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Абстракт: представени са резултати от реализиране на трансграничен проект „Здраве за 
гората“ (FOREST hEalTh) с участието на Регионална дирекция по горите – Бургас (България) и 
дирекция по управление на горите – Къркларели (Турция). Чрез тази инициатива се подобрява 
взаимодействието на лесовъдите от двете държави в общите им усилия за устойчиво стопанис-
ване на горските територии и подобряване на фитосанитарното им състояние в трансграничния 
регион. Сътрудничеството на България с Република Турция в опазване на горите води началото 
си от 1969 г., и въпреки различията в политическите системи и управления на двете държави, вече 
51 години горските служители показват своето единомислие и отговорности. Благодарение на 
трансграничното сътрудничество са реализирани редица действия по защита на горите. 
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УВОД

Нарастващото въздействие на каламитетни проявления на насекомни вредите-
ли и разпространение на заболявания допринасят за повишаване на уязвимостта на 
горските екосистеми към неблагоприятни екстремни природни явления и намаляване 
на тяхната устойчивост. Влошеното състояние на иглолистните гори е свързан с оцеля-
ването на горите в югоизточната част на европа. Сътрудничеството между българските 
и турски власти е насочено към осигуряване на интегрирани методи за превенция, чрез 
които да се контролират процесите на съхнене в горските екосистеми. 

през последните няколко години, вследствие на абиотични и антропогенни 
въздействия върху изкуствено създадени иглолистни насаждения, както и системните 
нападения от стъблени вредители и развитието на гъбни болести, е установено дегра-
диране и разпад на изкуствените иглолистни гори в района на Черноморското крайбре-
жие и Странджа. повредите в района на Регионална дирекция по горите (РдГ) – Бургас 
не са с еднаква интензивност по цялата площ на дирекцията, а са концентрирани в 
различни по площ и размери участъци. 

Районът на Южното Черноморие и Странджа планина се характеризира с по-
слаби валежи през годината, високи екстремни температури през лятото и чести засу-
шавания през летния и есенния сезон, които понякога са с продължителност над един 
месец и водят до намаляване на водните запаси в почвата и изключително ниска въз-
душна влажност, които са пагубни за иглолистната растителност. иглолистните видове 
са особено чувствителни към засушаванията и трудно се възстановяват. 

Вследствие на неблагоприятни климатични условия, иглолистните видове са 
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подложени на целогодишен стрес и съответно физиологично отслабване. Това създава 
предпоставка за засилено развитие на патогени и насекомни вредители, които ускоря-
ват процеса на съхнене. Създават се условия за масово развитие на вторични вредители 
(корояди, факултативни паразити), които застрашават здравите дървета. 

Освен несъответствието между биологията на вида и условията на месторасте-
ния, за намаляване устойчивостта на иглолистните култури в долната лесорастителна 
зона са допринесли и гъстите схеми на залесяване и липсата на системни отгледни гри-
жи, осигуряващи необходимия растежен простор на доминиращата част от дървостоя, 
отличаващ се с по-висока степен на растежни показатели и жизненост. Това би довело 
до развитие на по-висока жизненост и устойчивост на иглолистните системи. 

Описаните проблеми по дървесната растителност се наблюдават както в 
България така и в Турция, което инициира реализирането на трансграничен проект 
„Здраве за гората“ (FOREST hEalTh) с участието на РдГ Бургас и дирекция по упра-
вление на горите – Къркларели (Турция). Тази инициатива ще подобри взаимодействи-
ето на лесовъдите от двете държави в общите им усилия за устойчиво стопанисване на 
горските територии и подобряване на фитосанитарното състояние на горските тери-
тории в трансграничния регион. Съвместната работа между лесовъдите от Бургаския 
регион и истанбулската регионална дирекция има своята история. От наличните архи-
ви в РдГ Бургас е видно, че това сътрудничество е поставено още в далечната 1969 г., 
документирано от инж. Никола Костов. Вече 51 години, въпреки различията в полити-
ческите системи и управления на двете държави, горските служители показват своето 
единомислие и отговорности към гората. Благодарение на трансграничното сътрудни-
чество са реализирани редица действия по защита на горите.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

