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РЕЗЮМЕТА  

 
на научните трудове на доц. д-р Маргарита Илиева Георгиева  

за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ по професионално направление 6.5. Горско стопанство, 
научна специалност „Лесомелиорации, зщита на горите и специални ползвания в горите“ 

 

№ Научен труд 

В 1. Георгиева, М. 2016. Изследване на биоекологичните особености на патогена Allantophomopsis pseudotsugae (Wilson) Nag Raj, 
причиняващ некроза по дугласката (Pseodotsuga menziesii (Mirb.) Franco) в България. Наука за гората, 2, 115-126.  Web of Science 
(списък на НАЦИД)  

 Abstract: In recent years, a necrotic disease caused by pathogen 
Allantophomopsis pseudotsugae (Wilson) Nag Raj has been turned 
to a serious problem on Douglas fir (Pseudotsuga menziesii 
(Mirb.) Franco) plantations growing in Bulgaria. Aspects of life 
cycle and bioecological characteristics of A. pseudotsugae were 
studied in the period 2010-2012 in a 25-year-old provenance 
plantation of Douglas-fir cultivated in the region of Sofia. The 
specific requirements of the pathogen to environmental factors 
were established. The pathogenesis of the disease was 
determined by a continuous sequence of its life cycle stages. 
Inoculation tests proved the fungus was capable of invading bark 
wounds and causing necrosis.  
According to the results obtained from field and laboratory 
experiments, it was found that spores germination and mycelium 
growth begun at temperature above 6 °C. It was established that 
development of necrosis, causing by A. pseudotsugae was mainly 
associated with wounds on host stems and branches. Due to this 
fact, it was recommended pruning of Douglas-fir to carry out in 
periods when the risk of infection by the pathogen and further 
development of the disease is limited - in dormant season, at 

Рeзюме: В периода 2010-2012 г. са проследени отделните етапи 
от цикъла на развитие на заболяването некроза по дугласката 
(Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) и биоекологичните 
особености на неговия причинител Allantophomopsis 
pseudotsugae (Wilson) Nag Raj. Проучването е проведено в 
провиненчна култура от дугласка на 25-годишна възраст, 
отглеждана в Дендрариума на Институт за гората, гр. София. 
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. 
Развитие на патогена настъпва при температура на въздуха над 
6 °С, като най-благоприятна е между 25-28 °С. Инфектирането и 
развитието на заболяването е свързано главно с наличието на 
рани по стъблата или клоните на гостоприемника. Препоръчва 
се при залесяване и отглеждане на култури от дугласка, или при 
използването ѝ като декоративен вид, да се ограничават 
нараняванията, за да се предотврати заразяването и 
проникването на спорите на гъбата. Кастренето на клоните да се 
провежда през зимния сезон, при температура на въздуха под 6 
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temperatures below 6°C, or during growing season when host 
releases plenty of resin flow to protect wounds from pruning. 

°С, или през вегетационния сезон, когато гостоприемникът 
отделя обилно смола, покриваща отрезите от кастрене. 

В 2. Добрева, М., М. Георгиева, П. Дерменджиев, Р. Начев, В. Велинов, П. Терзиев, Г. Георгиев. 2017. Гъбни патогени по видове от 
род Pinus в района на Лесозащитна станция Пловдив през периода 2013-2016 г. Наука за гората, 16 (1), 103-116.  Web of Science 
(списък на НАЦИД)  

 Abstract: During the period 2013-2016, investigations were 
performed to establish the fungal pathogens that caused damages 
both on pine trees in forests and pine seedlings in nurseries at the 
territory of Forest Protection Station - Plovdiv, Bulgaria. Several 
fungi (Lophodermium pinastri, L. seditiosum, Lophodermella 
sulcigena, Cyclaneusma minus, C. niveum, Sclerophoma 
pithyophila, Dothistroma pini, Coleosporium sp., Melampsora 
pinitorqua, Cenangium ferruginosum and Sphaeropsis sapinea) 
were identified based on morphology data and associated with 
the damages on needles, shoots and branches of Pinus sylvestris, 
P. nigra and P. ponderosa in a total of 62 forest stands. Among 
pathogens, the most common and widespread were S. sapinea 
and C. ferruginosum that caused severe damages on young shoots 
and branches of hosts. The emerging infections by these 
pathogens developed rapidly as a consequence of the long-term 
drought conditions during the past few years. The high existence 
of S. sapinea and C. ferruginosum outbreaks contributed 
considerably to physiological weakness of established pine trees 
and they become more susceptible to attack by aggressive 
xylophages. During the surveys of forest nurseries thirteen fungal 
pathogens were recognized causing damages on: 1) roots - 
Fusarium sp. and Rhizoctonia sp.; 2) young shoots - Melampsora 
pinitorqua and 3) needles - Botrytis cinerea, Alternaria alternata, 
Lophodermium pinastri, L. seditiosum, Cyclaneusma minus, C. 
niveum, Sclerophoma pithyophila, Coleosporium sp., Cenangium 
acuum and Pestalotiopsis sp. This is the first report of the fungal 
pathogen C. accum for the Bulgarian mycota.    

Рeзюме: Проведено е проучване върху гъбните патогени в 
борови насаждения и разсадници в района на Лесозащитна 
станция Пловдив в България в периода 2013-2016 г. е. По три 
вида от род Pinus (P. sylvestris, P. nigra и P. ponderosa) в насаждения 
са установени 11 вида гъбни патогени: Lophodermium pinastri, 
Lophodermium seditiosum, Lophodermella sulcigena, Cyclaneusma 
minus, Cyclaneusma niveum, Sclerophoma pithyophila, Dothistroma 
pini, Coleosporium sp., Melampsora pinitorqua, Cenangium 
ferruginosum и Sphaeropsis sapinea. Те са намерени на територията 
на 24 държавни, ловни и общински горски стопанства. С най-
широко разпространение и вредност се отличават два вида, 
повреждащи летораслите и клоните на растенията-
гостоприемници – S. sapinea и C. ferruginosum. Масовата поява и 
развитие на патогените е свързано главно с продължителни 
засушавания през предходни години. Епифитотиите допринасят 
съществено за физиологичното отслабване на заразените 
дървета и намаляване на устойчивостта им към нападения от 
високоагресивни насекоми ксилофаги. От проби в горски 
разсадници са изолирани 13 вида патогени: два вида по корени 
(Fusarium sp. и Rhizoctonia sp.), един вид по млади леторасли 
(Melampsora pinitorqua) и 10 вида по иглици (Botrytis cinerea, 
Alternaria alternata. Lophodermium pinastri, Lophodermium 
seditiosum, Cyclaneusma minus, Cyclaneusma niveum, Sclerophoma 
pithyophila, Coleosporium sp., Cenangium accum и Pestalotiopsis sp.). 
Факултативният паразит C. accum е нов вид за микотата на 
България. 
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В 3. Георгиева М., С. Хлебарска. 2018. Видов състав и разпространение на интродуцирани гъбни патогени, причиняващи повреди 
по видове от род Pinus в Южна България. Наука за гората, 18 (1), 77-91.  Web of Science (списък на НАЦИД) 

