
ФИТОСАНИТАРНО СЪСТОЯНИЕ НА ГОРСКИТЕ КУЛТУРИ И НАСАЖДЕНИЯ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ПРИРОДЕН ПАРК  ВИТОША

Територията на ПП Витоша преминава под управление и стопанисването  към ТП
ДГС София през месец май 2000 година. Една година по-късно, на 22 май 2001 год. в района
на с. Владая се заражда смерч. Скоростта на вятъра достига 120 км в час. Бурята върлува в
местността Офелиите и в района на хижа Кумата, като са повалени 160 дка гори. След това
преминава през цялото Витошко плато и връхлита резервата Бистришко бранище, унищожени
са за няколко часа 620 дка смърчови гори. Стихията нанася значителни щети и в с.
Железница. Следствие на смерча повалената дървесина е изчислена от специалисти на
Министерство на околната среда и водите в размер на 25 000 куб.м., чиято парична стойност е
около 2 милиона лева. Резерват Бистришко бранище е обявен за защитена територия заедно с
обявяването на Витоша за природен парк. Площта му е 10 620 дка, като 6050 дка
представляват уникални смърчови екосистеми, в които са включени 7-те форми на смърч.
Върху 4570 дка са разположени обикновени високопланински тревни и храстово-растителни
формации и скални комплекси. През 1977 год. с Решение на ЮНЕСКО резерватът
Бистришко бранище е включен в програмата на ЮНЕСКО „Човек и биосфера” и в Световната
мрежа на биосферните резервати с цел опазване на уникалните смърчовите гори. Съгласно
закона за горите, резерватът от 1998 год. е изключителна държавна собственост и се
стопанисва от ДГС Витоша, под контрола на Дирекцията на Природен парк „Витоша”.
Съгласно Закона за защитените територии Дирекцията на Парка трябва да организира
неговата охрана, регулиране посещения с научна и познавателна цел, преминаване на туристи
по маркирани пътеки. В горскостопанско отношение задължение на Дирекцията на Парка е
да разработва и организира санитарните мероприятия с цел опазване на защитените
смърчови насаждения от увреждания провокирани от биологични и абиотични фактори,
организиране на противопожарните мероприятия и потушаването на възникнали пожари.

КЛИМАТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПП ВИТОША

Витоша се характеризира с хладен континентално-планински климат, криещ често
пъти внезапна промяна на времето – от ясно слънчево до силни бури и поройни дъждове.  Във
вертикална посока се очертават следните климатични пояси:

Нископланински климатичен пояс – от 700 до около 1100-1200 м н. в.

Многогодишната годишната сума на валежите в този пояс не надвишава 600-700 мм.
През последните двадесет години се наблюдават години със сума на валежите 450-500 мм/2

валежи. Средната годишна температура е 18°С, а средната годишна амплитуда е в
амплитудата – 21-22°С. Средната продължителност на зимата – около 4 месеца. Горските
екосистеми в тоя пояс се доминират от дъба в най-ниската част и от бука в най-високата от
нископланинския пояс.

Среднопланински климатичен пояс  простира се  от 1200 до 1900 м н. в.

Многогодишната годишната сума на валежите тук е по-висока и достига до 1060 мм. И в
този пояс през последните двадесет години се очертават няколко с валежи около 700 – 850
мм/м 2. Средната годишна температура на въздуха е 4°С, средната годишна амплитуда е 18-
21°С, а средната продължителност на зимата – 4-5 месеца. Срещат се години със сериозни
отклонения от климатичните стойности, характерни за този пояс- Устойчивото задържане на
температурата на въздуха над 10°С настъпва към края на м. май. Средната годишна
относителна влажност на въздуха е 79%. Климатичните и едафичните условия са
изключително благоприятни и за бука, зимния дъб и за иглолистните бял бор, смърч, мура,
лиственица. Състава на дървесните видове включени в горските екосистеми е изключително
богат и разнообразен, както по видове, така и по възраст и произход на насажденията.



