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лесозащитна станция – София

Абстракт: през периода 2010-2019 г. в района на лесозащитна станция София, от вредители, 
болести и други повреди, са регистрирани нападения и повреди върху площ от 294 235 ha. Най-
много нападения са установени при иглолистните дървесни видове. Основно нападенията са от 
листогризещите насекомни видове – ръждивата борова листна оса (Neodiprion sertifer) и боровата 
процесионка (Thaumetopoea pityocampa). други насекомни вредители, които причиняват съхнене 
на иглолистните насаждения са стъблените вредители – корояди. Установени са нападения от 
фитопатогенни гъби. Нанесени са и значителни повреди от абиотични въздействия. Установени са 
и други причини за влошаване на физологичното състояние на иглолистните култури, създадени 
извън ареала на видовете. при широколистните дървесни видове нападения са установени 
основно от гъботворка (Lymantria dispar), фитопатогенни гъби, както и повреди от абиотични 
въздействия. проведени са навременни лесозащитни мероприятия, които силно ограничават 
щетите от вредителите.

Ключови думи: лесозащитна станция – София, Neodiprion sertifer, Thaumetopoea pityocampa, 
корояди, Lymantria dispar, фитопатогенни гъби

УВОД

Районът на лесозащитна станция (лЗС) София обхваща 1  808  400 ha горски 
територии. Горките култури, насаждения и разсадници, обслужвани от лЗС София, са 
разположени в почти всички климатични райони на България. Горските екосистеми 
попадат в няколко растителни пояса и включват изключително разнообразни горски 
месторастения и многобройни типове гори. Комплексното въздействие на множество 
биотични, абиотични и антропогенни фактори силно влияе върху здравословното 
състояние на горските дендроценози. 

целта на изследването е да се направи анализ на нападенията от основните 
вредители, болести и други повреди в района на лЗС София за периода 2010-2019 г. и 
на проведените лесозащитни мероприятия срещу тях.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

проучванията са проведени в периода 2010-2020 г. Анализирани са данните от 
лесопаталогичните обследвания, лабораторните анализи и отчетите на проведените 
лесозащитни мероприятия.
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСъжДАНЕ

Въздействието на климатичните фактори и човешката дейност върху природната 
среда могат да превърнат един вредител в стопански значим. В района на лЗС София от 
вредители, болести и други повреди, са регистрирани нападения и повреди върху площ 
от 294 235 ha, от тях силно нападнатите площи са 81 430 ha. Най-много засегнати площи 
(49 452 ha) е имало през 2010 г., а най-малко през 2017 г. (20 686 ha). 

Основен насекомен вид, който причинява силно обезлистване на иглолистните 
гори, е ръждивата борова листна оса (Neodiprion sertifer). В района на лЗС София 
особено силни са повредите в боровите култури по долината на р. Струма, обхващайки 
районите на РдГ Благоевград и РдГ Кюстендил. В години на силна градация вредителят 
причинява пълно обезлистване на дървостоите. 

лесопатологичните обследвания в района на лЗС София в периода 2010-2019 г. 
(Фиг. 1) показват, че общо засегнатите площи от N. sertifer възлизат на 38 193 ha, или 13% 
от общата засегната площ. От тях силно засегнатите площи са 3621 ha, или 4% от обща-
та силно засегната площ. Нападенията от ръждива борова листна оса имат цикличен 
характер и оказват допълнително негативно влияние върху здравословното състояние 
на иглолистните гори, намаляват устойчивостта на нападнатите горски територии към 
увреждащи абиотични и биотични фактори. 

За контролиране на числеността на популацията на N. sertifer и с цел намаляване 
на повредите, които вредителят нанася, се налага провеждането на борба чрез въздушно 
пръскане с химични или биологични продукти за растителна защита. през периода е 
извършена борба на площ от  2 378 ha (Фиг. 2), което е 65% от силно засегнатите пло-
щи. причината за ниския процент е, че въздушно пръскане на силно нападнати площи 
не е извършвано през 2013, 2018 и 2019 г. на територията на РдГ Благоевград и РдГ 
Кюстендил, поради отмяна на борбата.