  Abstract: The diversity and distribution of alien fungal 
pathogens causing damages on Pinus spp. in South Bulgaria were 
evaluated in the period of 2017-2018 in 20 sample plots 
established at the territory of 8 Regional Forest Directorates 
(RFD). The identification of invasive species was based on the 
assessment of trees’ health status, recovering the symptoms of 
diseases and damages on needles, cones, shoots, branches and 
roots. Ten natural and introduced Pinus spices were studied for 
the presence of fungal pathogens. Diseases caused by the invasive 
alien pathogens Diplodia sapinea, Dothistroma septosporum, 
Dothistroma pini and Lecanosticta acicola were determined. The 
harmful impact of established pathogens was assessed according 
to their virulence and aggressiveness, the degree of tree crown 
defoliation and discoloration, physiological condition of host 
plants and the rate of disease spreading. Among the established 
pathogens, the most common and widespread were Diplodia 
sapinea caused shoot blight diseases on all studied Pinus spp. The 
current high existence of D. sapinea outbreaks contributed 
considerably to physiological weakness of established pine trees 
and they became more susceptible to attack by aggressive 
xylophages. The most aggressiveness virulent pathogens were 
the invasive species Dothistroma septosporum and Lecanosticta 
acicola caused red and brown needle blight disease, tree dieback 
and degradation of forest landscape at sites between 700 and 800 
m a.s.l, with high air humidity required for spore release and 
spreading of the diseases.  

Рeзюме: Видовият състав и разпространението на инвазивни 
гъбни патогени, причиняващи повреди по местни и 
интродуцирани видове от род Pinus, са проучени в периода 2017-
2018 г. в двадесет опитни площи, разположени на територията 
на осем Регионални дирекции по горите в Южна България, при 
надморска височина между 14 и 880 m. Установен е комплекс от 
12 гъбни патогени, развиващи се в иглици, леторасли, клонки и 
корени. С най-висока интензивност са заболяванията, 
причинени от инвазивни чужди видове Diplodia sapinea, 
Dothistroma septosporum, D. pini и Lecanosticta acicola. Най-широко 
разпространен е патогенът D. sapinea, констатиран по всички 
видове от род Pinus. Висока вирулентност е отчетена при 
видовете Dothistroma septosporum и  Lecanosticta acicola , 
установени в насаждения от бял и черен бор при 700-880 m надм. 
в., райони с по-висока въздушна влажност и трайно задържане на 
мъгли. Силното разпространение и вредоносност на тези 
патогени е довело до нарушава екологичната роля на 
иглолистните гори у нас, както и стопанската им функция и 
рекреационно предназначение. 

В 4. Drenkhan, R., V. Tomešová-Haataja, S. Fraser, P. Vahalik, M. Mullett, J. Martín-García, R.E. Bradshaw, L. Bulman, M.J. Wingfield, T. Kirisits, 
T.L. Cech, S. Schmitz, R. Baden, K. Tubby, A. Brown, M. Georgieva, A. Woods, R. Ahumada, L. Jankovský, I.M. Thomsen, K. Adamson, B. 
Marçais, M. Vuorinen, P. Tsopelas, A. Koltay, A. Halasz, N. La Porta, N. Anselmi, R. Kiesnere, S. Markovskaja; A. Kačergius; I. Papazova-
Anakieva, K. Sotirovski, J. Lazarević, H. Solheim, P. Boron, H. Bragança, D. Chira, D. L. Musolin, A.V. Selikhovkin, N. Keča, D. Karadžić, V. 
Galovic, P. Pap, M. Markovic, L. Poljakovic Pajnik, V. Vasic, E. Ondrušková, B. Piškur, D. Sadiković, J. J. Diez-Casero, A. Solla, H. Millberg, J. 
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Stenlid, A. Angst, A. Lehtijärvi, H.T. Doğmuş-Lehtijärvi, F. Oskay, K. Davydenko, V. Meshkova, S. Woodward, I. Barnes. 2016. Dothistroma 
needle blight: a comprehensive review of its global geographic distribution and host susceptibility. Forest Pathology, 1-35, DOI: 
10.1111/efp.12290 Scopus Q1 SJR; IF (2016) = 1.547 (2016) = 0.609 

 Abstract:  Dothistroma needle blight (DNB) is one of the most 
important diseases of pine. Although its notoriety stems from 
Southern Hemisphere epidemics in Pinus radiata plantations, the 
disease has increased in prevalence and severity in areas of the 
Northern Hemisphere, including Europe, during the last two 
decades. This increase has largely been attributed to expanded 
planting of susceptible hosts, anthropogenic dispersal of the 
causative pathogens and changes in climate conducive to disease 
development. The last comprehensive review of DNB was 
published in 2004, with updates on geographic distribution and 
host species in 2009. Importantly, the recognition that two 
species, Dothistroma septosporum and D. pini, cause DNB 
emerged only relatively recently in 2004. These two species are 
morphologically very similar, and DNA-based techniques are 
needed to distinguish between them. Consequently, many 
records of host species affected or geographic location of DNB 
prior to 2004 are inconclusive or even misleading. The objectives 
of this review were (i) to provide a new database in which 
detailed records of DNB from 62 countries are collated;(ii) to 
chart the current global distribution of D. septosporum and D. pini; 
(iii) to list    all known host species  and  to  consider  their  
susceptibility  globally;  (iv)  to collate  the published results of 
provenance trials; and (v) to consider the effects of site factors on 
disease incidence and severity. The review shows that DNB 
occurs in 76 countries, with D. septosporum confirmed to occur in 
44 and D. pini in 13.  There are now 109 documented Pinaceae 
host taxa for Dothistroma species, span- ning six genera (Abies, 
Cedrus, Larix, Picea, Pinus and Pseudotsuga), with Pinus being the 
dominant host genus, accounting for 95 host taxa. The relative 
susceptibilities   of these hosts to Dothistroma species are 
reported, providing a resource to inform species choice in forest 

