Лесозащита
Здравословно състояние на горите в България
– изпълнение на предвидените лесозащитни
мероприятия през 2021 г. и прогноза за 2022 г.
Д-р инж. Петя МАТЕВА – главен експерт в отдел „Стопанисване на горските територии“ в ИАГ
Лесозащита
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лесозащитните станции в София, Пловдив и Варна за проведените през 2021 г. мероприятия и
прогнозите за очакваните нападения от болести, вредители и други повреди за 2022 година.
През настоящата
година са предвидени лесозащитни мероприятия на обща площ 221 521
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мероприятия
листна оса на площ 20 404 дка в Югозападна България, а през есента – срещу борова

рез изминалата 2021 г. трите лесозащитни станции в България – специалии предстоящи през 2022 г.
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Към
обхваща 42 444 хa (1.1 % от залесената площ).
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Хисаря. Към момента
момента уврежданията
от борова
процесионка
са намалели
два
уврежданията
от борова
процесионка
сапочти
намалели
за 2021 г. бяха включени 37 % от увредените
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199 759
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намаляват
почтиа
два
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2016 г. (от 199
759 на 105
187 дка),
ната година горски територии. Изпълнението пъти
на предвидените
лесозащитни мероприятия е в рамките на 91 % (таблица 1). предвидените мероприятия намаляват почти три пъти (от 23 568
Изпълнението на въздушното пръскане през 2021 г. е в на 8450 дка). Това се дължи както на системното провеждане
размер на 68 %. Пръскането срещу боровата процесионка на въздушно пръскане, така и на намаляването на площите с
(Thaumetopoea pityocampa D. & Schiff.) е извършено под ръко- иглолистни гори в последните години поради нападението им
водството и контрола на Лесозащитна станция – Пловдив, на от стъблени вредители.
Предвиденото въздушно пръскане от ЛЗС – София, през
1 – 2 септември 2021 г. за територията на Държавните горски
стопанства в Кирково, Крумовград и Момчилград и на 27 и 2021 г. срещу ръждива борова листна оса (Neodiprion sertifer
30 септември 2021 г. за територията на Държавните горски Geoff.) беше отменено поради установена ниска абсолютна
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Таблица 2
Съпоставка на засегнатите и прогнозните площи с мероприятия,
Таблица 2 Съпоставка на засегнатите и прогнозните площи с мероприятия, включени в
заселеност на вредителя. През 2021 г. не е
включени
в прогноза
прогноза
за 2021
и 2022 г. за 2021 и 2022 г.
установено разпространение на осата в нови
горски територии. За 2022 г. ЛЗС – София,
Засегната Засегната
Предвидени
Предвидени
предвижда третиране на площ 20 404 дка в
площ през площ през
мероприятия
мероприятия
Повреди
иглолистните гори на държавни и общински гор2020 г.
2021 г.
през 2021 г.
през 2022 г.
ски територии в обхвата на РДГ – Благоевград,
(Кресна, гр. Сандански, Симитли и Струмяни)
(дка)
(дка)
(%)
(дка)
(дка)
(%)
Насекомни
и РДГ – Кюстендил, (Рилски манастир, Радовредители по
мир и „Общински гори – Перник“ ЕООД). През
213 041
180 375
15
22 719
33 924
149
иглолистните
пролетта предстои лесозащитните станции да
видове
извършат теренни контролни лесопатологични
в т.ч. корояди
14 688
8850
40
9114
6503
29
проверки при излюпване на новото поколение
Болести и съхнене
гъсеници. След потвърждаване на необходипо иглолистните
42 222
98 539
233
28 709
70 582
246
видове
мостта от въздушно пръскане стопаните на
Насекомни
гората следва да предприемат мерки по Завредители по
114 748
84 915
26
64 488
3063
95
кона за защита на растенията при спазване
широколистните
видове
на разпоредбите на Наредбата за опазване на
Болести и съхнене
пчелите и пчелните семейства от отравяне и
по широколистните
5160
13 020.93 252
1902
6981
367
начините за провеждане на растителнозащитни,
видове
дезинфекционни и дезинсекционни дейности.
Абиотични фактори
41 134
147 240
358
32 821
106 327
324
Предвидената за 2021 г. биологична борба
Други причини
8137
1779
78
5943
644
89
срещу гъботворка (Lymantria dispar L.) е изВСИЧКО
424 442
525 868
124
158 188
221 521
140
вършена изцяло. Интродуцирана е ентомопатогенната гъба Entomophaga maimaiga в дъбовите
Легенда:– увеличава
– увеличава
се намалява
– намалява
Легенда:
се –
гори на територията на ДГС – Видин, ДЛС
„Балчик“ – Балчик, и ДЛС „Несебър“ – Несебър. Мероприя- 2022 г. е предвидено извеждане на санитарни и принудителни
и включените
площи на
в прогноза
лесозащитни
тието е проведено от Института за гората – БАН,Съпоставката
през март.на засегнатите
сечи в горски
територии
площ с190
107 дкамероприятия
с различна
(таблица 2) показва следното:
Средната смъртност на гъсениците в ДГС – Видин, е 34 %, степен на увреждане, което е 2.5 пъти повече от прогнозиВъпреки че уврежданията от насекоми в иглолистните гори бележат спад, е необходимо
като не беше констатирано обезлистване през 2021
година. раните площи през 2021 година. Половината от тези площи
провеждане на въздушно пръскане през пролетта срещу ръждивата борова листна оса и през
отпоради
абиотични
фактори,
а 37 % вса
увредени
Ефектът на проведената биологична борба в държавните
и са увредени
есента срещу боровата
процесионка
очаквано
силно обезлистване
боровите
гори, от
болести
в
иглолистни
култури.
