mediterraneum), Dutch elm disease (Ophiostoma ulmi, O. novo-
ulmi), etc., have the ability to change the functional structure of the deciduous forests in 
Bulgaria. Serious damages caused by the invasive pathogens – Diplodia sapinea, Dothistroma 
septosporum, Dothistroma pini and Lecanosticta acicola – has been found in the coniferous 
forests. 

The strong spread of invasive pathogens violates the ecological role of forests in 
Bulgaria, as well as their economic function and recreational purpose. It is necessary to take 
into account the severity of the infection and the prevalence of pathogens, their interaction 
with other fungal pathogens and insect pests, as well as their specific impact on the affected 
forests.
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