В рамките на проект „Здраве за гората“ са избрани пет горско-стопански структу-
ри, в които е изградена мониторингова мрежа. целта на тази система за наблюдение е да се 
установи въздействието на абиотични, биотични и антропогенни фактори, идентифици-
ране на вида на стъблените вредители, както и началото и продължителността на летежа 
им, брой поколения през годината, както и установяване на основни гъбни патогени в ра-
йона на Черноморското Крайбрежие и Странджа. изградена е мрежата от 15 мониторин-
гови точки, в които са заложени феромонови уловки и капани за установяване на корояди 
в иглолистни насаждения. целеви насекомни видове за наблюдение по проекта са върхов 
корояд (Ips acuminatus) и шестзъб корояд (I. sexdentatus), които нанасят повреди по белия 
и черния бор. С изграждане на мониторинговата мрежа е осъществен „лесопатологичен 
мониторинг“ – система за наблюдение и оценка на здравословното състояние на иглолист-
ните насаждения и динамиката в разпространението на короядите. през м. март 2020 г. са 
заложени по три процепни капана с мокър уловител и феромони за шестзъб корояд и вър-
хов корояд в насаждения от определените пет горско-стопански структури (Таблица 1). 
Местоположението на капаните е определено с помощта на GpS. подбрани са иглолистни 
насаждения на възраст от 20 до 60 г. и с пълнота от 0,7 до 0,9. избрани са чисти борови 
насаждения и смесени иглолистни с широколистни дървесни видове. 

След поставяне на капаните, наблюдения за улова в тях са осъществени от март 
до септември 2020 г. 

РЕзУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

В избраните насаждения са установени слаби повреди от абиотични фактори, еди-
нично изсъхнали дървета вследствие на физиологично отслабване и повреди от гъбни па-
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тогени. Събраният биологичен материал от капаните е анализиран с помощта на микро-
скопски методи в лабораторни условия. Резултатите от анализа са представени в Таблица 2. 

данните от Таблица 2 показват, че основните насекомни вредители, причиня-
ващи повреди по дървесната растителност в обследваните обекти са Ips sexdentatus, I. 
acuminatus, Pissodes castaneus, Rhagium mordax, Tetropium castaneum и Tomicus piniperda. 
Съгласно направените отчети, летежът на върховия корояд (I. acuminatus) започна на 
19 март 2020 г., което е с около две седмици по-рано от посочения период в литература-
та. Най голям брой от вида е установен в капан №15 – 2020 бр., който е заложен в отд. 
531 „а1”, в гори – собственост на физически лица. по време на теренните наблюдения 
са отчетени повреди от абиотични фактори, които не са отстранени чрез провеждане 
на принудителна сеч с цел подобряване на санитарното състояние на насаждението. В 
отдел 390 „и” на ОГТ Созопол повреди от низов пожар, водена сеч, но оставена отсече-
на дървесина са констатирани. От направения анализ на всички уловки е установено, 
че преобладава уловът от върхов и шестзъб корояд. по-малък е броят на голям гор-
ски градинар, малък боров хоботник и рагиум. данните за уловените видове през юни 
показват, че се запазва установеният при първия отчет видов състав на насекомните 
вредители, причиняващи повреди по дървесната растителност в обследваните обекти. 

Общо са уловени 30 849 екземпляра, от които с най-голяма численост е шест-
зъбият (86,5%). На второ място е върховият корояд (5,9%). Шестзъбият корояд се сре-
ща и в петнайсетте капана, докато върховият корояд присъства в улова на пет капана, 
което се дължи на преобладаването на черен бор във видовия състав на насаждения. 
Останалите установени вредители – Pissodes castaneus, Rhagium mordax, Tetropium 
castaneum и Tomicus piniperda съставляват 3,5% от общия брой уловени екземпляри. 

Сред уловените видове, три са хищници, които се хранят с ларвите и възрастните 
на короядите – Temnochila caerulea, Thanasimus formicarius и Dendroxena quadrimaculata. 
причина хищниците да се открият в улова е тяхното привличане в капаните от голя-
мо количество хранителна база от корояди. От хищниците, в капаните, сумарно за 

Таблица 1. Местоположение на местата на залагане на капани и феромони
Table 1. Location of trap and pheromone betting sites

Горска структура Отдел Подотдел
Заложени 

процепни капани
/бр./

Координати

N S

ОГТ Средец 60
К 1 509748.85 4678587.52
ж 2 509884.34 4678771.12
ж 3 509867.54 4678869.57

ОГТ (Созопол) 
Ново Паничарево 56 б

4 538842.50 4676715.24
5 538937.05 4676771.65
6 538966.19 4676767.65

ОГТ Созопол
390 и 7 538966.19 4676767.65
390 и 8 547601.92 4695754.14
386 д 9 548704.03 4694857.01

ТП ДГС Бургас 531 и
10 536819.19 4722792.05
11 536873.20 4722811.45
12 536818.20 4722848.83

ЧГТ (ТП ДГС Бургас) 531 а1
13 536813.26 4722765.25
14 536842.51 4722731.23
15 536836.01 4722681.51
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Таблица 2. Дневник за контролиране на нападенията от корояди чрез феромонови уловки, през периода 
май-юли 2020 г.

