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лесозащитна станция – пловдив

абстракт: през периода 2010-2019 г., определящи за състоянието на горските насаждения 
в района на лесозащитна станция – пловдив са повредите, причинени от суша, мокър сняг и 
бурни ветрове. Те са оказали продължително въздействие върху състоянието на засегнатите гори 
и са определили пряко или косвено лесозащитните дейности в дългосрочен план. Създадени са 
условия за развитие на процеси на съхнене. Отслабените и повредени насаждения са заселени с 
корояди и други насекомни вредители, станали са уязвими на заболявания, причинени от различни 
видове фитопатогенни гъби. С цел подобряване на здравословното им състояние и предпазване на 
останалите насаждения от нападения на вредители и заболявания, лесозащитните мероприятия на 
територията на станцията през последните десет години основно се провеждат в иглолистните гори.  

Ключови думи: лесозащитна станция – пловдив, повреди в горите, абиотични и биотични 
фактори, лесозащитни мероприятия

въведение

Горските екосистеми периодично са подложени на редица въздействия – абио-
тични, биотични и антропогенни, оказващи влияние върху тяхното състояние. Някои 
от тях имат сравнително постоянен характер, други са периодични – с или без опреде-
лена цикличност, както и нови за региона или страната. през последното десетилетие, 
в горите значително са увеличени повредите от абиотични фактори. В условията на гло-
бални климатични промени, през периода 2010-2019 г., на територията на лесозащитна 
станция (лЗС) – пловдив са констатирани периоди с по-високи температури, пониже-
но количеството на валежите, които са с по-изразено неравномерно териториално и 
годишно разпределение. Увеличена е честотата на екстремните проявления като бурни 
ветрове, мокри снегове, наводнения, свлачища, градушки и др. Най-много повреди са 
констатирани в иглолистните насаждения и култури. 

целта на настоящото проучване е да се анализира състоянието на горите през 
последните десет години, подложени на въздействието на основните абиотични и 
биотични фактори. 

обеКт и метод на работа

проучванията са проведени през периода 2010-2019 г. в борови гори на 
територията на лЗС пловдив. Анализирани са данни от лесопатологичните обследвания 
на насаждения при надморска височина между 150 и 2000 m. идентифицирането на 
голяма част от насекомните вредители и гъбни патогени, причинители на повреди, 
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са определени в лабораториите по ентомология и фитопатология на лЗС пловдив и 
институт за гората – БАН. използвани са данни от отчетите на изведените лесозащитни 
мероприятия през съответния период, както и метеорологичните бюлетини на 
Националния институт по метеорология и хидрология.

резултати и дисКусия

Горите в района на лЗС пловдив са 1 180 104 ha, от които иглолистните са 497 000 
hа. Боровите насаждения са най-обширни и обхващат 365 000 hа, или 31% от залесената 
територия на станцията и 73% от всички иглолистни гори в страната. естествените 
борови насаждения и създадените през 60-80-те години на миналия век горски култури 
изпълняват важни екологични, икономически и социални функции. представени 
са предимно от бял бор (Pinus sylvestris l.) – 260  000 ha и черен бор (P. nigra arn.) – 
105 000 hа. площта на смърчовите гори е 108 845 hа, на еловите – 16 947 hа, а на другите  
иглолистни – 6 212 ha. 

през разглеждания период, лесозащитни проблеми са отчетени върху 1,6-
10,0% от насажденията в района на станцията, като в по-силна степен са засегнати 
иглолистните гори. повредите от биотични фактори в тях са от 1,6% до 7,8%, а от абио-
тични – 0,12-14,2% от всички иглолистни гори (Фиг. 1). 

