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ХАБИЛИТАЦИОННА РАЗШИРЕНА СПРАВКА ЗА НАУЧНИ ПРИНОСИ 

на доц. д-р Маргарита Илиева Георгиева 

представена за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ по 

професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност 

„Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите“  

 

ГЪБНИ ПАТОГЕНИ ПО ИГЛОЛИСТНИ ГОРСКОДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Екологичната роля на горите, както и ролята им в стопанското и рекреационно 

ползване, са от решаващо значение за благосъстоянието на населението, и за борбата 

с изменението на климата, опазването на биологичното разнообразие, почвите и 

водните ресурси. През последните десетилетия, горските екосистеми са застрашени 

от различни природни въздеи ствия от абиотичен и биотичен характер. Наблюдават 

се съхнения върху обширни територии в резултат на неблагоприятни фактори на 

околната среда (продължителни засушавания, унищожителни наводнения, 

ветровали, снеговали и др.), широко разпространение на вирулентни гъбни патогени, 

каламитети на насекомни вредители и др. (Agrios, 2005). Болестите и гниенето на 

дървесината, при които се развиват деструктивните процеси, оказват 

неблагоприятно влияние върху прираста на дърветата и физиологичното им 

състояние, намаляват тяхната устои чивост към вторични патогени и вредители, 

повреди от абиотичен характер и др. Загубите на дървесни видове често настъпва в 

резултат на промяната в динамиката на екосистемите, дължаща се на силно 

повреждащото въздеи ствие на интродуцирани и широко разпространени инвазивни 

гъбни патогени, развитие на епифитотии от местни вредители и патогени и др. 

(Ellison et al., 2005).  

През последните години здравословното състояние на иглолистните 

насаждения в България отбелязва тенденция на траи но влошаване. Интензивни 

съхнения и силно изреждане на короните се наблюдават на територията на цялата 

страна. Като основни причини се очертават продължителните засушавания през 

вегетационните сезони, водещи до намаляване на водните запаси в почвата, 

изключително ниска въздушна влажност и последващо физиологично отслабване на 

дърветата. Понижената устои чивост на дърветата е предпоставка за силно развитие 

на гъбни патогени и насекомни вредители, които ускоряват процесите на съхнене на 

иглолистни дървесни видове, особено на представителите на сем. Pinaceae, наи -често 

след 50-годишната им възраст, особено при тези, създадени на неподходящи 

месторастения (Роснев и др., 2008; Мирчев и др., 2016).  
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В края на миналия век в страната ни са установени повреди от нови гъбни 

патогени: (Diplodia sapinea (Fr.) Fuckel, Cenangium ferruginosum Fr., Dothistroma pini 

Hulbary), причиняващи повреди по местните иглолистни видове от род Pinus (Петков, 

1990; 1993). Препоръчано е прилагане на подходящи лесозащитни и лесовъдски 

практики за унищожаване на инфекциите, ограничаване на разпространението им и 

намаляване на вредните последици от тях. Въпреки взетите мерки, влошените 

екологични условия през последните години допринасят за нарастващо 

разпространение на тези патогени, като наи -сериозни са заплахите за местните 

иглолистни дървесни видове на територията на Южна България (Роснев и др. 2008; 

Мирчев и др., 2016; Георгиева, Хлебарска, 2017; Добрева и др., 2016). След 2015 г., 

обширни територии с борови насаждения са засегнати от силно развитие на 

инвазивен патоген Diplodia sapinea (Добрева и др., 2016), като широкото му 

разпространение и интензивно развитие е довело до съхнения на голям брои  дървета 

на местни или интродуцирани видове от род Pinus. Влошаването на условията на 

месторастене е позволило на обикновено безвредни патогени да се превърнат в 

силно повреждащи, които засягат невъзобновими и трудно възобновими тъкани и 

органи, водят до физиологично отслабване на дърветата и намаляване на 

биологичната им устои чивост към нападения от насекоми и вторични заболявания 

(Георгиев и др., 2017). 