Table 2. Diary for the control of attacks by bark beetles in the adult population stage by pheromone traps, during 
the period May-July 2020

№
Горско-стопанска структура

Отдел/подотдел
Forest structures 

Дати на залагане
Date of establish

Дати на наблюдение
Date of monitoring

12-14.03.2020 г. 21-22.05.2020 04-05.07.2020
Насекомни видове 

Insect species Брой / Number

1 ОГТ Средец, отд. 60 „к”

Ips sexdentatus 1490 1920
Ips acuminatus 230 230

Tomicus piniperda 23 0
Tetropium castaneum 42 12

Thanasimus formicarius 33 3
Temnochila caerulea 9 5

2 ОГТ Средец, отд. 60 „ж”

Ips sexdentatus 1130 1440
Ips acuminatus 440 240

Tomicus piniperda 9 0
Tetropium castaneum 20 5

Thanasimus formicarius 12 2
Temnochila caerulea 5 1

3 ОГТ Средец, отд. 60 „ж”

Ips sexdentatus 870 1680
Ips acuminatus 190 190

Pissodes castaneus 15 2
Tetropium castaneum 10 3

Thanasimus formicarius 12 5
Temnochila caerulea 2 1

4
ОГТ Созопол (ДГС Ново 

Паничарево)
отд. 56 „б”

Ips sexdentatus 1488 720
Thanasimus formicarius 19 8

Tomicus piniperda 25 0
Temnochila caerulea 5 5

5 ОГТ Созопол (ДГС Ново 
Паничарево) отд. 56 „б”

Ips sexdentatus 1010 760
Tomicus piniperda 32 0

Tetropium castaneum 22 12
Thanasimus formicarius 42 22

Temnochila caerulea 12 2

6 ОГТ Созопол (ДГС Ново 
Паничарево) отд. 56 „б”

Ips sexdentatus 360 480
Tomicus piniperda 42 0

Tetropium castaneum 12 5
Thanasimus formicarius 21 11

7 ОГТ Созопол, отд. 390 „и”

Ips sexdentatus 960 698
Ips acuminatus 130 53

Tetropium castaneum 52 12
Thanasimus formicarius 71 31

Temnochila caerulea 22 5

8 ОГТ Созопол, отд. 390 „и”

Ips sexdentatus 720 312
Ips acuminatus 240 94

Tomicus piniperda 19 0
Tetropium castaneum 22 8

Thanasimus formicarius 31 2
Temnochila caerulea 16 1

9 ОГТ Созопол, отд. 386 „д”

Ips sexdentatus 1200 480
Tomicus piniperda 49 0

Tetropium castaneum 52 12
Rhagium mordax 15 0

Thanasimus formicarius 81 8
Temnochila caerulea 26 6

10 ТП ДГС Бургас, отд. 531 „и”

Ips sexdentatus 1570 43
Tomicus piniperda 39 0

Tetropium castaneum 45 15
Thanasimus formicarius 53 3

Temnochila caerulea 16 5
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двата отчетени периода, са отчетени 1064 индивида, от които с най-голям брой са T. 
formicarius (74,1%), T. caerulea (25,7%) и D quadrimaculata (0,2%). по време на втория 
отчет, индивиди от D. quadrimaculata не са уловени 

От пробните площи допълнително са събрани проби от иглолиста и шишарки от 
черен и бял бор с цел провеждане на обследване за повреди от фитопатогенни гъби. От из-
вършения анализ са установени повреди от Diplodia sapinea, Dothistroma septospora и D. pini. 