Рeзюме: Заболяването „червени петна по иглиците“, причинено 
от фитопатогените Dothistroma septosporum и D. pini (Dothistroma 
needle blight, DNB) е едно от най-сериозните по видовете от род 
Pinus. Въпреки, че болестта е установена за първи път в 
насаждения от Pinus radiata в страни на Южното полукълбо, през 
последните две десе-тилетия тя се е развива с по-голяма сила в 
страните от Северното полукълбо, в т.ч. и в Европа. Тази 
експанзия до голяма степен се дължи на увеличаването на 
площите с чувствителни гостоприемници, антропогенно 
пренасяне на причинителите и наблюдаваните промени в 
климата, благоприятстващи развитието на патогените. 
Последният цялостен преглед на разпространението на 
заболяването е публикуван през 2004 г., актуализиран през 2009 
г. с нова информация за текущото разпространение и кръга от 
гостоприемници. С помощта на молекулярни методи, през 2004 
г. е доказано, че два вида фитопатогени - Dothistroma septosporum 
и D. pini, причиняват заболяването  DNB , които са морфологично 
сходни. Необходимо е прилагане на ДНК анализи, за да бъдат 
разграничени двата вида. Ето защо, голяма част от предходните 
съобщения на засегнатите видове гостоприе-мници или 
географското разпространение на заболяването преди 2004 г. са 
неубедителни или дори подвеждащи. Целите на този преглед са: 
(i) да се предостави нова база данни, в която да бъдат 
представени подробни записи на заболяването от 62 държави; 
(iii) да се изброят всички известни видове гостоприемници  в 
световен мащаб и да се посочи тяхната чувствителност; iv) да 
събере публикува-ните резултати за изпитвания на отделни 
произходи; и (v) да разгледа въздействието на факторите на 
околната среда върху честотата и интензивността на 
заболяването. Прегледът показва, че болестта се среща в 76 
страни, като за D. septosporum е потвърдено, че се среща в 44, а D. 
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planting. Country records show that most DNB outbreaks in 
Europe occur on Pinus nigra and its subspecies. It is anticipated 
that the collaborative work described in this review will both 
underpin a broader global research strategy to manage DNB in 
the future and provide a model for the study of other forest 
pathogens. 

pini в 13 държави. Сто и девет са документираните видове - 
гостоприемници от сем. Pinaceae, обхващащи шест рода (Abies, 
Cedrus, Larix, Picea, Pinus и Pseudotsuga), като Pinus е 
доминиращият род, включващ 95 вида. Данните от отделните 
страни показват, че повечето огнища в Европа се проявяват при 
насаждения от Pinus nigra и неговите подвидове.  

В 5. Bulman, L.S., K. Tubby, R.E. Bradshaw, S. Fraser, J. Martín-García, D.L. Musolin, I. Barnes, N. La Porta, J.J. Diez-Casero, A. Koltay, A. Woods, 
R. Drenkhan, R. Ahumada, L. Poljakovic Pajnik, B. Piškur, H.T. Doğmuş-Lehtijärvi, V. Tomešová-Haataja, S. Schmitz, M. Georgieva, L. 
Jankovský, N. Anselmi, S. Markovskaja; I. Papazova-Anakieva, K. Sotirovski, J. Lazarević, K. Adamcikova, P. Boron, H. Bragança, D. Chira, 
N. Keča, E. Ondrušková, D. Sadiković, V. Queloz, A. Vetttraino. 2016. A worldwide perspective on the management and control of 
Dothistroma Needle Blight. Forest Pathology, 1-17, doi: 10.1111/efp.12305  Scopus Q1 SJR; IF (2016) = 1.547 (2016) = 0.609 

 Abstract: Dothistroma needle blight (DNB) caused by 

Dothistroma septosporum and Dothistroma pini is a damaging 

disease in many countries. It led to the abandonment of planting 

susceptible Pinus species in parts of Africa, Asia, Australasia, 

Europe, and North America. The disease is effectively controlled 

by copper fungicides but they are applied in forests only in New 

Zealand and Australia. Other management tactics aimed at 

making conditions less favourable for disease development, such 

as thinning or pruning, may be effective on some, but not all, sites. 

Disease avoidance, by planting non susceptible species, is the 

most common form of management along with deployment of 

hosts with strong disease resistance. Although D. septosporum is 

present almost everywhere Pinus is grown it is important that 

effort is maintained to exclude new introductions of the DNB 

pathogens in order to avoid recombination with existing 

genotypes. A global strategy, facilitated by collaborative 

programmes, is needed to exclude new introductions of 

Dothistroma and other damaging forest pathogens. 

Рeзюме: Заболяването по иглиците, причинено от 
фитопатогените Dothistroma septosporum и D. pini (DNB), е силно 
повреждащо в много страни по света. То е довело до изоставяне 
за залесяване на чувствителните госто-приемници от род Pinus в 
страни от континетите Африка, Азия, Австралия, Европа и 
Северна Америка. Заболяването се контролира ефективно от 
фунгициди на медна основа, но разрешение за тяхното ползване 
има единствено в Нова Зеландия и Австралия. Други методи за 
борба, насочени към намаляване на неблагоприятните условия 
за развитие на заболяването, като провеждане на отгледни сечи 
и кастрене, могат да бъдат ефективни, но не на всички 
месторастения. Много често, за да се намали разпростра-нението 
на болестта, се избягва използването на чувстви-телни 
гостоприемници за залесяване и замяната им с устойчиви 
видове. Въпреки, че D. septosporum присъства почти навсякъде, 
където се отглеждат борови насаждения, необходимо е да се 
полагат усилия за предотвратяване на нови интродукции на 
патогените, и да се избегне рекомбинация със съществуващите 
генотипове.  
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В 6. Mullett, M.S., K. Adamson, H. Braganca, T.S. Bulgakov, M. Georgieva, R. Drenkhan. 2018. New country and regional records of the pine 
needle blight pathogens Lecanosticta acicola, Dothistroma septosporum and Dothistroma pini. Forest pathology, 1-10. 
doi/abs/10.1111/efp.12440. Scopus Q2 SJR (2018) = 0.564; IF (2018) = 1.741 

 Abstract: Dothistroma needle blight (DNB), caused by 
Dothistroma septosporum and D. pini, and brown spot needle 
blight (BSNB) caused by Lecanosticta acicola, are some of the 
most serious and damaging foliar diseases of pines (Pinus spp.).  
Lecanosticta acicola is reported for the first time from Ireland and 
Portugal and confirmed from the Black sea coast of Russia 
(Krasnodar region, Sochi).  It has also been recovered from the 
first, and only, reported site in Latvia four years after efforts to 
eradicate it were undertaken.  Dothistroma septosporum is 
reported for the first time from Ireland on P. sylvestris and P. 
radiata. It was also found in Comunitat Valenciana, Spain and 
confirmed as the causal agent of the disease in Bulgaria.  
Dothistroma pini was found in Aragon, Spain and in Arkansas, 
USA, where it was found on P. elliottii, a new host for this 
pathogen.  A new ITS haplotype of D. septosporum is reported 
from the Bulgarian isolates and a new ITS haplotype of D. pini 
from the Arkansas isolates.  These new country and regional 
reports extend the geographical and host range of these 
pathogenic fungi and continue a trend seen since the 1990s.  Of 
particular concern are the geographically widespread new 
reports of L. acicola from the most north- and south-westerly 
(Ireland and Portugal) to the most south-easterly (Russia) 
regions in Europe, suggesting that not only is this pathogen 
continuing to spread in Europe but is well adapted to a wide range 
of climatic conditions.  