Въпреки наличието на фитосанитарно законодателство, глобалната търговия с 

живи растения за засаждане е основният път за попадане на патогени в зелените 

градски зони (Tubby, Webber, 2010). Броят на новоустановените интродуцирани 

патогени в нашата страна нараства непрекъснато (Георгиев и др., 2017; Bencheva, 

2014; Georgieva, 2018; 2020; Mullet et al., 2018). Все по-често се откриват нови патогени 

в горските екосистеми, които често са карантинни за страната ни като Dothistroma 

septosporum (Dorog.) Morelet (Mullet et al., 2018) и Lecanosticta acicola  (Thu men) Sydow 

(Стаменова и др., 2018). Двата патогена са сред видовете, препоръчвани от EPPO за 

регулиране като карантинни вредители в страните от Европа. За този негативен 

процес спомагат също така изменчивостта на патогените, промяната в климата и 

начинът на стопанисване на горите (Добрева и др., 2016). Те проявяват все по-висока 

вирулентност и нанасят сериозни повреди както върху местните, така и върху 

интродуцираните видове от род Pinus. Силното разпространение на тези патогени 

нарушава екологичната роля на иглолистните гори, както и стопанската им функция 

и рекреационно предназначение. Силата и степента на разпространение на 

патогените, взаимодеи ствието им с други гъбни и насекомни вредители, както и 

конкретното им вредоносно влияние върху засегнатата горскодървесна 

растителност, силно се повлияват от екологичните условия. 

Жизненият цикъл на патогените се влияе от условията на околна среда 

(температура и количество на валежите), поради което всяка промяна в 

климатичните условия засяга тяхното развитие, гостоприемниците им и връзката 
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между тях, в резултат на което настъпват промени в интензивността на развитие на 

заболяванията. От видовете, причиняващи некрози в тъканите на иглиците, 

силноповреждащи са представителите на род Dothistroma, причиняващи 

заболяването „червени петна по иглиците“. Според последните филогенетични 

изследвания, два отделни вида предизвикват заболяването - Dothistroma septosporum 

(Dorog.) Morelet и D. pini (Barnes et al., 2004). В края на 90-те години на миналия век, 

географското разпространение на D. pini нараства значително и достига до Северна 

Америка и някои страни в Европа – България (Петков, 1993), Русия, Словения, Сърбия, 

Украи на, Унгария, Франция, Чехия и Швеи цария, където повредите са предимно по 

P. nigra. По-разпространен (на територията на всички континенти с изключение на 

Антарктида), и с по-висока вирулентност, е вторият представител на рода – D. 

septosporum (Drenkhan et al., 2016). Силното развитие на патогена намалява прираста 

на дърветата и тяхната жизненост, а в някои случаи води до масово загиване на цели 

насаждения, особено в страните с по-висока въздушна влажност в Южна Америка, 

Южна Африка, Нова Зеландия и Австралия, където заболяването се е превърнало в 

сериозен икономически проблем.  

Заболяването „кафяви петна по иглиците“, причинено от патогена Lecanosticta 

acicola, е сред наи -сериозните и увреждащи заболявания по видовете от род Pinus. В 

последните години то е широко разпространено и причинява сериозни загуби в 

Китаи , САЩ, Централна и Южна Америка. В Европа L. acicola е установен за първи път 

през 40-те години на миналия век (Janous ek et al., 2016) да причинява повреди по 

няколко местни вида от род Pinus - P. sylvestris, P. nigra и P. mugo (La Porta, 2000). В 

България патогенът е съобщен за първи път през 2017 г. в генеративна градина от 

бял бор (P. sylvestris) в раи она на Държавно горско стопанство Ардино, Източни 

Родопи (Стаменова и др., 2018). Новоустановеният инвазивен патоген е смятан за 

силно адаптивен към различни условия на околната среда и към нови 

гостоприемници, заплашваи ки естествено разпространените видове Pinus в нашата 

страна. 

Дугласката (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) е един от наи -широко 

използваните интродуцирани дървесни видове в залесителната практика в България 

(Попов, Петкова,  2003). Въпреки доказаните добри растежни показатели на вида, на 

много места в страната се наблюдава влошаване на състоянието на насажденията от 

дугласка, последвано от съхнене, причинено от интродуцирани и местни гъбни 

патогени (Георгиева, 2009). Установяването на проявлението на заболяванията и 

повредите от тях върху различни произходи дугласка, позволява да се определят 

устои чивите произходи с цел подобряване на физиологичното състояние на вида в 

създадените горски култури (Георгиева, 2007; Георгиева, Роснев, 2008). Съхненето на 

дугласката в България през последните години е сериозен проблем, свързан със 

силното разпространение на гъбни патогени и физиологичното отслабване на 
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дърветата в резултат на намаляване количеството на валежите през вегетационния 

сезон. 

