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абстракт: Влошаване на здравословното състояние на кестена (Castanea sativa) в 
България е причинено от негативното въздействие на местни и интродуцирани гъбни патогени 
и насекомни вредители. през периода 2018-2020 г. са проведени изследвания върху процесите, 
причинили необратими увреждания на естествени и изкуствени кестенови насаждения в резултат 
на продължителни патологични процеси от развитието на вирулентния щам на гъбния патоген 
Cryphonectria parasitica. пробните площи са разположени на територията на седем държавни 
горски стопанства, при надморска височина между 481 и 1138 m. Гъбата C. parasitica e причинила 
некротично заболяване, увреждайки невъзобновими и трудно възобновими тъкани, в резултат 
на което настъпва загиване на заразените дървета. В най-лошо състояние са пробните площи при 
по-ниски надморски височини – между 400 и 600 m надм. в. в района на Брежани (пирин), дупница 
(Рила), Крумовград (източни Родопи) и Беласица, а в по-високите части на планините Беласица и 
Огражден, здравословното състояние на дърветата е задоволително поради по-добрите условия 
за развитие на гостоприемника и негативни за развитието на патогена. при 96% от изолираните 
култури, мицелът на гъбата е вирулентен с оранжев цвят, а в останалите проби е с белезникав 
цвят, което предполага наличие на хиповирулентен щам.
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въведение

Обикновеният кестен (Castanea sativa Mill.) е широколистно дърво, принадлежа-
що към род Castanea, сем. Fagaceae. В европа, видът е разпространен на територия над 2,5 
млн. hа. В България, насаждения от кестен се срещат по северните склонове на Беласица, 
Славянка, южните склонове на Огражден, пирин, Западни и източни Родопи, Западна 
Стара планина и др. C. sativa се отнася към мезофитния екологичен тип, разкривайки 
привързаност към по-влажен умерен климат, с по-висока лятна температура, с по-мека 
зима и сравнително висока относителна влажност на въздуха и годишно количество 
на валежите между 600 и 800 mm. Видът показва висока чувствителност към летните 
суши с високи температурни стойности и липсата на валежи (любенова, 2005; Conedera 
et al., 2016). 

Аскомицетната гъба Cryphonectria parasitica (Murr.) Barr. (ascomycetes: 
Diaporthales) e причинител на едно от най-деструктивните заболявания – ендотиев рак 
по кестена, развиващо се както при американския (Castanea dentata (Marsh.) Borkh), 
така и при европейския кестен (C. sativa) (anagnostakis, 1987; Robin, Heiniger, 2001). 
Гъбата C. parasitica произхожда от източна Азия, където заболяването не причинява 
сериозни повреди по азиатските видове кестен Castanea mollissima Blume и Castanea 
crenata Sieb & Zucc. (Milgroom, Cortesi, 2004). В началото на 90-те години на 19-ти век 
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C. parasitica е интродуцирана в източната част на Северна Америка върху фиданки от 
японски кестен (C. crenata) (Metcalfe, Collins, 1909). За период от 40 години, гъбата се 
разпространява на територията на Северна Америка, развива се като изключително 
вирулентен патоген и причинява загиване на близо 3,5 млрд. дървета от C. dentata 
(Roane et al., 1986; anagnostakis, 1987). 

В европа заболяването е установено за първи път през 1938 г. върху дървета от 
C. sativa, отглеждани в района на гр. Генуа, италия (Biraghi, 1946). Според Del Guerra 
(1948) заболяването е интродуцирано в страната в края на 20-те години на миналия 
век, но остава незабелязано поради масовото загиване на кестена от силно разпростра-
нената по това време „мастилена болест“. Del Guerra (1948) и Darpoux et al. (1957) пред-
полагат, че C. parasitica e интродуцирана в италия, испания и Франция с посадъчен 
материал от C. crenata, който е устойчив на „мастилената болест“ и през този период 
е широко използван за залесяване в някои страни от европа. От италия C. parasitica 
се разпространява в други европейски страни: Швейцария (1948), Франция (1956), 
Гърция (1964), Унгария (1965), Турция и Албания (1967), Австрия (1970), Словакия 
(1976), португалия (1989), Германия (1992) и др. (Heiniger, Rigling, 1994). В Югославия 
заболяването е установено за първи път през 1950 г. (Krstic, 1950), а в Македония – през 
1986 г. (papazov et al., 1986). 

