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Климатични промени и аномалии – влияние върху 
здравословното състояние на горите на територията 

на регионална диреКция по горите – смолян
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абстракт: Климатичните условия на територията на Регионална дирекция по горите – Смолян, 
са благоприятни за развитието на естествената дървесна растителност и създадените култури. Неблаго-
приятно се отразяват някои екстремни климатични аномалии като късен пролетен и ранен есенен мокър 
сняг, силни ветрове и др. Силните ветрове периодично нанасят щети, особено в по-високите райони 
на планината. Настоящата разработка съобщава размера на пораженията, причинени от екстремните 
климатични аномалии и последвалите проблеми в района за периода 2015-2019 г. и лесозащитните 
мероприятия, които се извършат с цел подобряване на здравословното състояние на насажденията.

Ключови думи: лесозащитни проблеми, биотични и абиотични фактори

увод

Общата площ на горските територии в района на Регионална дирекция по го-
рите (РдГ) Смолян е 249 065 ha, от които 72,2% са държавна собственост, общинска 
собственост са 4%, а 23,8% са частна собственост. Границите на РдГ Смолян съвпадат с 
тези на област Смолян. Обособени са десет държавни горски стопанства (дГС) и едно 
държавно ловно стопанство (длС), 107 броя ревира, управлявани и стопанисвани от 
37 горски сдружения. Освен това има и голям брой имоти на физически лица с различ-
ни площи (най-често до 2,0 ha). 

В РдГ Смолян иглолистните дървесни видове заемат 73%, а широколистните – 
27% от залесената площ. Белият бор заема 40%, смърч – 22% , черен бор – 8%, бук -17%, 
дъб – 7% от общата площ. Средната възраст на горите е около 65 години. изкуствено съз-
дадените насаждения представляват около 30% от залесената площ на територията на ди-
рекцията, като най-голям дял заемат иглолистните горски култури от следните дървесни 
видове : бял бор -73%, черен бор -13%, обикновен смърч – 11%, зелена дугласка и др. – 3%

Основен проблем за териториите в обхвата на РдГ Смолян е здравословното 
състояние на иглолистните култури, където са съсредоточени най-голямата част от за-
сегнати площи в периода 2015-2019 г. Културите създадени през периода 1960-1989 г. 
се характеризират с голяма гъстота. при някои от тях ненавременните или липсата на 
проведени отгледни сечи обуславят в последствие ниската механична устойчивост и 
са предпоставка за значителни повреди от абиотичен характер. За този период са реги-
стрирани три снеговала и един ветровал: 

- ноември 2014 г. – снеговал във високата зона за територията на дГС Чепеларе 
(понастоящем „Акад. Николай Хайтов“);

- март 2015 г. – снеговал на територия на дГС Златоград, Смилян, Смолян и 
Славейно;
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- февруари 2018 г. – ураганен вятър (ветровал) на територията на дГС Смолян и 
Смилян;

- януари 2019 г. – снеговал на територията дГС Триград.

повреди от абиотични фактори 
От извършеното „лесопатологично обследване“ в електронната информационна 

система (еиС) на изпълнителна дирекция по горите (иАГ) се вижда, че на територията 
на РдГ Смолян в най-голяма степен преобладават и са сигнализирани повреди от абиоти-
чен характер – снеголом, снеговал, ветролом и ветровал, основно в иглолистни гори (бял 
и черен бор, обикновен смърч). повредите са причинени от тежкия сняг през месец март 
2015 г., ураганен вятър през 2018 г. и тежък сняг през януари 2019 г. и са определящи за 
здравословното състояние в региона. Засегнатите площи са представени на Фиг. 1.

Констатираните повреди са предимно в териториалния обхват на дГС Смолян, 
Смилян, Славейно, Златоград, Триград, Борино, „Акад. Николай Хайтов“ и Сдружения 
по чл.183 от ЗГ в община Смолян и община Чепеларе. За насаждения с установени повре-
ди от снеголом, снеговал, ветролом и ветровал се извърши своевременно сигнализиране 
в еиС на иАГ и необходимата инвентаризация на повредената дървесина с цел послед-
ващото и усвояване и недопускане намножаване и разпространение на насекомни вреди-
тели по иглолистните видове (корояди) от служители и лесовъди в региона.

повреди от биотичен характер 
Основен проблем за територията на РдГ Смолян, за разглеждания период, са пос-

ледвалите повреди от насекомни вредители – корояди. динамиката в развитието на на-
секомните вредители е в пряка зависимост с множество фактори: климатичните условия 
през годината, наличие на значително количество свежа повредена от абиотични факто-
ри дървесина, темповете на сеч и извоз на предвидените принудителни и санитарни сечи 
в засегнатите площи. Най-ефективна мярка за ограничаване разпространението на коро-
яди и минимизиране на щети от каламитетното им проявление е навременно извеждане 
на принудителните и санитарна сеч съобразно биологията и развитието на насекомните 
вредители и транспортиране на дървесината от насажденията.

От Фиг. 2, която представя засегнатите площи от корояди в разглеждания пери-
од, се вижда, че най-големи повреди са установени през 2016 и 2017 г. 