Важен неприятел за боровите екосистеми в района на лЗС София, който 
причинява обезлистване и опасен алерген за хората и животните, е боровата 
процесионка (Thaumetopoea pityocampa). Наблюдава се на територията на РдГ 

Фиг. 1. Засегнати площи от Neodiprion sertifer през периода 2010-2019 г.  в района на ЛЗС София  
Fig. 1. Affected areas by Neodiprion sertifer for the period 2010-2019 in the region of Forest Protection Station Sofia
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Благоевград, Кюстендил и София, като засега не е преминала в Северна България. 
Боровата процесионка напада предимно изредените борови насаждения с малка 
пълнота във всички възрасти на дърветата. 

през последните десет години е установено нападение от вредителя върху 45 256 
ha, или 15% от общата засегната площ (Фиг. 3). Най-много слабо нападнати площи са 
установени в началото, средата и края на периода. Същата тенденция, като цяло е ус-
тановена и при силно засегнатите площи, които възлизат на 2 689 ha, или 3% от общата 
силно засегната площ. Различие може да се отчете в период, който е от 3 г. продължа-
ващ от 2012 г. до 2015 г., когато е установено сравнително постоянно ниво на силно на-
паднати площи.  площите нападнати от боровата процесионка на териториите на РдГ 
Кюстендил и РдГ София са сравнително постоянни със слабо обезлистване. В района на 

Фиг. 2. Авиационна борба срещу Neodiprion sertifer през периода 2010-2019 г.  в района на ЛЗС София 
Fig. 2. Arial treatment against Neodiprion sertifer for the period 2010-2019 in the region of FPS Sofia

Фиг. 3. Засегнати площи от Thaumetopoea pityocampa през периода 2010-2019 г.  в района на ЛЗС София
Fig. 3. Affected areas by Thaumetopoea pityocampa for the period 2010-2019 in the region of FPS Sofia
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РдГ Благоевград са регистрирани силна нападения от борова процесионка налагащи 
провеждане на въздушно пръскане.

Борбата се провежда с авиационна техника с бактериални и хормонални 
препарати. На малки площи, основно около населените места, се провежда и механична 
борба. през периода е предвидена авиоборба върху площ от 2 400 ha (Фиг. 4). 

Мероприятията са проведени на площ от 1  397 ha, или 58% от предвиденото. 
причината да не се провежда авиоборба е установената ниска плътност на вредителя, 
при обследване непосредствено преди провеждането  ѝ.  

Сред опасните вредители в иглолистните гори на територията на лЗС София 
са и короядите. при подходящи условия се намножават масово и причиняват съхнене 
на дървостоите на големи площи. предпоставки за развитието им са повредите от 
абиотични фактори, като вятър, сняг, лед и др. Основните видове корояди в боровите 
култури и насаждения са: върховият корояд (Ips acuminatus), шестзъбият корояд (I. 
sexdentatus), големият и малкият борови ликояди (Tomicus piniperda, T. minor). по смърча 
повреди причиняват типографа (I. typographus) и халкографа (Pityogenes chalcographus), 
а по елата – еловия кривозъб корояд (Pityokteines curvidens).

Вследствие на повредите от абиотични фактори и климатичните промени през 
последното десетилетие на територията на лЗС София, са установени 16 697 ha силно 
засегнати площи от корояди, или 21% от общата силно засегната площ. проведените 
профилактични мероприятия санитарни и принудителни сечи възлизат на 10 607 ha, 
което е 64% от силно засегнатите площи (Фиг. 5).

Основно са засегнати култури от бял бор. След ветроломите и ледоломите през 
2011-2015 г. и сухите лета на 2014-2017 г., за първи път са установени повреди от ко-
рояди на север от Стара планина – първоначално в РдГ ловеч и РдГ В. Търново, а 
впоследствие и в РдГ Берковица. След 2017 г. повреди от корояди в Северна България не 
са регистрирани, а в Южна България нападенията прогресивно намаляват. посочените 
засегнати площи след този период се отнасят предимно за стари и неусвоени короядни 
петна с изсъхнала дървесина.

