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СПРАВКА  

за по-съществени научни и научно-приложни приноси в трудове  

на доц. д-р Маргарита Илиева Георгиева  

за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ в професионално 

направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Лесомелиорации, защита на 

горите и специални ползвания в горите“ 

 

В условията на наблюдаваните през последните години климатични промени като 

продължителни засушавания, наводнения и бури, гъбните патогени и насекомни вредители 

играят все по-често решаваща роля за влошаване здравословното състояние на горските 

екосистеми. През последните години интродуцирани патогени и вредители се превръщат в 

нарастваща заплаха, нарушаваи ки биоразнообразието и екологичната динамика в горските  

екосистеми и урбанизирани територии. Влошаването на условията на месторастене позволява 

на обикновено безвредни патогени да се превърнат в силно повреждащи организми, които 

засягат невъзобновими или трудно възобновими тъкани и органи, водят до физиологично 

отслабване на дърветата и намаляване набиологичната им устои чивост към нападения от 

насекоми и вторични заболявания. 

В настоящия конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ са представени 71 

научни труда (22 на български и 49 на англии ски език), свързани с проучване на 

биоекологичните особености на гъбни патогени и насекомни вредители, причиняващи повреди 

по горскодървесни и храстови видове, извършена е оценка на разширяване на географското им 

разпространение и установяване на нови гостоприемници, проучено е въздеи ствието на 

естествени неприятели за провеждане на биологична борба с вредители (паразитоиди и 

ентомопатогени) и с вирулентни гъбни патогени, извършен е мониторинг на здравословно 

състояние на горски екосистеми и зелени площи в урбанизирани територии чрез използване на 

дистанционни методи за наблюдение. По-съществените научни и научно-приложни приноси са 

получени в следните основни направления: 

 

1. Проучване на биоекологични особености и разпространение на патогени по 

горскодървесни видове 

Съобщени са нови за микотата на България гъбни патогени, причиняващи повреди по 

фиданки на стопански значими дървесни видове в горските разсадници и насаждения. В 

резултат на сравнително-морфологични доказателства е определен патогенът Sirococcus 

conigenus (Pers.) Cannon et Minter като причинител на силноповреждащо инфекциозно 

заболяване по фиданки на обикновен смърч (Picea abies (L.) Kars.) в разсадник на УОГС „Юндола“ 

(Г7.9).  

За първи път България е установено развитие на некротично заболяване, причинено от 

патогени от род Botryosphaeria върху три клона евроамерикански тополи, Populus × euramericana 

(Dode) Guinier в горски разсадник „Капсидата“ (ДГС Асеновград) (Г8.12). Идентифицирани са 

представители на несъвършения (анаморфен) стадии  на заболяването от род Fusicoccum, 

Diplodia и Dothiorella.  
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За първи път за микотата на България е съобщен гъбният патоген Asterosporium 

asterospermum (Pers.: Fr.) Hughes, причиняващ повреди по стъблата на фиданки и млади дървета 

от обикновен бук (Fagus sylvatica L.) в района на Западна Стара планина (Г7.15). 

Проучени са биоекологичните особености на патогена Phaeocryptopus gaeumannii (Rohde) 

Petrak, причиняващ заболяването „швейцарско изсипване на иглиците“ на дугласката 

(Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) (Г8.11). Определени са специфичните изисквания на P. 

gaeumannii към факторите на околната среда, които са важен регулатор за неговото 

разпространение и развитие на инфекциозен процес. Проследена е вирулентността на патогена 

върху 55 произхода от Северна Америка, отглеждани у нас, като е установена най-висока степен 

на агресивност при произходите от континенталните области на Северна Америка.  

Изследвано е разпространението и степента на повреди от гъбни патогени в боровите 

гори в България (НП.4). Констатирано е разширяване на териториите, засегнати от инвазивните 

видове Cyclaneusma minus (Butin), Diplodia sapinea (Fr.) Fuckel, Dothistroma septosporum (Dorog.) и 

Lecanosticta acicоla (Thu men), причиняващи некрози и загиване на иглиците и летораслите и 

пряко влияещи върху жизнеността на горските насаждения от местни видове бор. Констатирано 

е, че наи -широко разпространен и отслабващ физиологичното състояние на дърветата е Diplodia 

sapinea. Извършен е анализ на географското му разпространение в страната, на кръга от 

гостоприемници и екологичните условия, при които се развива (Г8.2, Г10.1). 