Рeзюме: Заболяванията „червени петна по иглиците“  (DNB), 
причинено от Dothistroma septosporum и D. pini, и „кафяви петна 
по иглиците“ (BSNB), причинено от Lecano-sticta acicola, са едни 
от най-сериозните и вредни заболя-вания на боровете (Pinus 
spp.). За първи път сведения за L. acicola са съобщени за 
Ирландия и Португалия и са потвърдени за черноморския бряг 
на Русия (област Краснодар, Сочи). Потвърдено е заболяването 
също за първото и единствено месторастене в Латвия, четири 
години след предприемането на мерки за неговото унищо-
жаване. Dothistroma septosporum е съобщена за първи път в 
Ирландия по P. sylvestris и P. radiata. Той е установен и в Испания 
и е потвърден като причинител на болестта  DNB в България. 
Dothistroma pini е съобщен в Арагон, Испания и в Арканзас, САЩ, 
където е открит на P. elliottii, нов гостоприемник за този патоген. 
От изолатите от България, за първи път е отчетен нов ITS 
хаплотип на D. septosporum и нов  ITS  хаплотип на D. pini от 
изолатите на Арканзас. Новите национални и регионални данни 
разширяват географския обхват и кръга от гостоприемници на 
патогените. От особено внимание е новото географско раз-
пространение на L. acicola от най-северния и югозападния регион 
(Ирландия и Португалия) до най-югоизточните  региони (Русия) 
в Европа, което предполага, че не само този патоген продължава 
да се разпространява в Европа, но той е добре адаптиран към 
разнообразни климатични условия. 

B 7. Georgieva, M., M. Marković. 2018. A comparative study on Dothistroma needle blight disease on Pinus spp. in Bulgaria and Serbia. Silva 
Balcanica, 19(2), 55-66.  Web of Science (списък на НАЦИД) 

 Abstract: Dothistroma needle blight (DNB) diseases caused 
significant damages on susceptible pine species in some localities 

Рeзюме: Заболяването по иглиците, причинено от фито-
патогени от род Dothistroma причинява значителни щети по 
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in Bulgaria and Serbia. This study represents the first results of a 
joint work on the morphological diversity of Dothistroma pini 
isolates from three Pinus nigra localities in Serbia (Deliblato 
sands, Subotica sands and Kovil) and fifteen mountain and urban 
localities in Bulgaria including a range of five native Pinus spp. – 
P. nigra, P. sylvestris, P. peuce, P. heldrechii and P. mugo. The 
potential distribution and abundance of Dothistroma spp. were 
determined by collecting needles that had symptoms considered 
characteristic of the disease. The morphological peculiarities of 
isolated mycelium cultures were compared and the differences 
among them were defined. Dothistroma fruit structures were 
most frequently recovered from samples originating from all 
regions in Serbia, and least frequently from the Bulgarian 
localities. In Bulgaria, it was established on P. nigra plantations in 
four localities (St. Vlas vill., Vehtovo, Plachkovci and Kyustendil) 
and on P. heldrechii trees that is detected for first time in the 
country as a new host of DNB. Compiling data for the distribution 
of susceptible hosts in areas predicted to be suitable for range 
expansion of Dothistroma spp. defining the current situation of 
DNB disease in both countries.  A range of other fungi had yielded 
from needles and shoots of P. nigra - Cyclaneusma niveum and 
some saprophytes or secondary pathogens such as 
Lophodermium spp. and Diplodia sapinea. The pathogen 
Cytospora pinastri was found for first time on P. peuce in Bulgaria. 

чувствителните местни видове бор в райони в България и 
Сърбия. Настоящето проучване представя първи резултати от 
съвместно изследване на морфологичното разнообразие на 
изолати от Dothistroma pini, развиващи се върху Pinus nigra в 
Сърбия и  по P. nigra, P. sylvestris, P. peuce, P. hеldrechii и P. mugo от 
петнадесет района в горски екосистеми и урбанизирани 
територии в България. Събрани са симптоматични иглици, с 
характерни признаци за развитие на болестта. Сравнени са 
морфологичните особености на изолираните мицелни култури. 
В най-голяма степен плодни тела на D. pini са формирани по 
иглиците от всички региони в Сърбия. В България патогенът е 
установен по P. nigra в четири района (Св. Влас, Вехтово, 
Плачковци и Кюстендил) и по P. hеldrechii, който е съобщен като 
нов  гостоприемник за страната ни. Събирани са данни за 
разпространението на чувствителните гостоприемници от род 
Pinus в райони, за които се смята, че са подходящи за 
разширяване на обхвата на Dothistroma spp. в двете страни. При 
направените изолациите са идентифицари и други гъбни 
патогени, причинители на заболявания по иглиците на P. nigra - 
Cyclaneusma niveum, Lophodermium spp. и Diplodia sapinea. 
Патогенът Cytospora pinastri е открит за първи път в България по 
иглици на P. peuce от района на Витоша. 

В 8. Georgieva, M. 2020. Spread of new invasive pathogen Lecanosticta acicola on Pinus species in Bulgaria. Silva Balcanica 21(1), 1-9. doi: 
10.3897/silvabalcanica.21.e54610 Web of Science (списък на НАЦИД) 

 Abstract: Brown spot needle blight (BSNB) disease caused by the 
fungal pathogen Lecanosticta acicola has been the most serious 
and damaging needle diseases of Pinus spp. in recent years. In 
Bulgaria, the pathogen was reported for the first time in 2017 on 
Pinus sylvestris generative plantation in the region of State 
Forestry Ardino, the Eastern Rhodopes. The new established 
invasive pathogen is considered as a highly adaptable to new 

Рeзюме: Заболяването „кафяви петна по иглиците“ (BSNB), 
причинено от гъбния патоген Lecanosticta acicola, е сред най-
сериозните и увреждащи заболявания по Pinus spp. през 
последните години. В България патогенът е съобщен за първи 
път през 2017 г. в генеративна градина от Pinus sylvestris в района 
на Държавно горско стопанство Ардино, Източни Родопи. 
Новоустановеният инвазивен патоген е смятан за изключително 
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hosts and environmental conditions. The life cycle of Lecanosticta 
acicola and the virulance of the disease strongly suggest that the 
new emerging pathogen has the potential to cause severe 
damages and is a serious threat to Pinus species throughout the 
country. In the period 2018-2019, a new spread of L. acicola from 
the initial outbreak was established throughout P. sylvestris and P. 
nigra stands at territory of SF Ardino, Kardzhali district. 