дейностите по проекта продължават и през следващата година, включващи ана-
лиз и оценка на фитосанитарното състояние на иглолистните култури с цел вземане 
на управленски решения за стопанисването и поддържане на здрави горски екосисте-
ми в района на Черноморското крайбрежие и Странджа. предстои организирани на 
семинари за обмен на добри практики за устойчиво ползване и управление на общи-
те природни ресурси. Крайният резултат е създаване на база данни, необходими за 
дългосрочно проучване на иглолистните гори, които са част от горските екосистеми в 
Черноморското крайбрежие и Странджа. Резултатите от мониторинга ще се използват 
за разработване на прогнози за развитието на популацията от корояди, болести и по-
вреди от абиотични и антропогенни фактори и разработване на общи действия между 
лесовъди от Турция и България по подобряване на фитосанитарното състояние на из-
куствените иглолистни насаждения в Странджа.

зАКЛюЧЕНИЕ

Трансграничният проект „Здраве за гората“ – „FOREST hEalTh“ надгражда 
резултатите от предишни съвместни проекти за опазване на околната среда на бъл-
гарските и турските колеги, реализирани с европейско финансиране и е в резултат от 
изпълнението на Меморандума за сътрудничество, подписан между Регионална дирек-
ция по горите – Бургас и Регионална дирекция по горите – истанбул през 2014 г.

На база на направените наблюдения и лабораторни анализи през 2020 г. е кон-
статирано, че: с най-голяма численост са шестзъбия корояд (Ips sexdentatus), следван 

11 ТП ДГС Бургас, отд. 531 „и”
Ips sexdentatus 1300 51

Tetropium castaneum 62 12
Thanasimus formicarius 55 5

12 ТП ДГС Бургас, отд. 531 „и” Ips sexdentatus 820 62
Thanasimus formicarius 43 4

13 ТП ДГС Бургас, отд. 531 „а1”, 
(гори на физически лица)

Ips sexdentatus 720 42
Rhagium mordax 15 5

Thanasimus formicarius 13 2
Temnochila caerulea 6 2

14 ТП ДГС Бургас, отд. 531 „а1”, 
(гори на физически лица)

Ips sexdentatus 1060 98
Tomicus piniperda 39 0
Rhagium mordax 9 2

Tetropium castaneum 62 22
Thanasimus formicarius 61 11

Temnochila caerulea 66 9

15 ТП ДГС Бургас, отд. 531 „а1”, 
(гори на физически лица)

Ips sexdentatus 2020 1200
Tomicus piniperda 69 0

Tetropium castaneum 83 7
Thanasimus formicarius 102 22

Rhagium mordax 22 4
Temnochila caerulea 36 11

Dendroxena quadrimaculata 2 0
Общо / Total 19726 11123

Таблица 2. Продължение
Table 2. Continuation
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от върховия корояд (I. acuminatus; популацията на хищниците Temnochila caerulea и 
Thanasimus formicarius е със сравнително устойчива численост в района на реализиране 
на дейностите по проекта; наличието на повредената дървесина от абиотични фактори 
и природни бедствия е предпоставка за намножаването на короядите в част от държав-
ните гори и от горите на физически лица; установени са повреди от гъбни патогени – 
Dothistroma septosporum и Diplodia sapinea.

Горските екосистеми в района на реализиране на проекта разполагат с природен 
потенциал от хищни насекоми за регулиране на числеността на короядите. Необходимо е 
да се проучи възможността на използване на хищниците по короядите за включването им 
в система за интегрирана растителна защита за регулиране на числеността на короядите. 

Благодарности: Резултатите са получени при изпълнение на трансграничен проект „Здраве 
за гората“ с референтен № СВ005.2.12.016 по договор за субсидия № Рд-02-29-185/23.07.2019 г. 
проектът е съфинансиран от европейския съюз чрез програмата интеррег-ипп за трансгранично 
сътрудничество България – Турция, CCI 2014TC16I5CB005. 
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BETWEEN THE REPUBLIC OF BULGARIA AND THE REPUBLIC  

OF TURKEY
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(Summary)

The report presents a cross-border project ‘FOREST hEalTh’ with the participation of 
the Regional Directorate of Forestry Burgas and the Directorate of Forest Management – Kirklareli. 
This initiative will improve the interaction of foresters from the two countries in their joint efforts 
for sustainable management of forest areas and improvement of the phytosanitary condition of 
forests in the cross-border region. Cooperation with the Republic of Turkey dates back to 1969, 
and despite differences in the political systems and governance of the both countries, for 51 years 
now, forest officials have shown their unanimity and responsibility for the forest. Thanks to cross-
border cooperation, a number of real actions for forest protection have been implemented.
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