Високопланински (субалпийски) климатичен пояс – обхваща безлесните открити
терени между  1900 и 2290 м н. в.

Билната част на Витоша е едно от най-влажните места в страната. Средната годишната
сума на валежите възлиза на 1177 мм, а средната годишна температура на въздуха е 0,3°С.
Средната годишна амплитуда е 16-17°С. Във високата част на планината (над 2000 м н. в.)
зимата трае 5-6 месеца. Горскодървесната растителност е представена от клековите
формации.

Слънчево греене:

Въпреки, че планината не е от най-високите, тя се характеризира със сравнително
малки годишни суми на слънчево греене – от 2500 до 1900 часа (на Черни връх – 1960 ч.),
като по сезони се разпределя както следва: през лятото – по 740 часа, през зимата – 260 часа,
през пролетта и есента – 440 часа.

Слънчева радиация:

Годишната сумарна слънчева радиация е в диапазона - 5100-5400 (MJ/m2). Сумарната
слънчева радиация за периода с температура на въздуха над 10°С е 3800-4100 (MJ/m2), като
през този период продължителността на слънчевото греене е 1500-1600 ч.   На Черни връх
слънчевата радиация достига своя максимум през юли – 19.3 (MJ/m2), и е 3-4 пъти по-голяма
от стойностите през януари.

Темпeратура на въздуха:

Годишният ход на температурата на въздуха е с минимум през януари и максимум
през юли. Температурната амплитуда намалява от около 20°С в нископланинската част до
16°С на Черни връх. При надморска височина над 1000 метра температурата се понижава по-
силно през лятото и по-слабо през зимата, поради което годишната амплитуда е по-малка
отколкото в съседните полета. Зимата е студена, със средна януарска температура от около
минус 3°С до минус 5°С (за Черни връх – минус 8°С). Лятото е хладно, със средна
температура 10-15°С (за Черни връх – около 8°С). През зимата средно месечните максимуми
за нископланинския пояс са над 0оС (около 8°С), в среднопланинския – около нулата, а във
високопланинския – под нулата (на Черни връх – минус 5°С през януари и февруари).

Периодът с устойчиво задържане на средните денонощни температури под 0°С се
счита за зимен. На Витоша при надморски височини около 600-700 м този период е 35-50 дни.
При надморска височина 1000-1600 м продължителността му е между 70-120 дни, като на
Черни връх достига до 215 денонощия. С увеличаване на надморската височина намалява
периодът на устойчиво задържане на положителните температури. На височина около 600 м
средната продължителност на устойчивото задържане на температурите над 0°С е около 300
дни, на 1000-1200 м този период е около 260, а на Черни връх около 180 дни. Устойчивото
задържане на температурите над 5°С продължава около 240 дни на височини около 600 м,
намалява до 210 дни на 1200-1400 м и е само 100-110 дни в най-високите части на планината.
Устойчиво преминаване на температурата през 10°С се отбелязва само до височини 1700-1800
м.

Влажност на въздуха:

За режима на влажност може да се съди по хода на абсолютната и относителната
влажност на въздуха. Относителната влажност във високите части достига своя максимум
през май, а минимумът е през август. В по-ниските части максимумът е през януари,
февруари и декември, а минимумът – също през август.



Въздухът е най-сух през лятото (август), когато относителната влажност се изменя от
60% до 80%., като има години с далеч по-ниски стойности. Които не рядко причиняват
влажностен стрес на дървесната растителност. Максимални месечни стойности се наблюдават
през декември (на места ноември) и се колебаят от 80% до 90%. На подветрените склонове и
по високите части на планината амплитудата на годишните колебания намалява.

Абсолютната влажност на въздуха следва хода на температурите. Най-високите
стойности на средната месечна абсолютна влажност са през юли и август.