Хронологично, през последните десет години, състоянието на иглолистните 
видове е повлияно предимно от процеси на съхнене, повреди от сняг и щети от 
вятър, както и от въздействието на различни насекоми-фитофаги и гъбни патогени. В 
създадените през втората половина на 20-ти век борови култури в долния лесорастителен 
пояс на територията на станцията, периодично се наблюдават процеси на съхнене 
върху значителни площи. екологични експертизи и проучвания показват, че за период 
от 50 години, годишната сума на валежите за по-голяма част от България е намаляла 
с около 40%. Наличието на сериозно засушаване, висока пълнота и неизвеждане на 

Фиг. 1. Засегнати иглолистни гори от биотични и абиотични фактори на територията на ЛЗС Пловдив
Fig. 1. Affected coniferous forests by biotic and abiotic agents at the territory of Forest Protection Station Plovdiv
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предвидените отгледни сечи, са поставили насажденията в условията на влажностен и 
температурен стрес (Найденов, 2016). през последните 35 години се очертават четири 
периода със значителни съхнения на боровите гори на територията на лЗС пловдив. 
Тези процеси са наблюдавани през 1989 г., когато са засегнати 13 400 ha и през 1993 г. – 
11 700 hа. през разглеждания период са констатирани още два максимума, съответно 
през 2013-2014 г. и през 2017 г. (Фиг. 2).

Вегетационните сезони през 2012 и 2013 г. се отличават с продължителни 
засушавания и много високи температури на въздуха през лятото и есента, както и липса 
на обилни снеговалежи през зимата, довели до чувствително намаляване на водните 
запаси в почвата, ниска въздушна влажност с последващо физиологично отслабване на 
дърветата. В резултат на тези неблагоприятни условия отново е отчетено увеличаване 
на площите на съхнещи иглолистни гори. Най-уязвими са културите от бял и черен 
бор, създадени в долната лесорастителна зона под 600-700 m надм. в., на възраст най-
често между 30 и 50 години. Върху физиологичното състояние на тези гори, влияние 
оказват и непроведените отгледни сечи и други горскостопански мероприятия, с които 
се достига оптималния запас на дървостоите предвид хранителните възможности на 
месторастенията. Също така са засегнати и единични естествени зрели черенборови 
насаждения, намиращи се в естественият им ареал. Установено е, че в част от тях е 
извършвано смолодобиване в предишни десетилетия, в резултат на което те са станали 
по-уязвими и засушаванията са им въздействали в по-силна степен. 

Съхненето, което е наблюдавано през 2013 г., също както това през 1993 г., започва 
много динамично от м. ноември и декември на предходната година, обхващайки 13850 
ha (Фиг. 2). 

Благоприятният температурно-влажностен режим през вегетационния период 
на 2014 г. е спомогнало за затихване на тези процеси през следващите две години. през 
2017 г. отново се наблюдаваха значителни съхнения на боровете, които са обхванали 
близо 10 600 ha. Отслабeният имунитет на боровите гори в резултат на засушаванията 
благоприятства развитието на фитопатогени по тях. Най-разпространеният патоген 
на територията на станцията през последните пет години е Diplodia sapinea (Fries) 

Фиг. 2. Съхнене в боровите гори в периода 2010-2019 г.
Fig. 2. Drying in pine forests in the period 2010-2019
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Fuckel (син. Sphaeropsis sapinea (Fr.:Fr.) Dyko & Sutton). В района на лЗС пловдив това 
заболяване е установено основно във физиологично отслабени насаждения след сушите 
през 2012-2013 г. (добрева и др., 2016). От 2015 г. започват да се увеличават засегнатите 
насаждения от D. sapinea, като през 2017 г. повредите достигат 7 253 ha (Фиг. 2).

От 2018 г. е отчетено намаляване до 2 482 ha на засегнатите от това заболяване 
гори, а през 2019 г. – те са 470 hа. Като цяло, през всички години преобладават слабите 
повреди от този патоген, но в комплекс с останалите неблагоприятни абиотични и 
биотични фактори, той оказва влияние върху състоянието на отслабените насаждения. 
Основната причина за масовото разпространение в тези райони са наличие на 
неблагоприятни абиотични и биотични въздействия: продължителен период на 
засушаване, повреди от мокър сняг, градушка и вятър и силно намножаване на корояди 
– смятани за основни преносители на заболяването (Хлебарска, 2019).