През последните години сериозна заплаха за видовете от род Pinus и Pseudotsuga 

в страните от Европа представлява заболяването „смолист рак по бора“, с причинител 

силно вирулентния патоген Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell, развиващ се по 

клоните и стъблата на инфектираните дървета, и причиняващ увяхване на младите 

растения в разсадниците. Неотдавнашното интродуциране на патогена в Южна 

Европа и разпространението му в средиземноморския регион е тревожно като се има 

предвид огромното екологично и икономическо значение на боровите гори в 

региона. Поради високата степен на вирулентност която проявява, F. circinatum е 

включен в списъка на видовете, препоръчвани за регулиране като карантинни 

вредители в Европа. България също е сред страните, извършващи ежегодни 

мониторингови наблюдения за присъствието на вида в горски разсадници и 

насаждения с чувствителни гостоприемници (Стаменова и др., 2018). Според анализа 

на Европейския орган за безопасност на храните (EFSA, 2010), поради наличието на 

благоприятните климатични условия за развитие на заболяването, страната ни 

попада в списъка на рисковите зони, в които F. circinatum би оцелял и причинил 

опустошителни загуби върху обширни територии от иглолистни насаждения. 

За първи път болестта е установена в Северна Америка през 1946 г. (Hepting, 

Roth, 1946), след което се разпространява в Япония (Kobayashi, Muramoto, 1989), Южна 

Африка (Viljoen et al., 1994), Испания (Dwinell et al., 1998, Landeras et al., 2005), 

Централна и Южна Америка (Wingfield et al., 2002), Италия (Carlucci et al., 2007), 

Португалия (Bragança et al., 2009) и Франция (EPPO, 2006). Причинява повреди по над 

60 вида гостоприемници от род Pinus и по дугласката (P. menziesii), като наи -висока 

чувствителност проявява Pinus radiata D.Don. Патогенът е сред видовете, 

препоръчвани от EPPO за регулиране като карантинни вредители в страните от 

Европа. В България все повече нараства опасността от проникване на F. circinatum 

поради развитата глобална търговия с растения, трансгранични пътувания на хората, 

както и промени в климата, предизвикващи физиологично отслабване на дърветата 

и благоприятстващи осъществяване на инфекция и развитие на патологичен процес. 

Като потенциални вектори на разпространение на спорите на патогена в нови 

територии се смятат: интродукцията на живи растения за засаждане; търговията с 

дървен материал; пренасянето на заразени със спори семена, шишарки, почва; 

насекомни вредители - корояди (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae), които са 

широко разпространени в култури от Pinus sylvestris L. и P. nigra Arn. в нашата страна.  

Предвид основните предизвикателства като: влияние на климатичните 

промени върху горските екосистеми, влошаване на екологичните условия, загуба на 

биологично разнообразие в горите, фрагментиране на екосистемите, са проведени 

проучвания за установяване на специфичните екологични особености на силно 
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повреждащи гъбни патогени, причиняващи заболявания по иглолистните 

насаждения в България, с цел устои чивото им управление като здрави екосистеми. В 

настоящата справка са представени по-съществените научни и научно-приложни 

приноси, свързани с проучвания на биоекологичните особености на интродуцирани 

гъбни патогени (част от тях са новоустановени видове за микотата на България), 

причиняващи сериозни повреди по стопански значими иглолистни горскодървесни 

видове. Проучено е актуалното им разпространение в страната, разширен е кръгът от 

местни и чуждоземни гостоприемници, по които те се развиват. Изяснени са 

взаимодеи ствията им с други гъбни патогени и насекомни вредители, също така и 

конкретното им влияние върху засегнатата горскодървесна растителност. Извършен 

е анализ на риска и пътищата за проникване на нови за нашата страна агресивни 

гъбни патогени. 
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2. ОСНОВНИ НАУЧНИ ПРИНОСИ  

2.1.  Проучване на биоекологични особености на патогени по дугласката 

(Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) 

Проучени са биоекологичните особености на причинителя на заболяването 

некроза по дугласката – Allantophomopsis pseudotsugae (M. Wilson) Nag Raj, чрез 

изследване на отделните етапи от цикъла на неговото развитие (Георгиева, 2016 

B.4.1).  

Установено е, че жизненият цикъл на патогена, главно етапите на презимуване 

и осъществяване на първична инфекция, се влияят в голяма степен от 

температурните условия на околната среда, независимо от възрастта и произхода на 

дърветата. Определени са наи -благоприятните температурни граници за покълнване 

на спорите и развитие на мицела на патогена.  