Валежи

Годишните валежи варират от 650-700 мм в предпланинските до 1000 мм в най-
високите части на планината (на Черни връх – 1030 мм). По-голямата част от тях през зимата
са от сняг, като на височина до 1000 м твърдите валежи са около 70-90% от общия валеж, а в
по-високите части – 100%. Екстремните влажни снеговалежи, особено ранна зима или късна
пролет, придружени със силни ветрове причиняват снеговали или снеголоми на различни по-
големина площи. Падналата дървесина е отлична среда за развитие на корояди, които нее
рядко преминават и в каламитетно проявление.

Характерна климатично особеност на Витоша е, че зимните валежи по северните
склонове представляват 15-20% от годишната сума, а по южните склонове – 20-23%.
Увеличаването на валежите с височината е много добре изразено. През лятото, в зависимост
от надморската височина, варират от 180 до 300 мм.

Годишната амплитуда на валежите е различна и се влияе от изложението. По северните
склонове разликата между летните и зимните валежи е 10-15% от годишната им сума. В
източните и западните части на планината сезонните суми на валежите са до голяма степен
изравнени. В последните години има добре изразена тенденция към намаляване на валежите,
особено във високите части на планините. Този факт, заедно с високата пълнота на културите
и насажденията, както и напредналата им възраст са предпоставка за увеличаване плътността
на популацията на короядите и другите дървесиноатакуващи насекоми и честотата на
заразяване на дърветата с кореновата гъба.

Най-много са дните с валежи през май и юни – около 10-15, а най-малко през август и
септември – 5-8. Именно през месеците с екстремни чести валежи май и юни, най-често
стават ветровалите и ветроломите засягащи значими по площ култури и насаждения –
например Ветровала в Бистришкото бранище- 21 май 2001 година.  През декември, януари и
февруари в 50-70% от тези дни валежите са от сняг, а във високите части на планината тези
валежи са изключително от сняг. На височини над 1800 м през април и ноември броят на
дните със сняг са около 50-60% от общия брой на дни с валеж.

Според метерологичните измервания, до 800 м н.в. натрупването на сняг започва през
първото и второто десетдневие на декември. Средната дебелина на снежната покривка е
около 3-5 см. Максималното натрупване на сняг за тези височини е през третото десетдневие
на януари, когато то достига до 10-13 см. За височини 1000 – 1500 м натрупването на сняг
започва през първото-второто десетдневие на ноември. Максималното натрупване е в
средата-края на февруари и е около 40-60 см. Максималното натрупване на сняг на височини
над 2000 м е в края на март – началото на април и е около 150-170 см (за Черни връх – 200
см). В последните години се отбелязва значително намаляване на дебелината на снежната
покривка.

Вятър

Наличието на силни бурни ветрове е характерна особеност на Витоша, според
метеорологичните данни, през по-голямата част от годината във високите части (над 1600-
1800 м) духат силни, предимно югозападни и западни ветрове, със средна скорост около 8
м/сек. Тези екстремни ветрове не рядко причиняват и ветровали или ветроломи при
благоприятни за това условия—например ветровалът в Бистришкото бранище и м. Офелиите



на 21 май 2001 година. В същото време в ортографски затворените форми на релефа те са
около 1-2 м/сек.

Характерен за северните склонове е т.н. фьонов вятър, зараждащ се при югозападен
въздушен поток. Дължи се на спускането на прехвърлилата хребета въздушна маса, която
слиза като силен топъл и сух вятър, който много бързо стопява снега по северните склонове
на планината.

Метериологичните измервания показват, че на Черни връх през зимата средната
месечна скорост на вятъра е 8-9 м/сек като в около 20% от дните ветровете са със скорост над
15 м/сек., а в отделни случаи и над 35 м/сек. През пролетта във високите части на планината
скоростта на вятъра продължава да е около 10 м/сек, но се увеличава честотата на южните
ветрове. През лятото се усилват северозападните ветрове, чиято средна скорост във високите
части на планината е около 7-8 м/сек.