Влияние върху здравословното състояние на иглолистните гори периода 
2010-2019 г. оказват и други гъбни патогени. по видовете от род Pinus в естествени 
насаждения и горски култури са установени още 11 вида причинители на заболявания: 
Lophodermium pinastri, L. seditiosum, Lophodermella sulcigena, Cyclaneusma minus, C. 
niveum, Sclerophoma pithyophila, Cytospora sp., Coleosporium sp., Melampsora pinitorqua, 
Cenangium ferruginosum (добрева и др., 2016). 

От силно повреждащите патогени, развиващи се по иглиците през последните 
години у нас, са констатирани повреди от Dothistroma septosporum. Видът е установен 
през 2017 г. по бял и черен бор в района на държавно ловно стопанство „Женда“ 
(Georgieva, 2020). повреди от тази фитопатогенна гъба са констатирани и по борови 
фиданки в горски разсадник на държавно горско стопанство (дГС) Смилян през 2018 г.

през 2017 г. в семепроизводствена градина в района на дГС Ардино за първи 
път е установено заболяване по иглиците на 54-годишен бял бор, причинено от 
карантинната фитопатогенна гъба Lecanosticta acicоla (Стаменова и др., 2018). За 
предотвратяване на разпространението ѝ е извършено изсичане и унищожаване на 
инфектираните дървета. при лесопатологично обследване през 2018 г. е установено, че 
патогенът е разпространен и в съседни на първоначално заразеното насаждение боро-
ви гори, но в слаба степен. през есента на 2019 г. симптоми на заболяването са наблю-

Фиг. 3. Принудителни сечи в периода 2012-2019 г.
Fig. 3. Forced logging in the period 2012-2019
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давани в насаждения на разстояние до 25 km от първоначалното огнище на инфекция, 
като по-силно сe засегнати дърветата от бял бор, останали само с едногодишните си 
иглици (Georgieva, 2020). появилите се през разглеждания период нови за района на 
станцията патогени, допълнително оказват негативно влияние върху здравословното 
състояние на горите. епифитотиите допринасят съществено за физиологичното 
отслабване на заразените дървета и намаляване на устойчивостта им към нападения от 
високоагресивни насекоми-ксилофаги. 

В резултат на климатичните изменения през последното десетилетие зачестяват 
повредите от обилни мокри снегове и силни ветрове в района на лЗС пловдив. през 
разглеждания период, значителни повреди от сняг в горите са нанесени през есента 
на 2014 г. и най-вече през м. март 2015 г., когато са засегнати 76  173 hа иглолистни 
гори. Нанесени са повреди в различна степен, като 86% от тях са слабо засегнати (от 
1 до 25%). през 2018 г. бурни ветрове нанасят щети на насаждения от бял бор, смърч 
и обикновена ела върху обща площ от 18 632 hа, като 96% от всички засегнати пло-
щи са със слаба степен на повреди. Най-много щети от вятър са констатирани на 
територията на РдГ Смолян – общо 11 658 hа или 63% от всички повреди от вятър на 
територията на станцията. Освен прякото отрицателно въздействие на тези явления 
върху горите, те създават и допълнителни рискове за здравословното им състояние, 
свързани с нападения от ксилофаги и заразявания с гъбни патогени, включително и 
в съседните на тях насаждения. Непосредствено след установяване на мащабите на 
повредите от мокрия сняг през 2015 г., лЗС пловдив е издала методически указания 
и на собствениците и управляващите на засегнатите горски територии. извършени 
се периодични проверки и мониторинг на състоянието на насажденията с повреди и 
на темповете на усвояването на повредената дървесина и на проведените сечи през 
разгледания период (Фиг. 3).