Доказано е, че настъпването на инфекция и развитие на заболяването е 

свързано основно с наличие на рани по стъблата или клоните на гостоприемника. 

Изготвени са препоръки за подходящите периоди за залесяване и отглеждане на 

дърветата, с цел ограничаване настъпването на инфекция с патогена. 

 

2.2. Таксономия, разпространение и биоекологични особености на гъбни 

патогени по видове от род Pinus в България 

За първи път за микотата на България са установени нови гъбни патогени, 

причиняващи повреди по иглиците на видове от род Pinus (Добрева и др., 2016 B.4.2; 

Георгиева, Хлебарска, 2017 B.4.3; Mullet et al., 2018 B.4.6): 

Изследвани чрез молекулярно-филогенетични и сравнително-морфологични 

методи са видове от род Dothistroma, причиняващи повреди по иглиците на бял бор 

(Pinus sylvestris) и черен бор (P. nigra) на територията на Лесозащитна станция - 

Пловдив. Чрез анализ на ITS ДНК последователности, като причинител на повредите 

и съобщен за първи път за микотата на България, е гъбният патоген Dothistroma 

septosporum (Mullet et al., 2018 B.4.6).  

За първи път е отделен нов ITS хаплотип на Dothistroma septosporum Ds_HAP.5 

(GenBank accession number MG720630) от изолати от иглици на P. nigra от България 

(Mullet et al., 2018 B.4.6). Доказано е, че в изолатите на D. septosporum от иглиците на 

P. nigra се съдържа само един тип MAT 1-2, докато в изолатите на P. sylvestris се 

съдържат и двата типа на размножаване - MAT 1-1 и MAT 1-2.  

За първи път за микотата на България е съобщен Cenangium acuum, развиващ се 

върху фиданки от бял и черен бор на територията на Лесозащитна станция - Пловдив 

(Добрева и др., 2016; B.4.2). Видът е факултативен паразит, развиващ се предимно 
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върху сухи иглици, повредени от гъбни патогени или неблагоприятни абиотични 

въздеи ствия.  

Нов за микотата на България е видът Cytospora pinastri Fr., установен върху 

иглици на бяла мура (Pinus peuce Griseb.) от раи она на Витоша (Georgieva, Markovic, 

2018 B.4.8). 

Проучени са комплексът от гъбни патогени и степента на развитие на 

патологични процеси по видовете от род Pinus на територията на Южна България 

(Добрева и др., 2016 B.4.2; Георгиева, Хлебарска, 2017 B.4.3; Georgieva, 2020 B.4.8). 

Установено е, че комплексът от патогенни организми и интензивността на 

заболяванията са различни в зависимост от условията на месторастене, възрастта на 

насажденията, наличие на повреди от насекомни вредители или абиотични фактори. 

Идентифицирани са дванадесет гъбни патогена върху десет вида 

гостоприемници от род Pinus, разпространени на територията на осем Регионални 

дирекции по горите в Южна България (Георгиева, Хлебарска, 2017 B.4.3). Установено 

е, че с наи -силна степен на вредоносност са видовете Diplodia sapinea и Cenangium 

ferruginosum, повреждащи летораслите и клоните на растенията - гостоприемници, 

както и Dothistroma septosporum и Lecanosticta acicola, причиняващи некрози в 

иглиците на Pinus sylvestris и P. nigra.  

Проучена е динамиката на разпространение на инвазивния патогени 

Lecanosticta acicola в България (Georgieva, 2020 B.4.8). Отчетено е, че за период от две 

години от първото установяване на вида в страната, заболяването се е 

разпространило на разстояние от 25 km в борови насаждения по поречието на р. Арда. 

В резултат на анализ на публикувани данни за находища на пагогените  

Dothistroma septosporum и D. pini, е извършен анализ на актуалното им глобално 

разпространение (Drenkhan et al., 2016 B.4.4). Изготвена е гео-базирана интерактивна 

информационна карта, предоставяща данни за световното разпространение на 

видовете.  