В България симптоми на заболяването, причинено от гъбата C. parasitica, са ус-
тановени за първи път в началото на 90-те години на миналия век, при обследване на 
съхнещи кестенови дървета в гори от естествен и изкуствен произход по северните 
склонове на Беласица планина и в източните Родопи (петков, Роснев, 2000). 
Фитопатологичният анализ на обследваните засегнати дървета показва, че причинител 
на заболяването е гъбата C. parasitica. през следващите двадесет години болестта се 
разпространява масово и влошава жизнеността на популациите от C. sativa в цялата 
страна – по северните склонове на планините Беласица и Славянка, в западната и 
източната част на Родопите, както и в Западна Стара планина (илиев, Мирчев, 1992; 
петков, Роснев, 2002; Georgieva et al., 2011; Iliev et al., 2013). 

Установените през 90-те години на миналия век съхнения в кестеновите гори 
на територията на Беласица дават основание да се смята, че първите заразявания с 
C. parasitica в тези гори са настъпили няколко години по-рано. За повече от двадесет 
години след появата си в Беласица, C. parasitica е намерила своята ниша в популациите 
от кестен и се е превърнала в инвазивен вид, заплашващ оцеляването на кестена 
в планината. Характерът на наблюдаваните повреди, в резултат на които 74% от 
дърветата са загиващи и загинали, показва че на територията на Беласица е широко 
разпространен вирулентният щам на C. parasitica, с който дърветата са инфектирани в 
различна степен и тяхното здравословно състояние е силно влошено и продължава да 
се влошава (Георгиева и др., 2013).

Заболяването „рак по кестена“ получава своето наименование въз основа на 
морфологичното описание на повредите, които гъбата предизвиква – развити раковини 
в местата на възникнала инфекция. В тези места C.  parasitica причинява некроза на 
камбия като унищожава флоема и ксилема, в резултат на което се развиват раковините 
(McManus et al., 1989). На повърхността на формираните раковини се появяват оран-
жево-жълти строми на гъбата, в които се образуват два вида плодни структури: пери-
теции (полови структури, продуциращи аскоспорите) и пикнидии (безполови струк-
тури, продуциращи пикнидиоспори). при развилата се инфекция, независимо дали е 
от аскоспори или пикнидиоспори, гъбата отделя токсини в кората, които убиват съсед-
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ните клетки. В резултат на тази активност, под кората се появява оцветяване на дърве-
сината, което постепенно обхваща по-широка зона поради развитието на мицела в нея 
(anagnostakis, 1992). инфектираното растение реагира с отбранителен механизъм чрез 
засилена лигнификация на съседните клетки и създаване на физически бариери, които 
да спрат по-нататъшното разпространение на гъбата в стъблото, но при чувствителните 
видове кестен гъбата преминава през тази бариера (anagnostakis, 1992). 

през 1964 г. Jean Grente, френски миколог, добива нетипични изолати от 
C. parasitica, получени от заздравяващи раковини на кестен в района на Северна италия 
(Grente, 1965). Наблюдавана е белезникава пигментация и намалена спорулация на 
тези изолати, отглеждани върху изкуствена хранителна среда. Тези нетипични изолати 
редуцират вирулентността на нормалните (силновирулентни) изолати при инокулация 
на инфектирани кестенови дървета, в резултат на което раковините заздравяват. Grente 
нарича този феномен хиповирулентност. Впоследствие хиповирулентността успешно се 
прилага като биологичен метод за понижаване вирулентността на силновирулентните 
изолати на C. parasitica (Grente, Sauret, 1969; Van alfen et al., 1975).