Ветровалът в „Бистришкото бранище” и последиците от него
След ветровала от 21 май 2001 година, през юни 2001 год. е назначена комисия от

Министъра на околната среда и водите, която да се запознае на място с щетите, нанесени на
резервата и да излезе с предложение за необходимите действия с оглед намаляване
опасността от последващи поражения. Комисията се събира на 18 юли 2001 год. БАН е
представена от проф. д-р Георги Цанков от Института за гората, проф. д-р Боян Роснев и
ст.н.с. Пламен Мирчев от същия институт, ст.н.с. З. Хубенов от Институт по зоология, инж.
Мария Коларова от Лесозащитна станция- София, Костадин  Чорапчиев, представител на
Държавно горско стопанство – София, инж. Мария Михайлова от Районно управление на
горите-София, н.с. Светла Братанова от ЦЛОЕ- БАН. Останалите участници са инж. Тома
Белев – ДПП „Витоша”, Андрей Ковачев от сдружение „Балкани”, Димитър Василев от „Еко
клуб 2000”, Петър Янков от Българско дружество за защита на птиците и Морис Уотърхаус от
Кралското дружество за защита на птиците, Англия.

По време на заседанията на комисията са обсъждани три варианта за справяне с
кризисната ситуация. Проф. Цанков, изхождайки от богатия опит на българската лесовъдска
колегия по отношение на минимизиране последиците от такива природни бедствия, настоява,
да се вземе решение за незабавно изваждане на падналата дървесина. В своята аргументация
на базата на своя опит и този на лесовъдската колегия, заявява, че има опасност популацията
на короядите рязко  да нарасне в повалените от смерча смърчови дървета , те масово да се
намножават, да преминат в каламитетно проявление и да атакуват здравите дървета в близост
на резервата. нападат стоящите дървета. При нападнатите дървета от короядите се наблюдава
засмоляване, те постепенно отслабват и на следващата година изсъхват, при което се
получават т.нар. короядни петна. Той добавя още, че короядът-типограф е вредител-бич за
смърчовите гори на Европа. Втората възможност е дървесината да се разтрупи и обели, без да
се изнася навън. Третата възможност е да не се прави нищо, защото резерватът е биосферен с
цел опазването на смърчовите гори и може да се използва за наблюдение на естествено
протичащи процеси. Тази теза е застъпена от ст.н.с. Здравко Хубенов, както и Морис
Уотърхаус, защото според първия засегнатата площ е малка и не може да се говори за
бедствена ситуация. Той, както и останалите представители на неправителствените
организации твърдят още, че ако се изнесе дървесината, това ще доведе до лош имидж на
страната в чужбина, като препоръчва да не се изнася дървеният материал. Представителите
на БАН, Агенцията по горите, Държавното горско  стопанство и Лесозащитна станция-
София подкрепят мнението на проф. Георги Цанков за незабавното изваждане на
повалените и заболели дървета. На другия полюс, като подкрепят ст.н.с. Здравко
Хубенов, са неправителствените организации, представени от Андрей Ковачев,
Димитър Василев и Петър Янков и Дирекцията на ПП „Витоша” в лицето на Тома
Белев. Десет години след това господата Здравко Хубенов, Андрей Ковачев, Димитър
Василев и Петър Янков и Тома Белев, мълчат по възникналия проблем с
каламитетното проявление на короядите,  атакуващи дори смърчовите дървета в
резиденция Бояна. Що се отнася до Морис Уотърхаус от Кралското дружество за защита



на птиците, Англия, има данни, че той е починал и не можем да знаем неговото днешно
становище.