Актуализиран е кръгът от гостоприемници, по които се развиват патогените 

Dothistroma septosporum и D. pini в световен мащаб (Drenkhan et al., 2016 B.4.4; Bulman 

et al., 2016 B.4.5). Установено е, че Dothistroma spp. се развиват върху 109 

гостоприемника от сем. Pinaceae, обхващащи шест рода (Abies, Cedrus, Larix, Picea, Pinus 

и Pseudotsuga), като видовете от род Pinus са доминиращи и проявяват наи -висока 

чувствителност към заболяване. Данните от отделните страни показват, че повечето 

огнища на заболяването в страните от Европа се проявяват при насаждения от Pinus 

nigra и неговите подвидове.   
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Анализирани са прилаганите в отделни страни мерки за управление и контрол 

на разпространението на заболяването, причинено от видовете от род Dothistroma 

(Bulman et al., 2016 B.4.5). Определени са наи -надеждните интегрирани методи за 

превенция на проникване на патогените в нови места, и за контрол на заболяването 

в инфектирани територии, посредством използване на биологични средства за борба 

и прилагане на лесовъдски мероприятия за подобряване условията на околна среда 

и физиологичното състояние на растенията.  

Проучени са биоекологични особености на патогени по видове от род Pinus в 

България (Georgieva, Markovic, 2018 B.4.8; Mullet et al., 2018 B.4.6; Georgieva, 2020 

B.4.8):  

За първи път в България са извършени изолации върху изкуствени хранителни 

среди на мицелни култури от гъбните патогени Dothistroma pini (Georgieva, Markovic, 

2018 B.4.8), Dothistroma septosporum (Mullet et al., 2018 B.4.6) и Lecanosticta acicola 

(Georgieva, 2020 B.4.8).  

 

Проведени са сравнителни проучвания на морфологични и биоекологични 

особености на мицелни култури на Dothistroma pini, изолирани от инфектирани 

иглици на Pinus nigra от три раи она в Сърбия и от P. nigra, P. sylvestris, P. peuce, P. 

hеldrechii и P. mugo от петнадесет находища в България (Georgieva, Markovic, 2018 

B.4.7). Установено е, че заболяването се развива с по-голяма интензивност при 

изолатите от Сърбия. Патогенът е идентифициран за първи път върху нов 

гостоприемник за България - P. heldreichii в раи она на гр. София. 

 

 

2.3. Анализ на риска от проникване на нов силно повреждащи гъбни 

патогени  

Извършени са проучвания за оценка на риска от проникване на 

силноповреждащия карантинен патоген Fusarium circinatum в България чрез анализ 

на методите за извършване на мониторингови наблюдения; изследване на 

световното разпространение на заболяването; очертаване на нови територии, в 

които климатичните условия са наи -благоприятни за проникване и оцеляване на 

патогена; определяне на насекомни вредители – потенциални преносители на 

заболяването и на патогени, имащи потенциала съвместно да се развиват с F. 

circinatum (Vainio et al., 2019 B.4.9; Fernández-Fernández et al., 2019 B.4.10; Elvira-

Recuenco et al., 2020 B.4.11; Drenkhan et al., 2020 B.4.12). 

Извършен е анализ на методите за прилагане на мониторингови наблюдения за 

наличие на Fusarium circinatum както в страните, в които заболяването е широко 

разпространено, така и в други европеи ски страни, в т.ч. България, където патогенът 
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все още не е установен (Vainio et al., 2019 B.4.9). Определени са наи -подходящите 

методи за морфологична и молекулярна идентификация на вида.  

Изготвен е списък на разпространените в България насекомни вредители, 

трофично свързани с видове от род Pinus, и е определена тяхната роля като 

потенциални вектори за разпространение на заболяването (Fernández-Fernández et 

al., 2019 B.4.10). Изготвена е програма от интегрирани мерки за борба, прилагани в 

насаждения и горски разсадници срещу насекомните вредители, смятани за вектори 

на заболяването, с цел превенция на неговото разпространение.  

Проучени са възможностите за съвместно развитие на патогена F. circinatum с 

други гъбни патогени, причиняващи заболявания по тъканите и органите на 

инфектирани гостоприемници от род Pinus в горски разсадници и насаждения (Elvira-

Recuenco et al., 2020 B.4.11). Очертани са благоприятните климатични условия за 

развитие на гъбните патогени и тяхното взаимодеи ствие с F. circinatum. 

В резултат на анализ на публикувани данни за Fusarium circinatum, за първи път 

е извършено проучване на глобално разпространение, включваи ки страни, в които 

заболяването вече е установено и тези, в които се прилагат мониторингови 

наблюдения, но видът още не е проникнал (Drenkhan et al., 2020 B.4.12). Изготвена е 

гео-базирана интерактивна информационна карта, предоставяща данни за 

световното разпространение на вида и информация за страните, които провеждат 

мониторинг.  
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