Значително
по-малък
е
делът
на
общинските гори около Несебър е 48 – 56 % смъртност,
а
в
изчислено на базата на лабораторните анализи.
в увредени
стъбленинанасекоми
иглолистни
ДЛС „Балчик“ – Балчик – 26 %. Видът е в градация от
г., предвидените
– 2019
Продължава
тенденцията отсечи
миналата
година заот
намаляване
уврежданията
от
а лабораторният анализ на гъсеници на гъботворка от корояди.
средно гори и болести в широколистните гори (по 3.4 %). Основните
са в иборовите
култури,
от дъбовипоиплощ
ясе-с
и силно обезлистените дъбови гори, извършен през– 2021
г., впроблеми
Съхненето
широколистните
иглолистните
гори се следвани
увеличава значително
различна степен
увреждане. В основата
са засушаването
и физиологичното
новинанасаждения.
През 2022
г. в резултат
на високите летни
показва наличие на редица естествени регулатори на вредителя
отслабване
на насажденията,
което прави насажденията
уязвими
на фитопатогени
и
и целогодишните
засушавания
очакваме
проблеми
(вируси, бактерии, паразитоиди и хищници), поради което
за температури
насекомни вредители.
Влияние
върху цялостното
състояние,
структурата
в иглолистните
култури,
особеноздравословно
на нетипичните
за развитието
2022 г. не са предвидени площи с лесозащитно мероприятие.
и механичната
на горите
и ненавременното
провеждане
на
месторастения.
Щеоказва
продължи
мониторингът
на полезащитАнализът на събраните яйцекупчинки от Държавните ловни
сто- им устойчивост
лесовъдски
отгледни
мероприятия
и
климатичните
промени.
панства „Балчик“ и „Несебър“ показва, че на места очакваното ните горски пояси в Добруджа, като при необходимост ще се
– Уврежданията от снегове през януари 2021 г. са причина за 3.5 пъти по-големи площи,
обезлистване може да достигне до 100 %.
извеждат санитарни и технически сечи.
засегнати от абиотични фактори.
Изпълнението на наземната химична борба е на обща
площ
Съпоставката на засегнатите и включените площи в прогноза
– Предвиденото провеждане на принудителни и санитарни сечи, като част от
5349 дка в горски разсадници и тополови култури, което
е
с
(таблица
показва
следното:
интегриранаталесозащитни
борба, на обща мероприятия
площ 190 064 дка
е 2.5 пъти 2)
повече
от прогнозираните
Въпреки
че
уврежданията
от
насекоми
в
иглолистните
с 84 % повече от планираното. Причина за превишението
са
площи през 2020 година. Основните проблеми са в боровите култури, следвано от
гори насаждения.
бележат спад, е необходимо провеждане на въздушно
възникналите здравословни проблеми от различни биотични
дъбовиии ясенови
абиотични фактори предимно в горски култури (72 %) и по-малко пръскане през пролетта срещу ръждивата борова листна оса
в горски разсадници (28 %). За 2022 г. е предвидено наземно и през есента срещу боровата процесионка поради очаквано
прилагане на продукти за растителна защита срещу насекоми силно обезлистване в боровите гори, изчислено на базата на
и болести в тополови горски култури и в горски разсадници, лабораторните анализи.
Продължава тенденцията от миналата година за намалякакто и срещу плевели в млади широколистни култури.
Изпълнението на предвидената механична борба е на 90 %. ване на уврежданията от корояди. Уврежданията от снегове
От отчетените 673 дка 38 % са срещу борова процесионка в през януари 2021 г. са причина за 3.5 пъти по-големи площи,
горски култури, 47 % са срещу повреди в тополови и игло- засегнати от абиотични фактори. Увредената дървесина е среда
листни култури и 15 % – в горски разсадници. В прогноза за за развитие на стъблените насекоми и предпоставка за новото
2022 г. механична борба е предвидена основно срещу борова им намножаване като санитари в гората.
Съхненето в широколистните и иглолистните гори се увепроцесионка (315 дка) и срещу тополова петниста златка (270
декара). Сравнително по-малко е срещу дивеч и гризачи в личава значително по площ с различна степен на увреждане.
В основата са засушаването и физиологичното отслабване на
разсадници и млади култури.
В модул „Лесопатологично обследване“ на електронната сис- насажденията, което прави насажденията уязвими на фитопатема на ИАГ за 2021 г. е отчетено провеждане на санитар- тогени и насекомни вредители. Влияние върху цялостното здрани и принудителни сечи на площ 129 626 дка, което е с вословно състояние, структурата и механичната устойчивост на
68 % повече от предвиденото. По-голямата част от отчетените горите оказва и ненавременното провеждане на лесовъдски
мероприятия са в иглолистни гори (78 %), а 22 % са в ши- отгледни мероприятия.
роколистни гори. С най-голям дял са проведените санитарни
Подробната лесопатологична прогноза за страната с преди принудителни сечи в увредени гори от фитопатогенни гъби видените лесозащитни мероприятия за 2022 г. е публикувана
(48 %), следвани от увредените от абиотични фактори (45 %), на интернет страницата на Изпълнителната агенция по горите
от стъблени насекоми (5 %) и пожари (2 %). В прогноза за на адрес: http://iag.bg/docs/lang/1/cat/6/index.
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