Важна роля за фитосанитарното състояние на иглолистните гори на територията 
на лЗС пловдив през последните десет години оказват насекомите-фитофаги. 
Създадените големи площи борови монокултури на територията на станцията в 
периода 1950-1970 г., предимно на бедни месторастения с противоерозионна цел, са 

Фиг. 4. Повреди от борова процесионка в периода 1991-2019 г.
Fig. 4. Damages caused by pine processionary moth in the period 1991-2019
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благоприятна среда за разпространение и намножаване на  редица  насекомни 
вредители, трофично свързани с тези дървесни видове. през разглеждания период са 
установени повреди от 32 вида фитофаги по иглолистните дървесни видове: Cinara sp., 
Cinara pini, Leocaspis lowi, Leptoglossus occidentalis, Sacchiphantes viridis, Gilletteella cooleyi, 
Ips typographus, I. acuminatus, I. amitinus, I. sexdentatus, I. suturalis, Pityogenes quadridens, 
P. chalcographus, Tomicus piniperda, T. minor, Pissodes notatus, Hylobius abieitis, Hylastes 
cunicularius, Magdalis sp., Monochamus galloprovincialis pistor, Ragium inquisitor, Phaenops 
cyanea, Acantholyda erytrocephala, A. hieroglyphica, Lygaeonematus abietum, Neodiprion 
sertifer, Diprion pini, Thaumetopoea pityocampa, Rhyacionia buoliana, Retinia resinella, 
Dioryctria abietella, Thecodiplosis brachyntera.

Най-важни през разглеждания период са повредите от боровата процесионка 
и короядите. Боровата процесионка (T. pityocampa) е стопански най-важният 
листогризещ вредител в боровите гори на България (Мирчев и др., 2003). Тя е най-силно 
разпространена в района на лЗС пловдив и ежегодно нанася повреди. Влияние върху 
популационната плътност на боровата процесионка оказват предимно защитните 
мероприятия и в по-малка степен естествено разпространените паразитоиди, хищници 
и ентомопатогени, както и абиотичните фактори. Чрез провеждане на лесозащитни 
мероприятия – авиобиологична, авиохимична и механична борба в обектите с 
нападения се подтиска плътността и разпространението на вредителя (Фиг. 4). 

От 1999 г. се наблюдава намаляване на нападенията от боровата процесион-
ка на територията на станцията. Тази тенденция се запазва и през последните десет 
години, като основните причини за това са извежданите лесозащитни мероприятия 
и по-малкото създадени нови борови култури в долния лесорастителен пояс. през 
разглеждания период, нападенията варират от 7  343 hа до 15  808 hа. Вредителят 
продължава бавно да разширява своя ареал на разпространение и от 1999 г. до 2018 
г. е напреднал с 46,3 кm на изток, от района на Калофер до околностите на Мъглиж, 
или с обхват на разширяване на ареала от около 2,6 кm годишно (Zaemdzhikova et al., 
2018). Чрез авиобиологичната и авиохимичната борба успешно се потиска плътността 
на този фитофаг и се предотвратява разширението на ареала му на изток. Борбата с 

Фиг. 5. Засегнати иглолистни гори от корояди през периода 2010-2018 г.
Fig. 5. Affected by bark beetles coniferous forests in the period 2010-2018
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процесионката е от голямо значение за здравословното състояние на нападнатите бо-
рови култури. Освен обезлистването, което причинява, засегнатите от нея насаждения 
са по-предразположени към нападения от стъблени вредители, в т.ч. и корояди, както 
и към заболявания от гъбни патогени. 

За разлика от други региони, на територията на лЗС пловдив, ръждивата борова 
листна оса (N. sertifer) показва слаби, локални проявления през последните десет 
години, засягайки единични насаждения с малки площи. В резултат на възникнала 
епизоотия от ядрено-полиедрен вирус, нападението през 2016 г. върху 1,8 hа затихва 
(pilarska et al., 2018). 