Извършена е комплексна оценка на състоянието на кестена (Castanea sativa Mill.) в 

естествени насаждения по северните склонове на Беласица планина (Г7.4, Г7.17, Г8.16, Г8.21) и 

в горски култури, създадени в района на Източни Родопи (Г7.17). Проведени са изследвания 

върху процесите, причинили необратими увреждания на кестеновите насаждения в резултат на 

продължителен патологичен процес от развитието на гъбния патоген Cryphonectria parasitica 

(Murrill) Barr и нападения от насекомни вредители. Негативно въздействие оказват патогените 

Cryphonectria parasitica, Armillaria mellea, Cryptodiaporthe castanea, Phomopsis castanea и др. 

Неблагоприятни за здравословното състояние на обикновения кестен са повредите от 

насекоми-ксилофаги, през чиито отвори в стъблата и клоните проникват спори на C. parasitica. 

С най-голяма вредност се отличават Scolytus intricatus и Agrilus hastulifer, които нападат здрави 

дървета. Редица видове сечковци (Axinopalpis gracilis, Leiopus nebulosus, Nathrius brevipennis, 

Poecilium alni, Pogonocherus hispidulus) също допринасят за възникване на инфекции от некрози 

по кората.  

Открити са нови находища на патогена Cryphonectria parasitica в зрели кестенови 

насаждения в района на ДГС Кирково и Крумовград, Източни Родопи (Г7.17). Установени са 

различия в степента на интензивност на развитие на заболяването в зависимост от надморската 

височина, при която се развиват насажденията. Установено е, че в най-лошо състояние, с 

преобладаване на загиващи и загинали дървета, са насажденията от обикновен кестен при по-

ниска надморска височина (400-600 m) (Г7.4, Г7.17) и в райони, където санитарните сечи са 

провеждани с по-висока интензивност (Г7.4). 
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Проучено е въздействието на механични наранявания след проведени лесовъдски 

мероприятия в зрели насаждения от обикновен бук (Fagus sylvatica) на територията на УОГС 

Бързия, Западна Стара планина, върху жизнеността на семенни фиданки и степента на развитие 

на некротични заболявания върху тях (Г7.15). Най-голям брой повредени фиданки е отчетен 

при изнасяне на отсечената дървесина и клоните. Повредите са най-значителни при 0,3-0,8 m от 

височината на фиданките, където са развити некрози от патогена Neonectria coccinea (Pers.: Fr.) 

Rossman et Samuels.  

Установени са нови находища на разпространение в урбанизирани зелени зони на скоро 

установени гъбни патогени - Botryosphaeria dothidea (Moug. ex Fr) Ces. & De Not, причиняващ 

развитие на некротично заболяване и постепенно загиване на цели дървета Sequoiadendron 

giganteum (Lindley) Buchh., Sequoia sempervirens (D.Don) Endl.) и Juniperus virginiana L. (Г10.1). Нови 

данни за разпространение са съобщени за Cryptostroma corticale (Ellis & Everh.) P.H. Greg. & S. 

Waller, причиняващ съхнене на видове от род Acer.  

 

2. Проучване на биоекологични особености на насекомни вредители 

Научните приноси произтичат от установяване на проникнали чуждоземни инвазивни 

насекомни вредители и изясняване на биоекологичните особености на местни, стопанско 

значими вредители. 