Тогавашният министър Евдокия Манева приема за меродавно становището да няма
намеса в резервата Бистришко бранище. През октомври 2001 година се провежда второ
съвещание, в което участват научни работници от БАН, експерти от НУГ начело с неговия
началник инж. Илия Симеонов, зам.министър д-р Миглена Плугчиева, членовете на
комисиите по „Селско и горско стопанство”, „По екология и опазване на околната
среда”представители на ДГС София и ЛЗС-София. По това време БАН вече е взела решение
за разработване научна задача за проследяване на сукцесионните процеси на територията на
резервата Бистришко бранище. На съвещанието всички научно работници вече са обединени
около решението повалената дървесина да остане на място, без да се предприемат никакви
мерки по нейното изнасяне или обелване. Само инженер Георги Христосков и доц.д-р
Янчо Найденов застъпват тезата, че падналата дървесина следва да се изнесе незабавно
и се минимизира опасността от каламитетно проявление на короядите. При тази
ситуация надделява становището на БАН и НПО. Разбира се, резултатът от това
недалновидно управленско решение, взето под натиска на еколозите и част от  научната
общност, е повече от трагичен. Унищожената гора през 2001 год. е била 620  дка, през
2007 год. според разработения от инж. Ал. Дунчев от ДПП „Витоша” доклад на тема
„Мониторинг във ветровални короядни петна в смърчовите гори на Природен парк
„Витоша”, те са вече 4000 дка, т.е. 8 пъти повече, а през тази и следващите години
според експерти от Лесотехническия университет и лесопатологичните обследвания
извършени от експертите но ЛЗС-София размерът на засегнатите площи в района на
резерват Бистришко бранище е над 5500 дка. В същото време засегнатите площи в района
на хижа Алеко и Меча поляна са над 500 дка, плюс още 500 дка унищожени от корояда гори в
района на Офелиите и Ветровала. По данни на ЛЗС – София, заселените с корояда площи са 6
500 дка гори или 15 пъти повече в сравнение с тези след смерча през 2001 год., а увредената и
загубена дървесина извън територията на резервата е над 150 000 куб.м. Нападнатите от
корояда площи продължават да се разрастват и се появяват все повече нови короядни петна в
природен парк Витоша и прилежащите му територии по яката на планината. Вече 10 год.
необходимите мероприятия, разработени от ЛЗС-София, трудно се осъществяват под
непрекъснатото негативно въздействие от страна на част от НПО. След  2007 год.е
установено, че над 80% от смърчовите гори са заселени от корояда и заразени с кореновата
гъба.

В същност ветровалът в Бистришкото бранище е третото и с най-големи поражения
огнище на развитие на корояд типограф. Предишните са през 1964 год. в местността
Парангалица, и през 1964 в района на местността Ветровала-Офелиите на Витоша. Във
втория случай дървесината е извадена незабавно и гората е възстановена. В района на
м.Ветровала днес има отлична смърчова култура, а в района ана хижа Кумата-култура
от бяла мура. В последния случай, дори не е извършено и най-елементарното нещо,
което се е изисквало – да се внесат феромонови уловки в районите прилежащи  на
резерват Бистришко бранище, чрез които може да намали плътността и числеността
популацията на вредителите.

Данните от лесопатологичните обследвания показват обезпокоителна тенденция към
разрастване на заселените с корояда площи, както и разширяването на съхненето по други
причини – екстремно високи температури, ниско количество на падналите валежи, заразяване
с кореновата гъба и пр. Ако не се вземат незабавни мерки, процесите ще станат
необратими и може да се случи това, което се е случило в края на 19 в., когато Витоша е
била гола планина. Средна възраст на повалените дървета извън резервата  е 108
години, средна пълнота 0,6. Независимо от своевременното усвояване на част от
падналата маса (2961 м3 върху 74 дка) останалата дървесина става източник на повреди
и заболявания, наблюдавани и до днес.

Не можем да отминем и факта, че от 2004 година насам се появи съхнене в
иглолистните насаждения и култури на територията на парка. Очакваме този феномен да се
засили и през следващите години, като има предвид възрастта на насажденията и културите,



факта, че особено смърчовите дендроценози са заразени в силна степен и от кореновата гъба.
Обследването проведено от експерти на ЛЗС-София и ДГС-София и специалисти от ПП
„Витоша”, в иглолистни насаждения от смърч, бял бор и бяла мура, разположени по
северните склонове на Витоша, показа наличието на значителни по брой и площ „короядни
петна” от съхнещи и изсъхнали дървета, като най-силно засегнат вид е смърча. При всички
сухи и засъхващи дървета се наблюдава масово нападение от типограф, който атакува дървета
от различни възрасти. Заселването на стъблата от този корояд е по цялата им височина - от
основата до върха, включително и по клоните, където се среща съвместно с Pityphthorus
pityographus Ratz. Освен тях, под кората на сухи смърчови стъбла бе установен и друг корояд
- Polygraphus polygraphus L. Това налага разширяването на мрежата от феромонови уловки,
не само за целите на прогнозата, но и като изтребителна мярка.