адаптивен към новите госто-приемници и към разнообразни 
условия на околната среда. Жизненият цикъл на Lecanosticta 
acicola и виру-лентносттаму подсказват, че новият патоген е 
способен да причини сериозни щети и представлява 
потенциална заплаха за видовете от род Pinus в цялата страна. В 
периода 2018-2019 г. е установено разпространение на L. acicola 
от първичното му находище към насаждения от P. sylvestris и P. 
nigra на територията на ДГС Ардино, област Кърджали. 

В 9. Vainio, E.J., H. Bragança, M. Cleary, G. Fourie, M. Georgieva, L. Ghelardini, S. Hannunen, R. Ioos, J. Martín-García, P. Martínez-Álvarez, M. 
Mullett, T. Oszako, I. Papazova-Anakieva, B. Piškur, C. Romeralo, A.V. Sanz-Ros, E.T. Steenkamp, K. Tubby, M.J. Wingfield, J. J. Diez. 2019. 
Sampling and detection strategies for the Pine Pitch Canker (PPC) disease pathogen Fusarium circinatum in Europe. Forests, 10, 9, MDPI 
Open Access Publishing. 2019. DOI:doi.org/10.3390/f10090723, 1-28. Scopus Q1 SJR (2019) = 0.652 IF (2019) = 2.116 

 Abstract: Fusarium circinatum is listed among the species 
recommended by EPPO for regulation as quarantine pests in 
Europe. Over 60 Pinus species are susceptible to the pathogen and 
it also causes disease on Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii) and 
species in genera such as Picea and Larix. The European Food 
Safety Authority considers the probability of new introductions, 
via contaminated seeds, wood material, soil and growing 
substrates, natural means and human activities, into the EU very 
likely. Due to an early detection, constant surveillance and control 
measures, F. circinatum outbreaks have officially been eradicated 
in Italy and France. However, the global spread of F. circinatum 
suggests that the pathogen will continue to be encountered in 
new environments in the future. Therefore, continuous 
surveillance of reproductive material, nurseries and plantations, 
prompt control measures, and realistic contingency plans will be 
important in Europe and elsewhere to limit disease spread and 
the “bridgehead effect” where new introductions of a tree 
pathogen become increasingly likely as new environments are 
invaded, must be considered. Therefore, survey programs 
already implemented to limit the spread in Europe and that could 
be helpful for other EU countries are summarized in this review. 

Рeзюме: Патогенът Fusarium circinatum е сред видовете, 
препоръчвани от EPPO за регулиране като карантинни 
вредители в страните от Европа. Над 60 вида от род Pinus 
проявяват чувствителност към патогена, както и дугла-ската 
(Pseudotsuga menziesii), Picea spp. и Larix spp. Според Европейския 
орган по безопасност на храните,  вероятността от нови 
интродукции  в страните от ЕС е много вероятна, поради 
транспортиране на инфектирани семена, дървен материал, 
почва и растителни субстрати, както и глобалния трафик на хора. 
Поради възможността за ранното откриване на патогена, и 
прилагане на постоянни мерки за наблюдение и контрол, 
огнищата на F. circinatum официално се смятат за унищожени в 
Италия и Франция. Въпреки това,  смята се, глобалното 
разпространение на F. circinatum, че патогенът ще продължи в 
нови находища и в бъдеще. Ето защо, прилагането на мерки за 
непрекъснато изследване на репродуктивни материали в 
разсадниците и насажденията, бързите мерки за контрол и 
реалистичните планове за действие в извънредни ситуации, са 
важни в Европа и в други страни за ограничаване на разпростра-
нението на болестите и „bridgehead effect“, при който новите 
интродукцирани инвазивни патогени се  разпро-страняват 
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These surveys not only include countries where pitch canker is 
present such as Portugal and Spain but also include countries 
where F. circinatum is not present such as Bulgaria, Northern 
Macedonia, Slovenia, Great Britain, Sweden and Finland. 
Sampling protocols for seeds, seedlings, twigs, branches, shoots, 
soil samples, spore traps and insects from different studies are 
collated and compiled in this review. Likewise, methodology for 
morphological and molecular identification is herein presented. 
These include conventional PCR with a target specific region 
located in the intergenic spacer region as well as several real-time 
PCR protocols. Finally, global situation and future prospects are 
addressed. 

широко не поради условията на местонахожде-нието, а от 
особено инвазивната способност на популацията на патогена. 
Ето защо е изготвен преглед на програми за мониторинг, които 
вече са приложени за ограничаване на разпространението на F. 
circinatum в Европа и които биха могли да бъдат полезни за други 
страни от ЕС. Тези проучвания включват не само страни, в които 
има присъствие на патогена, като Португалия и Испания, но 
също така включват страни, в които F. circinatum все още не е 
съобщен като България, Северна Македония, Словения, 
Великобритания, Швеция и Финландия. Събрани са протоколите 
за вземане на проби от семена, фиданки, клони, почвени проби, 
уловители на спори и насекомни видове. Представена е 
методология за морфологична и молекулярна идентификация 
на патогена.  

В 10. Fernández-Fernández, M., P. Naves, D.L. Musolin, A.V. Selikhovkin, M. Cleary, D. Chira, M. Paraschiv, T.R. Gordon, A. Solla, I. Papazova-
Anakieva, T. Drenkhan, M. Georgieva, A. Altunisik, C. Morales, M. Tabaković-Tošić, D.N. Avtzis, G. Georgiev, D. Doychev, S. Nacheski, T. 
Trestic, M. Elvira-Recuenco, J.J. Diez, J. Witzell. 2019. Pitch canker disease and insects: Regional risks, environmental regulation and 
practical management options. Forests, 10, 8, MDPI Open Access Publishing, ISSN:1999-4907, https://doi.org/10.3390/f10080649, 1-
34. Scopus Q1 SJR (2019) = 0.652 IF (2019) = 2.116 

 Abstract:  Pine pitch canker (PPC), caused by the pathogenic 

fungus Fusarium circinatum is a serious threat to pine forests 

globally. The recent introduction of the pathogen to Southern 

Europe and its spread in Mediterranean region is alarming; 

considering the immense ecological and economic importance of 

pines in the region. Pines in forests and nurseries can be infected; 

resulting in severe growth losses and mortality. The pathogen is 

known to spread in plants for planting and in seeds; and results 

from recent studies have indicated that F. circinatum may also 

spread through phoretic associations with certain insects. With 

this review; we aim to expand the current understanding of the 

risk of insect-mediated spread of PPC in different parts of Europe. 