 

2.1. Инвазивни насекомни вредители 

Неарктичният вид Corythucha arcuata (Say) (Heteroptera: Tingidae) е съобщен като нов за 

България и Балканския полуостров (Г7.1.). Тои  е намерен по Quercus robur L. и  Q. cerris L. в раи она 

на Пловдив и Симеоновград. Откроени са морфологичните му особености и отличителните 

белези от други представители на семеи ството: Corythucha ciliata (Say), Stephanitis pyri (F.), S. 

pyrioides (Scott) и S. rhododendri Horva th. Установено е повсеместно разширяване на ареала на 

вредителя в България (Г8.4.). Изяснени са хранителните растения, сред които попадат осем вида 

от род Quercus (Q. robur, Q. petraea, Q. pubescens, Q. cerris, Q. frainetto, Q. hartwissiana, Q. pedunculiflora, 

Q. polycarpa), обикновен кестен (Castanea sativa Mill.) и пет вида други, случаи ни гостоприемници. 

 

2.2. Местни насекомни вредители 

Проучени са плодовитостта, преживяването, факторите на смъртност по време на 

ембрионалното развитие и основните структурни характеристики на яйцепръстенчетата на 

най-опасния вредител в боровите гори – боровата процесионка Thaumetopoea pityocampa (Denis 

& Schiffermüller) (Lepidoptera: Notodontidae) в различни райони на България (Г7.13, Г7.16, Г7.18, 

Г7.22, Г7.29), Босна и Херцеговина (Г7.3), Франция (Г7.24) и остров Тасос в Гърция (Г7.23). В 

България средната плодовитост на вредителя по черен бор (Pinus nigra Arn.) и бял бор (Pinus 

sylvestris L.) е 236 яи ца, а средното излюпване – 66,1% (Г7.16). Относителното участие на 

стерилните яи ца в отделните яи цепръстенчета варира в широки граници (0,2-29,1%), при 

средна стои ност за страната 3,7% (Г7.16). Средната плодовитост на вида в Босна и Херцеговина 

по черен бор (Pinus nigra Arn.) е 224 яйца, а излюпването на ларвите – 72,1% (Г7.3). Във Франция 
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средната плодовитост по три вида от род Pinus (P. nigra, P. pinaster Aiton, P. radiata D.Don) е по-

ниска (194 яи ца), но успешното излюпване достига доста високи стои ности – 69,8-95,7% (Г7.24). 

На остров Тасос средната плодовитост на боровата процесионка по Pinus halepensis Mill. е 212 

яи ца, а излюпването – 48,0% (Г7.23).  

Изследвано е въздействието на ниските температури при зимуването на ларвите на 

боровата процесионка (Г7.8). Установено е, че смъртността варира в широки граници (0,8-

85,7%), което е свързано с плътността на обвивката на гнездата, наличието на отрицателни 

температури под -16 °C и броя на благоприятните дни за изхранването и развитието на ларвите. 

Изяснена са зоните и темповете на експанзия на T. pityocampa в Централна България 

(Г7.13, Г8.3). От 1999 г. видът разширява ареала си от Карловската котловина на изток и 

югоизток със средна скорост от 2,6 km годишно. Откроени са основните фактори, 

благоприятстващи експанзията на вредителя – широкомащабните залесявания с Pinus nigra Arn. 

и P. sylvestris L. в България от една страна, и затоплянето на климата – от друга.  

Проучено е фенологичното развитие на боровата процесионка в България (Г7.22, Г7.29, 
Г8.8) и Франция (Г7.24).  Установено е наличие на две фенологични форми – с ранно (лятно-

есенно) и късно (зимно) ларвно развитие. Изяснено е разпространението на отделните форми в 

различните находища на вида в Източните Родопи (Г7.22) и други райони в България (Г8.8). 

Установено е, че плодовитостта на вида при късната фенологична форма е 231,6 яйца, а при 

ранната форма – 221,3 яйца (Г7.29). При двете форми не са установени различия по отношение 

на излюпването на гъсениците от яйцата (64,7% при късната и 64,2% при ранната форма), за 

разлика от смъртността на гъсениците по време на ембрионалното развитие – 7,3% при късната 

и 3,2% при ранната форма, което най-вероятно се дължи на въздействието на високите летни 

температури.  Уточнени са сроковете и динамиката на излюпването на ларвите на ранната 

фенологична форма в района на Кирково, което е от значение за оптимизиране на борбата с 

вредителя (Г7.18). 