Във всички обследвани отдели се установи нападение от коренова гъба, изразено в
загниване на стъблата в основата и образуване кухини в тях. Повредите обхващат от 15 % до
25 % от стъблата. Обследването на засегнатите площи се извърши съвместно със специалисти
от ИГ към БАН и ЛТУ, при което се установи съхнене на дървостоя от върхов корояд и
типограф.

Увеличаване на територията на насажденията заселени с корояди, нарастването на
популационната плътност на корояди продължава и под въпрос е оцеляването и запазването
на смърча като един от основните лесообразуващи видове на Витоша.

В последни години със съхнене на смърча се наблюдава и влошаване на здравословното
състояние на белия бор, при който нападението е и с участието на големия боров ликояд
Tomicus piniperda L.

Масовото размножаване на типографа вече оказва влияние и на бялата мура. Наред с
мурови дървета, чиито корони са напълно сухи се срещат и такива, все още жизнени, по
кората, на които се забелязва силно смолотечение. При обследването на такива дървета също
се установи нападение от типограф. На това следва да се обърне внимание, тъй като бялата
мура освен, че е ендемична за Балканския п-ов, е и дървесен вид взимащ участие при
формирането на горната граница на гората.

При проведените срещи със специалисти от ИГ при БАН и ЛТУ и след лабораторни
проучвания се установи, че в кората на заселените дървета се срещат върхов корояд (Ips
accuminalus), типогроф (Ips typograpus L.) халкограф (Pityogenes chalcographus L), ивичест
дървесник (Trypodendron Hneatum L.).

Усвояването на засегнатите от корояди площи извън резервата започва от 2004 година,
като за същата година отсечени  1511 куб.м. стояща маса от насажденията върху 197 дка,
засегнати от короядите, през 2005 - 9830 куб.м. стояща маса върху 295 дка, за 2006 година
общо са проведени санитарни сечи върху площ от 504 дка и е добито 11652 куб.м. ст.маса, за
2007 г. са усвоени 12459 куб.м. стояща маса от насажденията върху 345 дка, за 2008 г. са
усвоени 629 куб.м. стояща маса от насажденията върху 65 дка. През периода 2009-2010 г.
популацията от корояди затихва и не се налагало да се извеждат санитарни сечи. През 2011 г.
са усвоени 155 куб.м. стояща маса от насажденията върху 80 дка засегнати от съхненето. През
2012 г. са усвоени 448 куб.м. стояща маса от насажденията върху 10 дка засегнати от
съхненето. През първото полугодие на 2013 г. са направени обследвания на засегнати от
корояди площи, които са описани в протокол. Наблюдава се разширение на съществуващите
короядни петна.

Ежегодно се провеждат предписани от специалистите на ЛЗС – София мероприятия, в
това число залагане на феромонови уловки, за проследяване на развитието на популацията от
корояди. Залагане на феромонови уловки в ПП Витоша по години: 2005 г. са заложени 20 бр.
феромонови условки и 6 бр. ловни дървета, 2006 година са заложени 15 броя ловни дървета и
55 феромонови уловки, 2007 година заложени 9 бр. феромонови уловки, 2008 г. са заложени
25 бр. феромонови условки, 2009 г. – 58 бр. феромонови уловки, 2011 г. – 4 бр. феромонови
уловки, 2012 г. – 20 бр. феромонови уловки и за 2013 г. са заложени от ДПП Витоша по 60
бр. феромонови уловки. Данните от периодичните отчетите на уловките показват, че са
уловени над 40 хиляди екземпляра от вредителя. Тези резултати ще бъдат използвани от ЛЗС-
София при изготвяне на прогнозата за 2014 година.



