
Насекоми-ксилофаги по видове от род Pinus и 
въздействието им за съхненето на култури в 
Ихтиманска Средна гора

Севдалин Белилов, Георги Георгиев 

Институт за гората, Осми научен семинар, посветен
на седмицата на гората, 12 април 2018 г.



През последните години се наблюдава интензивно съхнене на боровите култури
и естествени насаждения в различни части на страната. Съхненето обхваща
главно култури, създадени върху ерозирали месторастения или след 
реконструкция на нископродуктивни насаждения, разположени на надморска
височина до около 700-900 m. 

Непровеждането на навременни отгледни и санитарни мероприятия 
благоприятства повишената интензивност на съхненето, особено след 
поражения от абиотични фактори. Продължителните засушавания през есента и 
много високите температури на въздуха през пролетта и лятото водят до 
намаляване на водните запаси в почвата, до изключително ниска въздушна
влажност и съответно физиологично отслабване на дърветата. Това създава
предпоставка за засилено развитие на патогени и насекомни вредители, които
ускоряват процесите на съхнене. 

Несвоевременното провеждане на санитарни мероприятия допринася за 
намножаване на вредителите и поява на каламитети на короядивърху големи
площи. 



Сред насекомите-ксилофаги най-опасен е върховият корояд (Ips acuminatus
Gyll.), чиито принос за съхненето на белия бор най-често се допълва от 
съдействието на други три вида корояди (Ips sexdentatus Börn., Tomicus minor 
Hart., T. pinipera L.) и един вид от сем. Buprestidae (Phaenops cyanea F.).



Информация за трофични взаимоотношения на 
насекоми от различни таксономични групи с 
представители на род Pinus има в множество 
литературни източници. Следва да се 
подчертае, че въпреки масовия характер на 
съхненето на боровите култури и насаждения 
в страната, липсват проучвания върху
популационната динамика, вредоспособността
и лимитиращите фактори на ксилофагите. 

Не е изяснено кои са основните фактори за 
снижаване на устойчивостта на дърветата и 
насажденията към нападение от вредителите, 
както не са разработени и мероприятия за 
борба с тях. Това е валидно за цялата страна, 
но е особено актуално за Ихтиманска Средна
гора, където доскоро липсваха масови
съхнения на борови култури.



Цел и задачи на дисертационния труд

Целта на дисертационния труд е да се проучи комплекса от насекоми-ксилофаги по отделните
видове бор в Ихтиманска Средна гора, да се изясни ролята им за съхненето на културите в 
района и да се разработят и приложат методи за борба с тях. 
При разработването на дисертацията ще се решават следните основни задачи:
• Инвентаризация на съхненията на боровите култури и проведените санитарни мероприятия в 

района на проучването;
• Оценка на здравословното състояние на културите;
• Установяване на видовия състав на ксилофагите по белия, черния и други видове бор, 

използвани за залесявания в района;
• Въздействие на отделните видове ксилофаги върху хранителните растения и ролята им за 

съхненето на боровите култури;
• Динамика на видовия състав и числеността на ксилофагите в зависимост от възрастта на 

загиналите растения-гостоприемници;
• Изясняване на главните особености от биологията и фенологията на най-опасните видове

ксилофаги;
• Определяне на биотичните регулиращи фактори (паразитоиди, хищници и патогени) на 

ксилофагите, проявяващи се като вредители.
• Разработване на мероприятия за борба с ксилофагите в съхнещите борови култури.



Район на изследването

Проучванията ще се проведат в трите дяла на 
Ихтиманска Средна гора: 
• Вакарелско-Белишки
• Шипочанско-Еледжишки
• Ихтимански



Материал и методи
• Инвентаризацията на съхненията и анализ на проведените лесозащитни мероприятия по данни

от информационната система на ИАГ и лесоустройствените планове на ДГС и ДЛС за период от 
10-15 години.

• Залагане на постоянни и временни опитни площи (над 30 бр.) в култури от бял и черен бор за 
провеждане на наблюдения и събиране на биологичен материал.



Опитна площ



• Оценка на здравословното състояние на насажденията по методиката на ICP Forests, 
адаптирана към спецификата на проучването.

• Обследване на дърветата за заселване от дървесиноатакуващи насекоми чрез използване на 
класически ентомологически методи.

• Събиране на биологичен материал от корените, стъблата и клоните на хранителните растения.
• Проучване на патогените на ксилофагите чрез дисекция на биологичен материал, на 

хищниците – чрез обследване в местата на храненето, а на паразитоидите – чрез извеждане от 
растителни проби във фотоеклектори.  

• Разработване на диференцирани подходи за борба с короядите в зависимост от 
популационната плътност и градационната фаза на вредителите на основата на 
профилактични, лесовъдски и химични методи.



Година Причина за съхненето
Нападната площ, дка

Слабо Силно Общо

2011 Горски пожари 0.00 0.00 0.00

2012 Горски пожари 162.00 13.00 175.00

2013 Корояди 0.00 26.00 26.00

2014 Корояди 28.50 56.00 84.50

2015 Корояди 0.00 35.00 35.00

2016 Корояди 0.00 78.00 78.00

2017 Корояди 97.03 256.00 353.03

Инвентаризация на съхненето в ДЛС Арамлиец за период 2011-2017 г.



Избор на опитни обекти през 2018 г. 

Три опита за борба чрез използване на ловни дървета, одобрени от ИАГ: 
• ТП ДЛС „Арамлиец”, отдел 286 „ж” – 160 бр. ловни дървета
• ТП ДЛС „Арамлиец”, отдел 314 „б” – 210 бр. ловни дървета
• ТП ДГС „Ихтиман”, отдел  131 „е” – 210 бр. ловни дървета



Токсифициране на живи дървета
I. Избор на дървета и поставяне на контейнери



II. Пробиване на отвори с акумулаторен винтоверт



III. Токсифициране на дърветата



III. Използване на опитни примамки в участъците с токсифицирани дървета



Използване на токсифицирани примамки за привличане и унищожаване на корояди



Благодаря за вниманието! 
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