Установени са основните характеристики на сакъзовата процесионка, Thaumetopoea 

solitaria (Freyer) (Lepidoptera: Notodontidae) в яи чен стадии  в пет находища на вида в Източните 

Родопи (Г7.11). Видът снася яи ца по клони с диаметър 3,6-13,0 mm, а броят на яи цата в 

яи цекупчинките варира от 43 до 187 яи ца. 

 

3. Паразитоиди и ентомопатогени по стопанско значими насекомни вредители 

3.1. Паразитоиди 

Установена са две нови за науката гостоприемно-паразитоидни връзки в Източните 

Родопи в България: между Epidiaspis gennadii (Leonardi, 1898) (Hemiptera: Diaspididae) и Zaomma 

lambinus (Walker, 1838) (Hymenoptera: Encyrtidae) по Pistacia terebinthus L. в района на 

Ивайловград (Г7.5); между Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermüller) (Lepidoptera: 

Notodontidae) и Eupelmus vladimiri (Hymenoptera: Eupelmidae) в района на Кирково (Г7.25). Z. 

lambinus е съобщен по единичен екземпляр, а E. vladimiri – по 69 екземпляра, които заемат около 

5% от общия паразитоиден комплекс на гостоприемника.  

Съобщен е нов вид за фауната на Босна и Херцеговина – Baryscapus transversalis Graham 
(Hymenoptera: Eulophidae) като хиперпаразитоид в яйцата на Thaumetopoea pityocampa (Г7.2).  
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Проучен е паразитоидният комплекс по яйцата на боровата процесионка в България и 

Франция (Г7.24), Босна и Херцеговина (Г7.3) и остров Тасос в Гърция (Г7.30). В България и 

Франция са установени четири вида първични паразитоиди (Ooencyrtus pityocampae, Baryscapus 

servadeii, Anastatus bifasciatus и Trichogramma sp.) (Г7.24). За разлика от Франция, в България е 

съобщен и хиперпаразиоидът Baryscapus transversalis, намерен в старите находища на 

гостоприемника. Специализираният паразитоид B. servadeii е установен предимно в старите 

находища на T. pityocampa. В новите находища на гостоприемника в комплекса от паразитоиди 

преобладават полифаги (Trichogramma sp., O. pityocampae, A. bifasciatus), при което 

въздействието им върху гостоприемника е по-слабо. С течение на времето, в новите находища 

на боровата процесионка относителното участие на  полифагните видове намалява за сметка на 

B. servadeii (Г7.31). Не са установени съществени различия в комплекса от яйчни паразитоиди 

при двете фенологични форми на боровата процесионка в Източните Родопи, където 

доминантен вид е специализираният Baryscapus servadeii, следван от полифага Ooencyrtus 

pityocampae (Г7.22). В Босна и Херцеговина и на остров Тасос са установени същите четири вида 
първични паразитоиди (O. pityocampae, B. servadeii, A. bifasciatus, Trichogramma sp.) и 

хиперпаразитоида B. transversalis (Г7.3, Г7.30). В паразитоидните комплекси най-често 

доминира O. pityocampae, следван от B. servadeii. Двата вида са най-ефективни в регулирането на 

числеността на вредителя. На остров Тасос смъртността на гостоприемника от O. pityocampae е 

27,1%, а от B. servadeii – 9,9% (Г7.30). Установени са сроковете и динамиката на летежа на 

яйчните паразитоиди в лабораторни условия (Г7.3).  

Установени са три вида първични паразитоиди по яйцата на Thaumetopoea solitaria (Freyer) 

в Източните Родопи: Anastatus bifasciatus (Geoffroy) (Hymenoptera: Eupelmidae), Ooencyrtus masii 

(Mercet) и Ooencyrtus sp. nr. indefinites (Myartseva) (Hymenoptera: Encyrtidae) (Г7.11). Най-

ефективен и многочислен е A. bifasciatus, който участва с 81,4-97,3% в паразитоидния комплекс 

на гостоприемника в отделните находища. Изяснени са сроковете и продължителността на 

летежа на отделните видове. 