Рeзюме: Смолист рак по бора (PPC), причинен от гъбния патоген 
Fusarium circinatum представлява сериозна заплаха за боровите 
гори в световен мащаб. 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. Боровете горите и разсадниците могат да бъдат 
инфектирани, което води до сериозни загуби на прираст и 
загиването им. Известно е, че патогенът се разпространява чрез 
фиданки за засаждане и семената, но последни проучвания 
показват, че F. circinatum може също да се раз-пространи чрез 
някои насекомни вредители. В настоящия преглед е предсатвен 
анализ на риска от разпространение на болестта, причинено от 
насекоми в различни части на Европа. Чрез съвместни действия 
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Through a joint action of a multinational researcher team; we 

collate the existing information about the insect species spectrum 

in different biogeographic conditions and scrutinize the potential 

of these insects to transmit F. circinatum spores in forests and 

nurseries. We also discuss the impact of environmental factors 

and forest management in this context. We present evidence for 

existence of a high diversity of insects with potential to weaken 

pines and disseminate PPC in Europe; including several common 

beetle species. In many parts of Europe; temperatures are 

projected to rise; which may promote the activity of several insect 

species; supporting multivoltinism and thus, further amplifying 

the risk of insect-mediated dissemination of PPC. Integrated pest 

management (IPM) solutions that comply with the forest 

management practices need to be developed to reduce this risk. 

We recommend careful monitoring of the insect populations as 

the basis for successful IPM. Improved understanding of 

environmental control of the interaction between insects, the 

pathogen and host trees is needed in order to support 

development of bio-rational strategies to safeguard European 

pine trees and forests against F. circinatum in future. 

на интернационален изследователски екип е събрана 
съществуващата информа-ция за спектъра от насекомни 
вредители в различни биогеографски райони и е проучен 
потенциалът им да пренесат спори на F. circinatum в горите и 
разсадниците. В този контекст е разгледано влиянието на 
факторите на околната среда и стопанисването на горите. 
Представени са доказателства за съществуването на голямо 
разнообразие от насекоми с потенциал за отслабване на борове 
и разпространение на  PPC  в Европа. В много части на Европа се 
прогнозира повишаване на температурите, които могат да 
активизират някои насекомни вредители, подпомагане на 
поливолтинизма, което допълнително увеличава риска от 
разпространение на PPC. За да се намали този риск, е необходимо 
да се разработят интегрирани мерки за борба (ИМБ) за 
подтискане каламитети на вредителите, които да съответстват 
на практиките за управление на горите. Препоръчано е 
внимателно наблюдение на популациите от насекоми като 
основа за успешна ИМБ. Необходимо е прилагане на контрол 
върху взаимодействието между насекомите, патогена и 
гостоприемниците, за да се подпомогне разработването на 
биорационални стратегии за защита на европейските борови 
гори срещу F. circinatum в бъдеще. 

В 11. Elvira-Recuenco, M., S. Olga-Cacciola, A. Sanz-Ros, M. Garbelotto, J. Aguayo, A. Solla, M. Mullett, Tiia Drenkan, F. Oskay, A. G. Aday Kaya, 
E. Iturritxa, M. Cleary, J. Witzell, M. Georgieva, I. Papazova-Anakieva, D. Chira, M. Paraschiv, D.L. Musolin, A.V. Selikhovkin, E.Yu. 
Varentsova, K. Adamčíková, S. Markovskaja, N. Mesanza, K. Davydenko, P. Capretti, B. Scanu, P. Gonthier, P. Tsopelas, J. Martín-García, C. 
Morales-Rodríguez, A. Lehtijärvi, T. Doğmuş, T. Oszako, J. A. Nowakowska, H. Bragança, M. Fernández-Fernández, J. Hantula, J.J. Díez. 
2020. Potential interactions beween invasive Fusarium circinatum and other pine pathogens in Europe. Forests, 11, 1, MDPI Open Access 
Publishing, ISSN:1999-4907, 1-33. https://doi.org/10.3390/f11010007 Scopus Q1 SJR (2019) = 0.652 IF (2019) = 2.116 

 Abstract:   Pines are major components of native forests and 
plantations in Europe, where they have both economic 
significance and play an important ecological role. Diseases of 
pines are mainly caused by fungal and oomycete pathogens and 

Рeзюме: Видовете от род Pinus са основни компоненти в 
горските екосистеми в Европа, където имат както икономическо 
значение, така и играят важна екологична роля. Заболяванията 
по боровете се причиняват главно от гъбни и оомицетни 

https://doi.org/10.3390/f11010007
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can significantly reduce the survival, vigor and yield both of 
individual trees and of entire stands or plantations. Pine pitch 
canker (PPC) caused by Fusarium circinatum (Nirenberg & 
O’Donnell) is among the most devastating pine diseases in the 
world and is an example of an emergent invasive disease in 
Europe. The effects of microbial interactions on plant health, as 
well as the possible roles plant microbiomes may have in disease 
expression, have been the focus of several recent studies. Here, 
we describe possible effects on the health of pine seedlings and 
mature plants caused by the co-infection of pathogenic fungi and 
oomycetes with F. circinatum, in an attempt to expand our 
understanding of the role biotic interactions may play in the 
future impact of PPC disease in European nurseries and forests. 
Available information about pathogens of pines that may co-
occur with F. circinatum in Europe is here reviewed and 
interpreted to theoretically predict the effects of such co-
occurrence on pines’ survival, growth and yield. A practical 
application of this review effort is to enhance the ability to 
identify the presence of F. circinatum, a fungal pathogen that has 
been recently introduced and is currently regulated in Europe, 
when infections caused by multiple pathogens are present in the 
same plant nursery, plantation or forests stand. 