След проникването на C. parasitica в кестеновите насаждения в Беласица в края 
на 80-те години на миналия век, той се разпространява повсеместно в планината, 
където проявява висока вирулентност. Развитието на мицела в тъканите на младите 
дървета причинява бързото им загиване – до една година след инфектирането, дървета 
напълно изсъхват. при зрелите дървета, този процесът е по-бавен, продължаващ 
няколко години, в зависимост от възрастта и физиологичното им състояние. 
Факторите, които благоприятстват силното разпространение на заболяването, са 
свързани с биологичните особености на патогена, екологичните условия на средата, 
структурата на насажденията и наличието на механични повреди по инфектираните 
дървета. Биологичната способност на C. parasitica да се размножава безполово и полово 
осигурява ефективността за успешно разпространение на заболяването в популациите 
от кестен. Конидиите, формирани при безполовото размножаване, се разпространя-
ват от дъждовната вода, насекоми, птици и животни по дължината на инфектираните 
стъбла, а аскоспорите, образувани при половото размножаване, се разнасят лесно от 
вятъра на дълги разстояния. Наличието на рани по кората, причинени от абиотични, 
биотични или антропогенни фактори, благоприятства попадането на спорите в местата 
на нараняване. Засегнатите тъкани загиват под действието на ензими, произведени от 
навлизащите мицелни хифи, формират се некрози, които постепенно обхващат целите 
стъбла и водят до пълно загиване на дърветата. 

Вероятността от настъпване на инфекция с C. parasitica се увеличава в 
площите, в които се извеждат санитарни сечи, което е от важно значение за бъдещото 
стопанисване на кестена. След 1991 г., когато заболяването се развива в своята акутна 
форма на територията на Беласица, в тези гори най-често се извеждат санитарни сечи 
с цел подобряване на здравословното състояние на кестена (Величков и др., 2011). 
Според Михайлов (2004) санитарните сечи не подобряват цялостното състояние на 
популацията от кестен в планината. Вероятността инфекция с C. parasitica да настъпи 
в насажденията, в които е изведена сеч е по-голяма, тъй като при повалянето на 
единични дървета се наранява оставащият дървостой и се създава предпоставка за 
масово проникване на спорите на гъбата в него (Георгиева и др., 2013).

Целта на настоящата работа е да се представят нови данни за разпространението 
на патогена C. parasitica на територията на България.
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Материали и Методи

Залагането на постоянни пробни площи в естествени насаждения на кестена в 
Беласица планина (дГС петрич), е извършено чрез рандомизирано избиране на точки, 
разположени в мрежа с дължина на страната 500 m и хоризонтални линии за надморска 
височина през 100 m (Фиг. 1).

След предварително проучване за наличие на горски култури от кестен по 
сведения от лесоустройствените проекти на държавни горски стопанства, са заложени 
опитни площи (Оп) в планините източни Родопи (дГС Крумовград и Кирково), 
Огражден (дГС първомай и петрич), Северен пирин (дГС Симитли), Западна Стара 
планина (УОГС петрохан), Северозападна Рила (дГС дупница). Общият брой на 
площите е 25 (табл. 1) между 481 m и 1138 m надм. в, в които е извършена оценка на 
40 дървета за наличие на симптоми на некротично заболяване и на други повреди от 
гъбни патогени, насекомни вредители, диви животни или човешка дейност.

Здравословното състояние на дърветата е оценено през периода 2018-2020 г. 
по степента на обезлистване на короните на 40 дървета, в резултат на развитие на 
патогенни организми и насекомни вредители, според европейската методиката за оценка 
състоянието на короните на Международната програма ICp Forests към uNECE (Eichhorn 
et al., 2010). Събран е биологичен материал за лабораторни изследвания от кора и клонки, 
за идентифициране на повреди от гъбни патогени. За установяване на популационната 
структура на гъбата C. parasitica е приложен класически метод (anagnostakis, 1982), при 
който се използват парчета дървесина с кора и плодни структури върху тях, взети от 
дървета със симптоми на заболяването „рак по кестена“. пробите са стерилизирани 
повърхностно с 70% етанол за 10 s, измити с 0,5% натриев хипохлорид, а след това с дес-
тилирана вода, и поставени във влажна камера в петриеви блюда със стерилна филтърна 
хартия. След 7 дни част от развити мицелни култури от всяко дърво е инокулирана върху 
изкуствена хранителна среда (картофено-декстрозен агар). Всички изолирани мицелни 

Фиг. 1. Карта на заложени пробни площи в Беласица планина 
Fig. 1. Map of sample plots established in Belasitsa mountain
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колонии от C. parasitica са поставяни в термостат на тъмно, при 22 °С, описани по цвят 
на мицела на 7-10 ден след инокулацията. изолатите са разпределени според цвета им 
– с оранжев цвят са отделени вирулентните изолати, имащи способността да причинят 
развитие на некрози по клони и стъбла, а с бял цвят – хиповирулентен щам, имащ 
способността да потиска вирулентния щам и да позволи на дървото да оцелее. 