Фиг. 4. Предвидена и проведена авиоборба срещу Thaumetopoea pityocampa в периода 2010-2019 г.  
в района на ЛЗС София  

Fig. 4. Planned and conducted aerial treatment against Thaumetopoea pityocampa for the period 2010-2019  
in the region of FPS Sofia
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Съхнене на дървостоите от фитопатогени през последните десет години в района 
на лЗС София е установено на площ от 10 414 ha, или 3,5% от общата засегната площ. 
В иглолистните гори са установени засегнати площи върху 6 879 ha в иглолистните и 
3 535 ha в широколистните гори (Фиг. 6). Нарастване на засегнатите площи се наблюда-
ва в началото и края на периода.

Съхненето от болести при иглолистните насаждения от бял бор се дължи 
основно на развитието на гъбни патогени по иглиците (главно Lophodermium pinastri 
и Cenangium sp.). Развитието на тези заболявания се повлиява силно от наличието на 

Фиг. 6. Съхнене от болести в иглолистните и широколистни гори за периода 2010-2019 г.  
в района на ЛЗС София

Fig. 6. Drying caused by pathogens in coniferous and broad-leaved forests for the period of 2010-2019  
in the region of FPS Sofia

Фиг. 5. Силно засегнати площи от корояди в района на ЛЗС София и проведени санитарни сечи  
за периода 2010-2019  г. 

Fig. 5. Severely affected areas of bark beetles invasions for FPS Sofia and conducted sanitary felling  
for the period 2010-2019
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атмосферна влажност – по-силен е процесът на съхнене в долната част на склоновете, 
край реките, където влагата се задържа по-дълго време. В повече от случаите отмират 
най-слабите и с недобре развити корони дървета. периодичното развитие на процеса, 
води до изреждане и неустойчивост на дървостоите и те стават уязвими на въздействи-
ето на абиотичните  фактори.              

при културите от черен бор през 2019 г. се наблюдава интензивен процес на 
съхнене основно в районите на РдГ Благоевград, Кюстендил, София и Велико Търново, 
който започна през пролетта на 2018 г. причина е развитието на фитопатогенни гъби по 
иглиците (масово Dothistroma sp.) и клонките (Diplodia sapinea, Cenangium sp.). В по-голя-
ма част от насажденията процесът на съхнене затихва и тяхното състояние се подобрява. 

при широколистните се наблюдават съхнения, причинени от гъбни заболявания 
почти на всички основни видове в района – дъбове, бук, акация, полски бряст, топола. 
В някои от насажденията развитието им се обуславя от предшестващи повреди от 
абиотични фактори.

Основен листогризещ насекомен вредител в широколистните чисти и смесени 
дъбови гори в района на лЗС София е гъботворката (Lymantria dispar). през последните 
десет години е установено нападение на площ от 52 347 ha, или 18% от общата засегната 
площ (Фиг. 7).

Силно нападнатите площи възлизат на 1 800 ha, или 23% от общата силно засег-
ната площ. Вредителят е класически пример за периодичност в градациите през 10 годи-
шен период. последния каламитет в района на лЗС София е в периода 2012-2014  г. Този 
каламитет има доста особености, характеризиращи динамиката на популационната 
плътност на вредителя. през 2011 г. се отбеляза първата (начална) фаза на градацията, 
като са засегнати над 8 000 ha. Въздействието на околната среда и естествените врагове, 
а вероятно и водената борба при предишни каламитети с биологични и биотехнически 
препарати за растителна защита потискат по-нататъшното развитие на популацията и тя 

Фиг. 7. Засегнати площи от Lymantria dispar и проведена борба с вредителя в района на ЛЗС София в 
периода 2010-2019 г.