За обследване на короядните петна и увредените насаждения, своевременно се
формират комисии с участието на представители от Лесозащитна станция - София, ДГС
София, ПП Витоша, РУГ София, РИОСВ за теренно обследване на насажденията, засегнати
от корояди, съставяне на протоколи и утвърждаване на план.извлечения за извеждане на
необходимите санитарни сечи..

Поради важността на проблема с разпространението на съхненето в смърчовите
насаждения е даден превес в усвояването на нападнатите от корояди петна, с цел максимално
запазване на здравия дървостой. Фактор е и краткия срок на периода, през който е възможно
да се извеждат сечи на територията на парка /май - октомври/.

За периода 2001-2013 година на територията на ПП Витоша е извършено залесяване с
фиданки от смърч, бяла мура и ела с обща площ 853,8 дка.

Прегледът на екологичната и лесозащитната литература свързана с горските култури,
показва, че повечето еколози определят короядите, като неразделна част от горската
екосистема. При нормални условия те първи започват разграждането на отмрялата растителна
биомаса и подготвят превръщането й от деструктурните и минеразищни микроорганизми до
прости химични съединения, лесно усвоими от растенията - дървесни, храстови  и тревни
видове. Жизнената дейност, на короядите се включва във веригата на естествения кръговрат
на веществата и енергията в дендроценозите. Това дава повод на ентомолозите да ги наричат
вторични насекомни вредители, т.е. те нападат само отслабнали по една или друга причина
дървета. Почти успоредно с тях, при екстремни климатични условия,  започва и
активизирането на паразитното проявление на кореновата гъба и пънчушката.
Лесопатологичните обследвания показват, че тези процеси се появяват най-напред естествени
горски екосистеми или горски култури,  в които не са провеждани отгледни сечи  при пълнота
над  0,8 на възраст над 35-40 години, с наличие на голям естествен отпад и единични или
групи изсъхващи дървета. В този екосистеми се наблюдава естествен процес на масово
съхнене и смяна на растителността след екстремни климатични условия-суши, повреди от
урагани, снежни бури или ледоломи. Недостигат на хранителни елементи, влага и светлина,
при тази възраст, на гъстите култури или насаждения е описан в чуждата и наша литература,
като ефекта на «супника» (Otto H.,1998; Найденов Я., 2012; 2013 и др.). Тези процеси са
характерни преди всичко за горски екосистеми със силно занижен санитарен минимум, с
непочистени сечища, с много отпадна дървесина , след отгледни, санитарни и главни сечи
или природни бедствия. При масово намножаване на короядите, от вторични вредители те
стават първични, като заселват и здрави дървета и причиняват тяхното загиване. Този процес
се наблюдава в смърчовите и други иглолистни култури и насаждения на Витоша след 2004 година.
Във всяка смърчова гора старите дървета загиват едно по едно от старост, в резултат на суша, мълнии,
поваляне от вятър (ветровал), гниене, насекомни вредители и др. От друга страна много характерно за
столетните смърчови гори, каквито са и Витошките, е и едроплощното им съхнене. Най-често то е
предизвикано от масовото развитие на корояди (малки бръмбарчета с размер няколко милиметра),
сред които в ПП Витоша основна роля играе короядът-типограф (Ips typographus L.).

Короядът-типограф – най-голямата опасност за смърчовата гора на Витоша

Както вече отбелязахме, короядите, в това число и короядът-типограф напада
обикновено повалени, увредени и слаби стари смърчове. Размножаването му протича под
кората на нападнатите дървета, където ларвите на насекомото прегризват проводящата тъкан.
В резултат на това се нарушава движението на вода и хранителни вещества в дърветата и те
загиват безвъзвратно.