резултати и дискусия

В най-добро здравословно състояние е пробна площ от Беласица пп3, където всички 
дървета са здрави, с обезлистване на короните до 20% (Фиг. 1). по стъблата са констатирани 
калусирали раковини – признак за разпространение на хиповирулентен щам на гъбата. по-
голяма част от пробните площи в Беласица са със силно обезлистване и множество сухи 

Таблица 1. Географски характеристики на заложени опитни площи
Table 1. Geographical characteristics of sample plots

№ Горско стопанство
State Forestry Enterprise

Опитна площ
Sample plot

Географска 
ширина (N)
Latitude (N)

Географска 
дължина (E)
Longitude (E)

Надм. в. 
(m)

Altitude 
(m)

1 Петрохан / Petrohan Бързия 1 / Barzia 1 43.185483 23.154129 567

2 Петрохан / Petrohan Бързия 2 / Barzia 1 43.189142 23.145208 623

3 Първомай / Parvomay Огражден 1 / Ograzhden 1 41.478627 23.103184 1138

4 Първомай / Parvomay Огражден 2 / Ograzhden 2 41.465812 23.107989 984

5 Първомай / Parvomay Огражден 3 / Ograzhden 3 41.463176 23.105248 918

6 Дупница / Dupnitsa Дупница / Dupnitsa 42.236194 23.107759 585

7 Симитли / Simitli Брежани 1 / Brezhani 1 41.850112 23.202389 808

8 Симитли / Simitli Брежани 2 / Brezhani 2 41.849796 23.204615 822

9 Петрич / Petrich Конгура 1 / Kongura 1 41.354701 23.192153 1097

10 Петрич / Petrich Конгура 2 / Kongura 2 41.361994 23.192765 953

11 Кирково / Kirkovo Маказа / Makaza 41.272813 25.408712 548

12 Крумовград / Krumovgrad Багрилци / Bagriltsi 41.458531 25.768885 505

13 Крумовград / Krumovgrad Токачка / Tokachka 41.369861 25.528169 550

14 Петрич / Petrich Беласица ПП1/Belasitsa SP1 41.365502 23.196742 832

15 Петрич / Petrich Беласица ПП2/Belasitsa SP2 41.367282 23.199985 739

16 Петрич / Petrich Беласица ПП3/Belasitsa SP3 41.373837 23.200428 607

17 Петрич / Petrich Беласица 3 / Belasitsa 3 41.356295 23.104209 656

18 Петрич / Petrich Беласица 4 / Belasitsa 4 41.356752 23.059601 673

19 Петрич / Petrich Беласица 8 / Belasitsa 8 41.359445 23.095323 650

20 Петрич / Petrich Беласица 11 / Belasitsa 11 41.358411 23.052411 618

21 Петрич / Petrich Беласица 12 / Belasitsa 12 41.360740 23.110676 505

22 Петрич / Petrich Беласица 14 / Belasitsa 13 41.357716 23.019078 558

23 Петрич / Petrich Беласица 15 / Belasitsa 15 41.359567 23.045905 589

24 Петрич / Petrich Беласица 21 / Belasitsa 21 41.364357 23.083757 523

25 Петрич / Petrich Беласица 23 / Belasitsa 23 41.364934 23.090233 481
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клони в цялата короната. пробните площи в Конгура са разположени от високите части 
на Беласица между 953 и 1097 m надм. в., на границата на разпространение на C. sativa. 
Като цяло, по-високата надморска височина благоприятства развитието на дърветата и 
ограничава разпространението на патогена, въпреки, че са открити плодни структури по 
стъблата на дърветата при тези надморски височини (Filipova, Georgieva, 2019). 