Най-засегнатите територии са в общини Смолян, Златоград, Неделино, Мадан, 
Баните, Рудозем и девин. Видно е, че констатираните нови нападения от корояди през 
2019 г. са значително по-малко в сравнение с изминалите 2016, 2017 и 2018 г. Въпреки 
голямото количество свежо повредена от снеголом и снеговал дървесина в началото 
на 2019 г. основно от бял бор, обикновен смърч и ела, и очакванията за увеличение на 
нападнатите от корояди площи през пролетно-летния сезон не са оправдани, видно от 
регистрираните сигнални листове. Засегнатите и сигнализирани площи с нападения от 
корояди са значително по-малко в сравнение с предходните три години. Климатичните 
условия през 2019 г. задържат развитието и разпространението на видовете корояди. 
Все още неусвоената в пълен обем повредена дървесина в съчетание с благоприятни 
климатични условия доведе до разрастване и разпространение на популациите им през 
2020 г. лесопатологичните наблюдения в най-засегнатите от снеголом/снеговал и вет-
ролом/ветровал площи в района на дГС Смолян, Смилян и Славейно през следващата 
година следва да се извършват редовно. 

След повредите от корояди, важни за здравословното състояние на горите в об-
хвата на РдГ Смолян са нападнатите площи от борова процесионка (Таблица 1).
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В периода 2015-2019 г., в увредени от боровата процесионка горски територии са 
извършени следните лесозащитни мероприятия:

през 2015 г. е проведена авиохимична борба в дГС Златоград с ефект от про-
ведената борба 85% , авиобиологичната борба е проведена на територията на дГС 
Хвойна (настоящо дГС „Акад. Николай Хайтов“) с ефект от проведената борба 83%. 
Заложените феромонови уловки срещу борова процесионка в дГС Смолян са оценени 
с 50% ефективност.

през 2016 г. е извършено залагане на феромонови уловки на два етапа през месец 
май и август на територията на дГС Смолян. От заложените уловки са преброени 867 
бр. пеперуди. Върху 20 ha на територията на дГС Златоград е извършена механична 
борба чрез залагане на 40 бр. феромонови уловки.

през 2018 г. е проведена авиохимична борба на 240 ha на територията на дГС 
Златоград.

през 2019 г. е извършена авиобилогична борба на 60 ha на територията на дГС 
„Акад. Николай Хайтов“.

заКлючение

повредите от абиотичен характер и последвалите вторични съхнения, причинени 
от насекомни вредители – корояди, са определящи за здравословното състояние на гори-

Фиг. 2. Засегнати площи (в ha) от корояди на 
територията на РДГ Смолян за периода 2015-2019 г.
Fig. 2. Affected areas (in ha) of bark beetles on the terri-

tory of RFD Smolyan for the period 2015-2019

Фиг. 1. Засегнати площи (в ha) от абиотични фактори 
на територията на РДГ Смолян за периода 2015-2019 г.

Fig. 1. Affected areas (in ha) by abiotic factors on the 
territory of Regional Directorate of Forestry – Smolyan 

for the period 2015-2019

Таблица 1. Нападнати площи от борова процесионка на територията на РДГ Смолян за периода 2015-2019 г.
Table 1. Affected areas by pine processionary moth on the territory of RDF Smolyan for the period 2015-2019

Година
Year

Засегнато ДГС/ДЛС
Affected State Forestry/Game Enterprise

Общо, ha
Total, ha

Силно, ha
Heavily, ha

Слабо, ha
Slightly, ha

2015 Златоград, Славейно, Смолян, Смилян, Хвойна  
(Акад. Н. Хайтов) и Михалково 1812 260 1552

2016 Златоград, Славейно, Михалково, Смолян и Хвойна 
(Акад. Н. Хайтов) 2256 42 2214

2017 Златоград и Хвойна (Акад. Н. Хайтов) 490 197 293

2018 Златоград, Славейно, Хвойна (Акад. Н. Хайтов) 
и Михалково 1090 - 1090

2019 Златоград, Славейно и Михалково 1854 83 1771
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те в РдГ Смолян. Особеност на иглолистните култури, че са хомогенни, със слабо прояве-
на естествена диференциация, в по-голямата си част представляват едновъзрастни чисти 
насаждения. Голяма част от тях са извън естествения им ареал на разпространение и в съ-
четание с бедни месторастения и неблагоприятни климатичните условия /високи средни 
годишни температури, по-дълъг вегетационен период/, както и наличието на значително 
количество хранителна база повалени и отслабени дървета от абиотичните повреди бла-
гоприятстват и масовото развитие и нападение от биотичен характер – корояди. 

За подобряване на здравословното състояние и адаптиране на горите в терито-
риалния обхват на РдГ Смолян към климатичните промени от съществено значение е 
да се продължи с приоритет и своевременно да се усвоява пострадалата дървесина от 
абиотични и биотични фактори – корояди през следващите години, с цел недопускане 
поява и разпространение на короядни огнища и болести в иглолистните гори в региона. 
Усилията трябва да продължат в правилно и природосъобразно стопанисване и извеж-
дане на лесовъдските мероприятия с цел толериране на местната растителност. За игло-
листните култури и насаждения с влошено здравословно състояние и извън ареала им 
на разпространение, местните широколистни видове показват по-голяма устойчивост и 
адаптивност към климатичните промени за района на РдГ Смолян.
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Climate Change and anomalies – impaCt on the health 
of forests, within the sCope of regional direCtorate 
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(summary)

Climatic conditions on the territory of the Regional Directorate Forestry – Smolyan, are 
favorable for the development of natural forest stands and coniferous plantations. Only some 
extreme climatic anomalies, such as late spring and early autumn heavy snow, strong winds and 
others, cause serious injury. Strong winds periodically cause damages, especially in the higher 
parts of the mountain. The current study represents the extent of damage caused by extreme 
climatic anomalies and subsequent problems in the area for the period 2015 – 2019 and forest 
protection measures, which are then implemented to improve the health of the forest.
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