Fig. 7. Affected areas of Lymantria dispar and conducted aerial treatment against the pest in the region of FPS 
Sofia in the period 2010-2019
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затихна. през 2012 г. е регистрирана ветрова миграция на вредителя от Република 
Сърбия в най-северозападните райони на дГС Видин. В силна степен са засегнати 4 250 
ha, включително граничните букови насаждения по билото на Стара планина. поради 
сложната и разпокъсана структура на горските масиви по видове собственост (само 
40% дГТ) и необезпечено финансиране, авиоборба е проведена върху 1 570 ha на най-
източно засегнатите площи, с цел ограничаване разпространението на вредителя във 
вътрешността на страната. В нетретираните площи (с изключение на буковите маси-
ви) обезлистването достига до 100%. На следващата година са засегнати най-западните 
масиви и в съседните дГС Белоградчик и длС Миджур в силна степен, на обща площ 
от 11  200 ha. поради същата причина са третирани само 3  000 ha. Климатичните 
условия през пролетта обаче са коренно различни – с обилни и продължителни 
валежи и висока влажност на въздуха през месец май. Това, при високата плътност 
на вредителя, причинява епизоотия и масова смъртност от Entomophaga maimaiga и 
ядрено-полиедрен вирус (Георгиев и др., 2014). през следващата година каламитетът 
затихва и планираната борба е отменена.

през есента на 2019 г. в най-северозападните масиви на РдГ Берковица е 
регистрирано нарастване на популационната плътност на гъботворката на площ 
от 1 600 ha. през пролетта на същата година е установена висока смъртност поради 
опаразитяване на яйцата и гъсениците от първа възраст върху яйцекупчинките.

Група  фактори, които нанасят повреди върху насажденията са абиотичните 
въздействия – вятър, снегове и други климатични елементи. Нанесените повреди през 
последните десет години в района на лЗС София възлизат на площ от 37 726 ha, или 
13% от общата засегната площ. повредите в иглолистните възлизат върху 20  511 ha 
гори и 17 215 ha в широколистните гори (Фиг. 8). 

Нарастване на засегнатите площи се наблюдава в през периода 2012-2018 г., с пик 
през 2015 г. с 11 304 ha.

по-важните увреждания от абиотичен характер, засегнали големи площи в 
района на лЗС София през изминалото десетилетие, са:

Фиг. 8. Повреди от абиотични фактори в иглолистните и широколистни гори в района на ЛЗС София  
за периода 2010-2019 г. 

Fig. 8. Damaged coniferous and broadleaf forests by abiotic factors in the region of FPS Sofia for the period 2010-2019
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• Снеголом/снеговал през 2012 г. – в РдГ Берковица, Велико Търново, Кюстендил, 
ловеч и София;

• Ветровал/ветролом през 2013 г. в районите на РдГ Велико Търново и София;
• Градушка през 2014 г в РдГ София;
• ледолом през 2015 г. в района на РдГ Берковица;
• Ветровал/ветролом през 2018 г. в РдГ Благоевград, Велико Търново и София.
ледоломът в началото на 2015 г. е регистриран в електронната система с площ 

от 6  079 ha в иглолистни и широколистни насаждения в Западна Стара планина на 
надморска височина от 600 до 900 метра – от искърското дефиле до Връшка чука. 
Реално засегнатата площ е по-голяма от регистрираната – не е подадена информация 
за горите, собственост на общини и физически лица. две от горските стопанства 
в този момент са били в лесоустройство и засегнатите площи за тях са включени в 
горскостопанските планове. Освен абиотичното негативно въздействие, при бука се 
развиват интензивно дървесиноразрушаващи гъбни заболявания (Fomes fomentarius), 
а при зимния дъб – трахеомикоза. иглолистните култури изсъхват още през първата 
година от увреждането. Върху повалените иглолистни стъбла се развиват стъблени 
вредители (Ips acuminatus, Ips sexdentatus и др.). 