От обследваните пробните площи в източните Родопи, в най-добро състояние е 
54-годишна култура от района на Маказа, където 55% от насаждението е със слабо или 
липсващо обезлистване (Фиг. 2). Останалите дървета (45 %) са с умерено обезлистване 
(30%), с малък брой сухи клони в долната част на короните. Няма регистрирани 
силно увредени или мъртви дървета. Надморската височина е в долния регистър на 
местообитание на кестена, но изолираността на пробната площ и специфичният 
климат спомагат за доброто ѝ здравословно състояние.

пробните площи от с. Токачка и с.  Багрилци са с влошено здравословно 
състояние на дървета. пробната площ в с. Багрилци е 55-годишна, 75 % от насажде-
нието е силно увредено, а 5 % са загинали дървета. Влошеното състояние се дължи на 
вирулентен щам на C. parasitica, който е открит в изолати от биологичен материал, взет 
от пробната площ. В насаждението дърветата са с множество сухи клони в горната и 
долна част на короната, силно обезлистване, промяна на цвета на листата, раковини и 
отхлупване на кората по стъблото. В пробната площ е провеждана санитарна сеч, която 
е спомогнала за нараняването на останалите дървета в насаждението и проникването 
на болестта в по-млади дървета.

В пробната площ в с. Токачка 15% от дърветата са напълно загинали, а 72,5% 
са силно увредени с 80-90% обезлистване на короната. Симптоми на заболяването са 
открити при всички обследвани дървета, а сухите клони без листа са сигурен фактор за 
наличието на C. parasitica. патогенът е разпространен в цялото кестеново насаждение. 
при лабораторен анализ се потвърди наличието на C. parasitica.

В пробна площ дупница (Северозападна Рила) кестеновото насаждение е в 
силно влошено здравословно състояние. В насаждението 70% е с наличие на обезли-

Фиг. 2. Оценка на здравословното състояние във всички пробни площи
Fig. 2. Assessment of the health condition in all sample areas
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стване 80-95%, а останалата част са вече мъртви дървета. по всички дървета има сухи 
клони, некрози и обезлистване на короната. Влошеното състояние на пробната площ 
е вследствие силно увреждащия вирулентен характер на C. parasitica. при лабораторен 
анализ се потвърди наличието на патогена (Filipova, 2018).

В двете пробни площи в Брежани, кестеновите гори са смесени с дъб. пробните 
площи се намират в северната периферия на пирин. Здравословното състояние на 
кестеновите насаждения е силно влошено. Наблюдават силно увредени дървета със 
суховършие и наличие на раковини по стъблото, а 20% са мъртви дървета. по дърветата 
са установени некрози и сухи клони в горната и долна част на короната.

В Огражден кестеновите култури са разположени на южните склонове на 
планината. Обследваните пробни площи са на по-високи надморски височини (918-1138 
m). Наблюдава се закономерността от Беласица, а именно с увеличаване на надморската 
височина се подобрява здравословното състояние на кестеновите насаждения. В първата 
пробна площ (Огражден 1) се наблюдава суховършие, сухи клони, некрози по кората, 
обезлистване на короната до 80%. В пробна площ Огражден 2, ситуацията е идентична, 
като се откриват пикнидии по кората на дърветата и в близост до некрозите. В най-
високата, здравословното състояние е значително по-добро. Обезлистването е 60%, но 
раните по стъблата са затворени и няма наличие на некрози и суховършие. Открити са 
пикнидии по кората, но затворените раковини предполагат наличие на хиповирулентен 
щам. при лабораторния анализ се потвърди наличието на C. parasitica, но изолатът е с 
белезникав цвят, който проявява съвместимост с вирулентните изолати. Генетични 
изследвания ще потвърдят или отрекат наличието на хиповирулентен щам в Огражден.

пробните площи от Бързия не са включени в оценката на здравословното 
състояние, тъй като там кестеновите насаждения са отстранени при санитарни сечи. 
пробните площи се намират в Западна Стара планина, на 500-600 m надм. в. Останали 
са единични дървета, подраст на единични места, както и издънки от пъновете на 
отсечените дървета, от които е взет биологичен с плодни тела на патогена. 

лабораторните изследвания установиха, че във всички пробни площи има 
наличие на C. parasitica. почти всички проби са с оранжев мицел, като той варира 
от тъмно оранжев, оранжев, кремав, оранжев център с бяла периферия. Само една 
проба от най-високата пробна площ в Огражден е с бял мицел. Там и здравословното 
състояние на насаждението е задоволително без отворени рани по стъблото.