Обобщени са данните за паразитоидите по насекоми фитофаги в района на Лесозащитна 
станция Пловдив за периода 1990-2017 г. (Г7.14). Съобщени са общо 46 вида, намерени по 11 

вида колеоптерни, лепидоптерни и хименоптерни гостоприемници: Saperda populnea (Linnaeus), 

Phyllocnistis unipunctella (Stephens), Gypsonoma aceriana (Duponchel), Paranthrene tabaniformis 

(Rottemburg), Leucoma salicis (Linnaeus), Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermüller), 

Thaumetopoea solitaria (Freyer), Diprion pini (Linnaeus), Neodiprion sertifer (Geoffroy), Gilpinia sp. и 

Tremex fuscicornis (Fabricius). 

По гъботворката, Lymantria dispar (Linnaeus) (Lepidoptera: Erebidae) в места на епизоотии, 

предизвикани от ентомопатогенната гъба Entomophaga maimaiga Humber, Shimazu & Soper 

(Entomophthorales: Entomophtoraceae) в Сърбия са установени три вида паризоиди от сем. 

Tachinidae: Compsilura concinnata (Меigen, 1824), Exorista larvarum (Linnaeus) и Carcelia gnava 

(Meigen) (Г8.1). Смъртността на гостоприемника от паразитоидите в проучваните находища 

варира между 0,7% и 37,1%. 

3.2. Ентомопатогени 
Съобщени са три нови вида ентомопатогени по Thaumetopoea pityocampa (Denis & 

Schiffermüller) при проучвания на какавидите на  вредителя в две находища в Източните Родопи 

(Фотиново и Кандилка) (Г7.26). От събраните проби са направени изолати, идентифицирани 
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чрез микроскопско изследване като Beauveria sp. или Purpureocillium sp. Секвенирани са ДНК 

фрагменти от 494-540 pb от частичния ген регион ITS1-5.8S-ITS2 и фрагменти от частичния TEF-

1α (874-959 bp). Въз основа на геномния анализ са идентифицирани два вида Beauveria (B. 

pseudobassiana S.A. Rehner & R.A. Humber и B. varroae S.A. Rehner & R.A. Humber ) и Purpureocillium 

lilacinum (Thom) Luangsa-ard. B. pseudobassiana и P. lilacinum са открити и в двете места, за разлика 

от B. varroae, който е намерен само в Кандилка. 

Установени са две нови за науката тритрофни асоциации – хиперпаразитната гъба 

Syspastospora parasitica (Tul.) Cannon & Hawksw е намерена по два вида от род Beauveria (B. 

pseudobassiana и B. varroae), заразяващи ларвите и какавидите на Thaumetopoea pityocampa в 

Източните Родопи (Фотиново, Сарнак, Кандилка) и Югозападна България (Сандански) (Г7.27). 

Beauveria pseudobassiana и B. varroae са изолирани от 15,7% от ларвите и какавидите на 

гостоприемника. Плодните тела (перитециите) на S. parasitica се появяват при 41,8% от 

заразените с Beauveria spp. екземпляри от T. pityocampa. Перитециите покриват изцяло мицела 

на B. pseudobassiana и B. varroae два месеца след появата им и спират развитието на 

ентомопатогенните гъби. 

В района на Лесозащитна станция Пловдив през периода 1990-2017 г. са установени 18 

вида вирусни, протозойни, микроспоридийни и гъбни ентомопатогени по 27 вида 

растителноядни насекоми в горите (Г7.14). Сред тях се откроява първата успешна интродукция 

на гъбния патоген Entomophaga maimaiga Humber, Shimazu and Soper по гъботворката в 

България, направена в землището на с. Горни Домлян през 1999 г. Патогенът е видово 

специфичен и практически безвреден за останалите представители на ентомофауната, което е 

от изключително значение за биологичното разнообразие в горските екосистеми. От друга 

страна, интродукцията е класическа форма на биологична борба, благодарение на което през 

последните 18 години гъбата поддържа популацията на най-опасния вредител в 

широколистните гори на ниско ниво, в резултат на което не се води борба с него. В района е 

установен и друг представител на рода – Entomophaga aulicae (E. Reichardt), причиняващ 

смъртност на златозадката, Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus) (Lepidoptera: Erebidae). През 2016 г. 
е направена успешна интродукция за борба с вредителя в района на Държавно ловно стопанство 

„Женда“. 