Физиологичният стрес на растенията-гостоприемници намалява устойчивостта 
им към нападения от дървесиноатакуващи насекоми. Важно значение върху 
състоянието на иглолистните гори оказват нападенията от ксилофаги. Наличието на 
значителни количества отслабнали, повредени от абиотични фактори или отсечени 
дървета в гората, в т.ч. и дървесина на временни складове, създава благоприятни 
условия за масови намножавания на короядите, на разпространението им и заселването 
им в здрави дървета. повредите от тях са се увеличили след съхненията през 2012-2013 
г. и повредите от мокрите снегове през есента на 2014 г. и м. март 2015 г., като достигат 
максимум през 2017 г. 

Резултатите от извършените обследвания показват, че най-разпространени са 
върховият корояд (I. acuminatus) и шестзъбият корояд (I. sexdentatus), а по смърча – 
типографът (I. typographus) (Фиг. 5). 

доказано е, че каламитетите на I. acuminatus са свързани с периодични 
засушавания и физиологично отслабване на боровите гори (Мирчев и др., 2016). през 
разглеждания период, отчетените по-високи температури и по-малки количества на 
валежите през някои от вегетационните сезони са създали условия в повечето райони 
на станцията I. acuminatus и I. typographus да развият по две генерации годишно, а 
I. sexdentatus – две или три генерации, с което плътностите на техните популации и 
съответно повредите в засегнатите гори бързо са се увеличили.

Във връзка с нарасналите нападения от корояди, на територията на станцията 
през 2016 г., са извършеви множество проверки и комисии съгласно Наредба №8, като 
са дадени предписания за незабавното усвояване на засегнатите части от насажденията 
и предотвратяване на разселването на короядите чрез изнасяне и обелване на добитата 
дървесина. проведените превантивни и активни мерки за борба с тази група вредители 
са свързани с извеждането на санитарни сечи, почистването на сечищата, изгарянето 
на вършината след дърводобив, обелването на добития материал, залагането на 
ловни дървета и на феромонови уловки. повредите от корояди налагат извеждането 
на санитарни сечи в засегнатите насаждения за предотвратяване на допълнително 
намножаване на вредители и развитие на гъбни заболявания.

заКлючение

през периода 2010-2019 г., определящи за състоянието на горските насаждения 
в района на лЗС пловдив са повредите, причинени от суша, мокър сняг и бурни 
ветрове. Те са оказали продължително въздействие върху състоянието на засегнатите 
гори и са определили пряко или косвено лесозащитните дейности в дългосрочен план. 
Създадени са условия за развитие на процеси на съхнене. Отслабените и повредени 
насаждения са заселени с корояди и други насекомни вредители, станали са уязвими на 
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заболявания, причинени от различни видове фитопатогенни гъби. С цел подобряване 
на здравословното им състояние и предпазване на останалите насаждения от нападения 
на вредители и заболявания, лесозащитните мероприятия на територията на станцията 
през последните десет години основно се провеждат в иглолистните гори.  
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BIOTIC AND ABIOTIC PROBLEMS IN THE AREA OF FOREST  
PROTECTION STATION – PLOVDIV DURING  

THE PERIOD 2010-2019

P. Dermendzhiev, R. Nachev, N. Kavardzhikov, M. Dobreva
Forest protection Station – plovdiv

(Summary)

During the period 2010-2019, damages caused by drought, wet snow and winds were 
decisive for the condition of the forest stands in the area of   Forest protection Station – plovdiv. 
They have had a long-term impact on the condition of the affected forests and have directly or 
indirectly identified forest protection activities. Weakened and damaged stands are inhabited 
by bark beetles and other insect pests, have become vulnerable to diseases caused by various 
species of phytopathogenic fungi. In order to improve their health status and protect other 
plantations from pests and diseases, forest protection activities on the territory of the station 
in the last ten years are mainly carried out in coniferous forests.

Key words: Forest protection Station – plovdiv, forest damages, abiotic and biotic factors, forest 
protection activities
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