повредите, нанесени от мокрите снегове, бурни ветрове и ледодоломите силно 
влошават състоянието на иглолистните култури, в резултат на което се появяват масови 
съхнения. други причини за лошото състояние на иглолистните култури са:

• В по-голямата си част са създадени за защита на почвите срещу ерозия на обез-
лесени територии, девастирани гори на сухи и бедни почви, и на месторастения с южни 
изложения;

• Залесяване на белия бор извън неговия район на естествено разпространение;
• Културите са създавани с голяма гъстота – от 5  000 до 10  000 бр./ha, без 

провеждане на необходимите отгледни сечи, с наличието на голям брой дървета 
на единица площ, физиологически отслабнали в резултат на вътревидовата борба 
(Найденов, 2016); 

• Съхнещите дървостои са с възраст 40-60 години, която се определя като над-
пределна за тези изкуствени насаждения (попов и др., 2015);

• От 2002 г. към този момент поради периодични засушавания силно е влошен 
влажностния режим на почвите, което води до допълнително отслабване на дървостоите;

• Наличието на конкурентна широколистна растителност под склопа също води 
до  физиологично отслабване на дървостоите.

ЗАКЛючЕНИЕ

през периода 2010-2019 г. в района на лЗС София е установено, че повреди от 
болести, насекомни вредители и други биотични и абиотични  причини са нанесени 
върху площ от 294 235 ha, което е 1,9 % от общата залесена площ за десетилетието в 
района на станцията (15 729 170 ha). Най-много засегнати площи са от листогризещи 
насекоми по иглолистните и широколистните дървесни видове – 135 796 ha,  или 46 % 
от общата засегната площ. В по-силна степен са засегнати иглолистните насаждения. 
Установените повреди от абиотични фактори, както и нападенията от корояди, 
допълнително влошават състоянието на физиологически отслабналите иглолистни 
култури, създадени извън ареала на дървесните видове. през периода са проведени 
лесозащитни мероприятия срещу основните листогризещи вредители върху площ 
8 346 ha. Навреме проведената борба в самото начало на градацията на вредителите, 
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предотвратява прерастването на популацията на вредителите в каламитети и води до 
минимални щети върху дървостоите.

Фитосанитарното състояние на горските екосистеми в района на станцията през 
следващите години, а и в близкото бъдеще ще се определя от промените на климата, 
средната възраст на горите, голямата пълнота на младите култури и насаждения, 
въздействието на променящите се биологични и абиотични фактори на околната среда 
и пряко или косвено антропогенното въздействие, както и от извършваните лесовъдски 
мероприятия, включително и прилаганите лесовъдски системи.

през 60-годишната си история лЗС София успешно решава възникналите 
фитосанитарни проблеми, свързани със защитата на горските територии от вредители 
и повреди. Основна задача на екипа на станцията винаги е било предотвратяването 
на силни нападения от увреждащи биотични и абиотични фактори, чрез изготвяне на 
точна и навременна прогноза за очакваните повреди и определяне на необходимите 
действия за контрол. 
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ANALYSIS OF MAIN PESTS, DESEASES AND OTHER DAMAGES  
ON THE AREA OF FOREST PROTECTION STATION – SOFIA  

DURING THE PERIOD 2010-2019 
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Forest protection Station – Sofia

(Summary)

During the period 2010-2019, in the area of Forest protection Station Sofia were 
registered 294  235 ha of forests affected by pests invasions, diseases or damages caused by 
abiotic factors. Most of the pest invasion occurred on coniferous species, mostly by leaf eating 
insects such as European pine sawfly (Neodiprion sertifer) and pine processionary moth 
(Thaumetopoea pityocampa). The bark beetles were the other major group of insects that 
attacked the coniferous species. Fungal pathogens were also one of the serious reasons that 
cause diseases. During the decade significant part of the damages of the coniferous stands were 
caused by abiotic factors as poor physiological conditions of coniferous plantations emerged, 
mostly in result of their establishment outside the range of the planted tree species. Broadleaved 
forests were also affected by diseases and damages, mainly caused by invasion of gypsy moth 
(Lymantria dispar), phytopathogenic fungi and some various abiotic factors. During the 
period number of necessary protection measures were implemented on the territory of Forest 
protection Station Sofia, aiming to control the populations of the pest species and diseases, 
leading to minimal damages for the stands.

Key words: Forest protection Station – Sofia, Neodiprion sertifer, Thaumetopoea pityocampa, 
Lymantria dispar, phytopathogenic fungi
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