Направен е анализ на резултатите от интродукциите и естественото разпространение на 

Entomophaga maimaiga в България и други страни в Югоизточна и Централна Европа (Г7.7). През 

периода 1999-2014 г. в България са направени множество интродукции, след което патогенът се 

разпространява почти повсеместно в страната. Нападенията от гъботворка намаляват от 492-

1028 хил. ha за отделните градации преди първата интродукция, на 23-90 хил. ha след 

интродукцията. След интродукцията практически не се налага да се води борба с вредителя, в 

резултат на което за 15 години са спестени около 15 млн. лв. През 2011 г. E. maimaiga прониква 

в Сърбия и европейската част на Турция, през 2012 г. – в Гърция, Северна Македония, Босна и 

Херцеговина, през 2013 г. – в Унгария, Словакия и Румъния, през 2014 г. – в Хърватия. 

През 2019 г. E. maimaiga е установена за първи път в две популации на L. dispar в Долна 

Австрия, в района на Егенбург и Ебергасинг (Г7.21). В първото находище гъсениците на 
вредителя са заразени на 64,8%, а във второто – на 100%. 
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Проучено е влиянието на E. maimaiga върху L. dispar в България и Сърбия (Г8.7). 

Установено е, че патогенът причинява смъртност не само в ларвен, но и в какавиден стадий. 

Средната смъртност на гъботворката от E. maimaiga в България варира между 66,5% и 86,8%, а 

в Сърбия - между 62,8% и 98,8%. Смъртността на какавидите на вредителя в България и Сърбия 

варира съответно между 11,7-33,1% и 0,4-6,3%. Характерна особеност е малкото количество 

азигоспори на патогена в мъртвите какавиди на гостоприемника. 

Установена е висока смъртност (97,1%) на паразитоидите от сем. Tachinidae по Lymantria 

dispar в места с епизоотии, причинени от ентомопатогенната гъба Entomophaga maimaiga в 

Сърбия (Г8.1). Азигоспори на E. maimaiga са установени на повърхността на 69,5% от умрелите 

какавиди, но не и във вътрешните им тъкани. Резултатите от проучването подкрепят 

хипотезата за конкуренция между естествените врагове на вредителя. 

Изследвана е чувствителността на ларвите на Lymantria monacha (Linnaeus) (Lepidoptera: 

Erebidae) към Entomophaga maimaiga при лабораторни и теренни условия (Г7.6). При 

лабораторните изследвания ларвите на L. monacha и L. dispar са инжектирани с протопласти на 

два изолата на E. maimaiga. Почти всички инжектирани ларви на L. dispar умират при ST50s 

(средно време за оцеляване на 50% от насекомите, инжектирани с двата изолата) за 6-7 дни, за 

разлика от инжектираните ларви на L. monacha, чиято смъртност (65,6-86,7%) настъпва при 

ST50s за 11-17 дни. И двата изолата произвеждат конидии и азигоспори по-често в мъртви ларви 

на L. dispar, отколкото в L. monacha. При теренните опити за положителни контроли са 

използвани ларвите на естествения гостоприемник на патогена – Lymantria dispar. В естествени 

условия смъртността на L. dispar е изключително висока – средно 97,9% за втора-трета ларвна 

възраст, и 100% - за четвърта-шеста възраст. При същия опит, едва 0,2% от ларвите на L. 

monacha умират и произвежда спори. Резултатите потвърждават знанията от предишни 

проучвания за видовата специфичност на гъбния патоген. 

 

4. Мониторинг на здравословното състояние на горските екосистеми и 

урбанизирани територии 

4.1. Многогодишен мониторинг на здравословното състояние в горски екосистеми 

Проведени са многогодишни изследвания на здравословното състояние стопански 

значими горскодървесни видове във връзка с изпълнение на Международната кооперативна 

програма за мониторинг на горските екосистеми (ICP „Forests“) (Г7.20, Г8.9, Г8.13, Г8.22).  