Биологичната способност на C. parasitica да се размножава безполово и полово 
осигурява ефективността за успешно разпространение на заболяването в популациите 
от кестен. Конидиите, формирани при безполовото размножаване, се разпространя-
ват от дъждовната вода, насекоми, птици и животни по дължината на инфектираните 
стъбла, а аскоспорите, образувани при половото размножаване, се разнасят лесно от 
вятъра на дълги разстояния. Наличието на рани по кората, причинени от абиотични, 
биотични или антропогенни фактори, благоприятства попадането на спорите в местата 
на нараняване. Засегнатите тъкани загиват под действието на ензими, произведени от 
навлизащите мицелни хифи, формират се некрози, които постепенно обхващат целите 
стъбла и водят до пълно загиване на дърветата.

Cryphonectria parasitica може да се разпространи на далечни разстояния чрез 
използването на инфектирани растения гостоприемници за присаждане особено 
безсимптомни (т.е. или латентно заразени или толерантни на заразяване) и заразена 
дървесина с кора, защото мицелът на C. parasitica може да оцелее в кора, дори ако е 
изсушен на въздух за повече от една година (prospero et al., 2006). потенциално 
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може да се разпространи чрез движението на заразени плодове/семена от растения 
гостоприемници. Установено е, че плодовете (т.е. ядки плюс люспата) от европейски 
и американски кестен са естествено заразени от патогена (Collins, 1913, 1915; Jaynes, 
Depalma, 1984); обаче засега не е доказана инфекцията със разсад. инструментите за 
подрязване и присаждане или друго оборудване, използвано в кестенови разсадници, 
овощни градини или гори, потенциално могат да разпространят болестта локално, но 
не са документирани никакви молекулярни доказателства за появата на нови раковини, 
произтичащи от използването на инструменти, носещи инокулум (EFSa, 2014). В еppО 
(2005), видът е описан като карантинен вредител (А2 карантинните видове са локално 
присъстващи в еppO регионите) и е с код ENDOpa. 

В заключение следва да се отбележи, че гъбният патоген Cryphonectria parasitica 
е с най-голям принос за влошаване на здравословното състояние и съхненето на 
насажденията от обикновен кестен в България. За заразяването и развитието на 
заболяването допринасят повредите от насекоми-ксилофаги, която се явяват вектори 
на патогена. Мероприятията, провеждани досега с цел ограничаване на повредите най-
вече от C. parasitica, включват: недопускане на наранявания; карантина и строг контрол 
при транспортиране на дървен и посадъчен материали, извеждане на сечи извън вегет-
ационния период, дезинфекция на инструменти и сечива, отстраняване на дърветата 
със симптоми на заболяването, проучване на възможности за биологичен контрол на 
заболяването чрез използване на хиповирулентни щамове на патогена и др.
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DAMAGES OF CryphoneCtria parasitiCa  
ON Castanea satiVa IN BULGARIA

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

(Summary)

Deterioration of the health of chestnut (Castanea sativa) in Bulgaria is caused by 
the negative impact of local and introduced fungal pathogens and insect pests. During the 
period 2018-2020, studies were conducted on the processes that caused irreversible damage 
to chestnut plantations as a result of prolonged pathological processes from the development 
of the virulent strain of the fungal pathogen Cryphonectria parasitica. The sample areas are 
located on the territory of seven State Forestries, at an altitude between 481 and 1138 m. The 
pathogen C. parasitica has caused necrotic disease, damaging non-renewable and difficult-to-
renew tissues, resulting in the death of infected trees. In the worst condition are the test areas at 
lower altitudes – between 400 and 600 m a.s.l. in the area of   Brezhani (pirin), Dupnitsa (Rila), 
Krumovgrad (Eastern Rhodopes) and Belasitsa, and in the higher parts of the mountains 
Belasitsa and Ograzhden, the health of the trees is satisfactory due to the better conditions for 
the development of the host and negative for pathogen development. In 96% of the isolated 
cultures, the mycelium of the fungus is virulent with orange color, and in the other samples it 
is whitish in color, which suggests the presence of hypovirulence of the fungus.
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