патогени и могат значително да намалят жизнеността и да 
причинят загиване, както на отделни дървета, така и на цели 
насаждения. Смолистият рак по бора (PPC), причинено от 
Fusarium circinatum (Nirenberg & O’Donnell), е сред най-
опустошителните забо-лявания в света и е пример за 
възникваща инвазивна ин-фекция в Европа.  В опит да се 
разшири разбирането за ролята, която биотичните 
взаимодействия могат да играят за бъдещото разпространение 
на PPC в европейските разсадници и гори, е описан 
потенциалният ефект, който би оказало съвместното развитие 
на други патогенни гъби и F. circinatum вържу здравето и 
жизнеността на дърветата. Наличната информация за 
патогените по видовете от род Pinus, които могат да се развият 
съвместно с F. circinatum в Европа, е прегледана и 
интерпретирана, за да се предскаже теоретично ефектите от това 
съвместно въздействие върху оцеляването, растежа и прираста 
на дърветата. Практическото приложение на това проучване е да 
се подобри способността да се идентифицира присъствието на F. 
circinatum, наскоро интродуциран и понастоящем  регулиран в 
Европа, където инфекции, причинени от множество други 
патогени присъстват в едни и същи разсадници или насаждения. 

B 12. Drenkhan, R. B. Ganley, J.M. García, P. Vahalík, K. Adamson, K. Adamčíková, R. Ahumada, L. Blank, H. Bragança, P. Capretti, M. Cleary, C. 
Cornejo, K. Davydenko, J.J. Diez, H.T. Doğmuş-Lehtijärvi, M. Dvořák, R. Enderle, G. Fourie, M. Georgieva, L. Ghelardini, J. Hantula, R. Ioos, 
E. Iturritxa, L. Kanetis, N.N. Karpun, A. Koltay, E. Landeras, S. Markovskaja, N. Mesanza, I. Milenković, D.L. Musolin, K. Nikolaou, J.A. 
Nowakowska, N. Ogris, F. Oskay, T. Oszako, I. Papazova-Anakieva, M. Paraschiv, M. Pasquali, F. Pecori, T. Rafoss, K. Raitelaitytė, R. Raposo, 
C. Robin, C. Rodas, A. Santini, A.V. Sanz-Ros, A.V. Selikhovkin, A. Solla, M. Soukainen, N. Soulioti, E.T. Steenkamp, P. Tsopelas, A. Vemić, 
A.M. Vettraino, M.J. Wingfield, S. Woodward, C. Zamora-Ballesteros, M.S. Mullett. 2020. Global geographic distribution and host range of 
Fusarium circinatum, the causal agent of pine pitch canker. Forests. MDPI Open Access Publishing, 11(7), 724, 38 pp. 
https://doi.org/10.3390/f11070724 Scopus Q1 SJR (2019) = 0.652 IF (2019) = 2.116  

 Fusarium circinatum, the causal agent of pine pitch canker (PPC), 
is currently one of the most important threats of Pinus spp. 
globally. This pathogen is known in many pine-growing regions, 

Рeзюме: Fusarium circinatum, причинителят на „смолист рак по 
бора“ (PPC), понастоящем е една от най-важните заплахи за 
видовете от род Pinus в световен мащаб. Този патоген е познат в 



Резюмета 

 

page 12/50  

including natural and planted forests, and can affect all life stages 
of trees, from emerging seedlings to mature trees. Despite the 
importance of PPC, the global distribution of F. circinatum is 
poorly documented, and this problem is also true of the hosts 
within countries that are affected. The aim of this study was to 
review the global distribution of F. circinatum, with a particular 
focus on Europe. We considered (1) the current and historical 
pathogen records, both positive and negative, based on confirmed 
reports from Europe and globally; (2) the genetic diversity and 
population structure of the pathogen; (3) the current distribution 
of PPC in Europe, comparing published 
models of predicted disease distribution; and (4) host 
susceptibility by reviewing literature and generating a 
comprehensive list of known hosts for the fungus. These data 
were collated from 41 countries and used to compile a specially 
constructed geo-database. A review of 6297 observation records 
showed that F. circinatum and the symptoms it causes on conifers 
occurred in 14 countries, including four in Europe, and is absent 
in 28 countries. Field observations and experimental data from 
138 host species revealed 106 susceptible host species including 
85 Pinus species, 6 non-pine tree species and 15 grass and herb 
species. Our data confirm that susceptibility to F. circinatum 
varies between different host species, tree ages and 
environmental characteristics. 
Knowledge on the geographic distribution, host range and the 
relative susceptibility of different hosts is essential for disease 
management, mitigation and containment strategies. The 
findings reported in this review will support countries that are 
currently free of F. circinatum in implementing effective 
procedures and restrictions and prevent further spread of the 
pathogen. 

много райони в естествени и изкуствени насаждеия, като може 
да засегне всички жизнени етапи на дърветата, от млади поници 
до зрели дървета. Въпреки значението на  PPC, глобалното 
разпространение на F. circinatum е слабо проучено и този 
проблем е актуален и за засегнатите страни. Целта на това 
проучване е да се преразгледа глобалното разпространение на F. 
circinatum, с особен внимание към страните от Европа. 
Разгледани са (1) настоящите и исторически данни за патогена 
както положителни, така и отрицателни, от Европа и в световен 
мащаб; (2) генетичното разнообразие и популационната 
структура на патогена; (3) текущото разпространение на  PPC в 
Европа, сравнявайки публикуваните модели на прогнозирано 
разпространение на заболяването; и (4) чувствителност към 
гостоприемници чрез преглед на литературата, и генериране на 
изчерпателен списък на известни гостоприемници. Тези данни 
са събрани от 41 страни и са използвани за съставяне на 
специално изградена гео-базирана информационна система. 
Преглед на 6297 записа за наблюдение показа, че F. circinatum и 
симптомите, които причинява върху иглолистни дървета, са се 
появили в 14 страни, включително четири в Европа, а не са 
констатирани в 28 страни. Теренните наблюдения 
и експериментални данни от 138 вида гостоприемници 
разкриват 106 чувствителни вида, в т.ч. 85 вида от род Pinus, 6 
вида от други родове и 15 тревни вида. Нашите данни 
потвърждават, че чувствителността към F. circinatum варира 
между различните видове гостоприемници, възрастта на 
дърветата и характеристиките на околната среда. Знанията за 
географското разпространение, обхвата на гостоприемниците и 
тяхната чувствителност са от съществено значение за 
стратегиите за управление, смекчаване и ограничаване на 
заболяването.  