В резултат на дългогодишно изследване на състоянието на насаждения от обикновен бук 

(Fagus sylvatica L.) в постоянни пробни площи, е констатирано, че то се запазва добро през целия 

период на наблюдение (Г7.20). Най-значим проблем от здравословен характер са развити 

некрози и гнилоти по клоните и стъблата, възникнали в резултат на абиотични въздействия 

(ледоломи, снеголоми, градушки и др.) и механични повреди след извеждане на сечи в миналото. 

Некрозите са причинени от патогени от род Nectria, а гнилотите – от дървесиноразрушаващи 

гъби.  

Изследвана е промяната в състоянието на естествени гори и горски култури от бял бор (P. 

sylvestris L.) и от черен бор (Pinus nigra Arn.) (Г8.14, Г8.15, Г8.20). Установено е че, здравословното 

състояние на дърветата в естествените борови насаждения е добро. Влошаване е отчетено в 
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горските култури от P. sylvestris при по-ниска надморска височина (под 700 m), където 

насекомни вредители, главно корояди (Ips acuminatus, I. sexdentatus, T. piniperda и T. minor), и 

гъбни патогени (Diplodia sapinea, Dothistroma septosporum, Heterobasididon annosum) са най-

сериозните причинители за влошаване на състоянието. 

Резултатите от десетгодишен мониторинг на гори от цер (Quercus cerris L.) показват 

сериозно влошаване на състоянието и развитие на патологичен процес, в сравнение с щетите, 

причинени от насекомни вредители и абиотични фактори (Г8.9). Сред комплекса от патогени, 

най-деструктивно е влиянието на Hypoxylon mediterraneanum (De Not.) J.H. Mill., установен в 85% 

от постоянните пробни площи. Проучени са лесовъдски методи за превръщане на издънкови 

дъбови гори в семенни и подобряване на възобновяването и здравословното им състояние 

(Г8.5). 

Проведен е мониторинг за изследване присъствието на инвазивни видове гъбни патогени 

и насекомни вредители на територията на Беласица планина (Г8.5). Разработена е методика за 

мониторинг на инвазивни чужди видове гъби във връзка подобряване на информационната 

система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НП.5).  

Проучено е здравословното състояние на дървесната и храстова растителност в 

урбанизирана среда (Г7.12, Г10.1). Разработени са класификации на вредност на насекомни 

вредители и гъбни патогени чрез използване на три основни категории въз основа на 

физиологичното състояние на растенията-гостоприемници и мястото на увреждането. При 

насекомните вредители главни определящи характеристики са трофичните групи на 

принадлежност, способността за причиняване на тежки алергии и масови намножавания, а при 

гъбните патогени – степента на вирулентност и агресивност, възможността за разпространение 

на инфекцията и способността за формиране на гнилоти по стъблата и клоните на дърветата. 

 

4.2. Използване на дистанционни методи за оценка на здравословно състояние в 

горски екосистеми и градска среда 

За първи път в България е апробиран комбиниран подход за оценка на здравословното 

състояние на дървесната и храстова растителност в градска среда чрез използване на 

дистанционни методи за наблюдение (заснемане с безпилотна летателна система, оборудвана с 

мултиспектрална камера, специфичен анализ на изображенията) и теренна верификация с 

прилагане на класически ентомологични и фитопатологични методи (Г7.12).  

Апробиран е иновативен метод за дистанционно наблюдение на горски насаждения в 

труднодостъпни територии в два резервата в Западна Стара планина („Горната кория“ и 

„Чупрене“) чрез използване на безпилотна летателна система, оборудвана с мултиспектрална 

камера, с последваща теренна верификация за определяне на увреждащите фактори. Изчислени 

са темповете на разширение на короядните огнища на най-опасния насекомен вредител Ips 

typographus и е направена прогноза за съхненето на смърчовите насаждения(Picea abies) (Г7.20). 
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