В литературата по лесозащита е отбелязано, че в здравата смърчова гора, числеността
на короядите се поддържа в определен минимум от естествените им врагове (хищни
бръмбари, мухи и др.). Но при наличието на голяма хранителна база (напр. много увредени
след буря дървета), тяхната численост може да нарасне и да достигне критични стойности.
Въпреки че смърчовете устояват на първоначалните нападения чрез отделяне на смола,
увеличаващият се брой корояди успява да преодолее съпротивителните сили дори и на
здравите дървета. Нападнатите от корояда-типограф дървета се разпознават по: - кафявите



стърготини, изхвърлени от пробивите на възрастните корояди в кората;  капките смола по
стъблото; опадване или почервеняване на листата; характерното разкъсване на кората от
кълвачи.

Какви са причините за масовото развитие на корояда-типограф в ПП Витоша?

Специалистите по лесозащита са единодушни, масовото развитие (каламитет) на
корояда-типограф възниква след 2001 г. като резултат от намаляване на съпротивителните
сили на засегнатите от смерч (вихрова буря) 120 дка смърчови гори в м. “Офелиите” и 620 дка
в биосферен резерват “Бистришко бранище”. И докато в биосферния резерват природните
процеси са оставени да протичат свободно, без човешка намеса (както го изисква законът за
защитените територии), в м. “Офелиите” ненавременното разчистване на повалената
дървесна маса не успява да възпрепятства масовото развитие на корояда-типограф. Трябва да
отбележим, че падналата дървесина, силно заселена от корояди в резервата „Бистришко
бранище”стана източник на заселване с типографа на съседните горски култури и насаждения
и масовото разселване на вредителя по цяла Витоша, включително и във вилната й зона, в
кварталите Симеоново, Драгалевци, Бояна, Княжево и резиденция Бояна. Пагубно влияние
оказват и последвалите години с екстремни екологични фактори – висока температура през
вегетацията, съпроводен със силно засушаване.. Горещото и сухо  време благоприятства
развитието не на едно, а на две и три поколения корояди всяко лято, както се установи и при
нашите проучвания. Известно е, че поколението развило се в едно дърво, може да нападне
нови десет здрави дървета! През 2005 и 2006 г. се наблюдава постепенно затихване на
каламитета, в резултат на хладните и дъждовни пролетно-летни месеци, последвано от нов
бум  на разселването през следващите години, за да достигне своя пик през есента на 2012 и
пролетта на 2013 година. По-суровите климатични условия намаляват драстично числеността
на короядите и затрудняват разпространението им. В Европа през последните десетилетия,
вследствие на зачестилите силни бури и последвалите каламитети на корояда-типограф, са
засегнати милиони декари изкуствени смърчови гори.

В голяма част от европейските резервати е възприет подход на ненамеса след
природни нарушения - в германския Национален парк “Баварска гора” над 40 000 дка
загинали смърчови гори са в преход към по-устойчиви естествени гори. Поради по-меките
зими и едновековното потискане на естествените пожари в престарелите борови гори на
Британска Колумбия (Канада), масовото развитие на короядите там е засегнало над 50
милиона декара гори (почти половината площ на България)! Вследствие на климатичните
промени и масовото развитие на корояди след 1987 г., в южна Аляска са загинали смърчови
гори с площ над 16 милиона декара.

Следващите фигури дават представа за структурата на засегнатите от бедствия и
заселени с корояди площи върху територията на природен парк Витоша, както и влиянието на
различните фактори върху динамиката на разселване.



Фиг.1. Площи засегнати от биотични и абиотични фактори в горски територии на
ПП Витоша през периода от 2001 г. до 2012 г. в дка

Фиг.2. Изведени санитарни сечи в горски територии на ПП Витоша през периода от 2001
г. до 2012 г., пострадали от биотични и абиотични фактори в дка
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Фиг.3 Средна възраст на горски култури в ПП Витоша, пострадали от биотични и
абиотични фактори в периода от 2001 г. до 2012 г.

Фиг.4. Средна пълнота на горски култури в ПП Витоша, пострадали от биотични и
абиотични фактори в периода от 2001 г. до 2012 г.
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