Г 7.1. Dobreva M., N. Simov, G. Georgiev, P. Mirchev, M. Georgieva. 2013. First Record of Corythucha arcuata (Say) (Heteroptera: Tingidae) on 
the Balkan Peninsula. Acta zoologica bulgarica, 65 (3), 409-412. Scopus Q3 SJR (2013) = 0.273; IF (2013) = 0.357 
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 Abstract: Five alien lace bug species have been introduced to 
Europe so far and three of them are known from the territory of 
the Balkan Peninsula: Stephanitis pyrioides (Scott, 1874), S. 
rhododendri HorvátH, 1905 and Corythucha ciliata (Say, 1832). In  
this  paper  we  present  data  about  the  first record  of  oak  lace  
bug,  Corythucha  arcuata  (Say, 1832)  (Heteroptera:  Tingidae)  
in  Bulgaria  and  the Balkan Peninsula. It was found on the leaves 
of solitary trees of Quercus robur L. in Plovdiv, and in mixed 
stands formed by Q. robur and Q. cerris L. in the vicinity of 
Simeonovgrad in South Bulgaria. C. arcuata has most likely 
penetrated into Bulgaria from the Asiatic part of Turkey where it 
is widely distributed. 

Рeзюме: Пет инвазивни вида от сем.  Tingidae са интродуцирани 
в Европа, три от тях са известни на територията на Балканския 
полуостров: Stephanitis pyrioides (Scott, 1874), S. rhododendri 
HorvátH, 1905 и Corythucha ciliata (Say, 1832). В настоящето 
проучване са представени данни за първо съобщение на 
Corythucha arcuata (Say, 1832) (Heteroptera: Tingidae) в България 
и на Балканския полуостров. Видът е открит върху листата на 
единични дървета на Quercus robur L. в Пловдив, и в смесени 
насаждения от Q. robur и Q. cerris L. в околностите на 
Симеоновград, Южна България. Най-вероятно видът е 
проникнал в България от азиатската част на Турция, където е 
широко разпространен. 

Г 7.2. Boyadzhiev, P., M. Dautbasic, O. Mujezinovic, P. Mirchev, G. Georgiev, M. Georgieva. 2015. Baryscapus transversalis Graham 
(Hymenoptera: Eulophidae) - a new species for the fauna of Bosnia and Herzegovina. Šumarski list, 1-2, 69-71. Scopus Q3 SJR (2015) = 
0.226; IF (2013) = 0.281 

 Abstract: Baryscapus transversalis (Hymenoptera: Eulophidae) 
was established for first time as an egg hyperparasitoid of 
Thaumetopoea pityocampa (Lepidoptera: Notodontidae) in 
Bosnia and Herzegovina. It was reared from egg batches of pine 
processionary moth collected on Pinus nigra in the region of 
Boracko jezero. In laboratory conditions, 80 specimens of B. 
transversalis were reared during emerging period of 20 days 
between 3 and 22 November 2013. In the eggs of T. pityocampa, 
both males and females of B. transversalis developed, in sex ratio 

(♀♀:♂♂) 3:1 

Рeзюме: Baryscapus transversalis (Hymenoptera: Eulophidae) е 
установен за първи път като яйчен хиперпаразитоид на 
Thaumetopoea pityocampa (Lepidoptera: Notodontidae) в Босна и 
Херцеговина. Отглеждана е от яйчни пръстенчета на боровата 
процесионка, събрани от Pinus nigra в района на  езеро  Boracko. В 
лабораторни условия, 80 екземпляра от B. transversalis са 
отгледани през периода на излюпване от 20 дни в периода 3-
22.11.2013 г. В яйцата на T. pityocampa се развиват както мъжки, 
така и женски екземпляпи от B. transversalis, в съотношение на 

половете (♀♀:♂♂) 3:1. 

Г 7.3. Mirchev, P., M. Dautbašić, O. Mujezinović, G. Georgiev, M. Georgieva, P. Boyadzhiev. 2015. Structure of egg batches, hatching rate and 
egg parasitoids of Thaumetopoea pityocampa in Bosna and Herzegovina. Acta zoologica bulgarica, 67 (4), 579-586. Scopus Q4 SJR 
(2015) = 0.235; IF (2015) = 0.310   

 Abstract: Thirty eight egg batches containing 8514 eggs of 
Thaumetopoea pityocampa were collected on 21 September 2013 
after hatching of the caterpillars from Pinus nigra trees in the 

Рeзюме: Тридесет и осем яйчни пръстенчета, съдържащи 8514 
яйца на Thaumetopoea pityocampa, са събрани на 21.09.2013 г. след 
излюпването на гъсениците от Pinus nigra в района на езеро 
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region of Boracko jezero in Bosnia and Herzegovina. After 
collection the batches were singled in test tubes, closed with 
cotton stoppers and stored under laboratory conditions at 20-
22ºC. The average number of eggs in one batch was 224 (min 115, 
max 279). The successfully hatched caterpillars were 72.1%. The 
most significant regulators of pine processionary moth number 
at egg stage were parasitoids and predators. Four primary egg 
parasitoids of T. pityocampa were established: Ooencyrtus 
pityocampae, Baryscapus servadeii, Anastatus bifasciatus and 
Trichogramma sp. A hyperparasitoid Baryscapus transversalis 
was also found during this study. Among all parasitoids, O. 
pityocampae was the dominant species, with higher number than 
all the others. High mortality rate of the host caused by egg 
parasitoids was registered. In laboratory conditions the 
dynamics of emergences of four main parasitoids showed clearly 
distinguishable periods among the species. 

Boracko в Босна и Херцеговина. След събирането пръстенчетата 
се отделят в епруветки, затварят се с памучни тапи и се 
съхраняват при лабораторни условия при 20-22 ° С. Средният 
брой яйца в едно пръстенче е 224 (115-279). Успешно 
излюпените гъсеници са 72,1%. Най-важните регулатори на броя 
на боровата процесионка в стадий яйце са паразитоидите и 
хищниците. Установени са четири първични яйчни паразитоида 
на T. pityocampa: Ooencyrtus pityocampae, Baryscapus servedeii, 
Anastatus bifasciatus и Trichogramma sp. По време на това 
проучване е открит и хиперпаразитоид Baryscapus transversalis. 
Сред всички паразитоиди, O. pityocampae е доминиращият вид, с 
по-голям брой от всички останали. Регистрирана е висока 
смъртност на гостоприемника, причинена от яйчни 
паразитоиди. В лабораторни условия динамиката на поява на 
четирите основни паразитоида показва ясно различими 
различия в периодите на излюпване. 

Г 7.4. Zlatanov T., I. Velichkov, M. Georgieva, G. Hinkov, M. Zlatanova, G. Gogusev, C.S. Eastaugh. 2015. Does management improve the state of 
chestnut (Castanea sativa L.) on Belasitsa Mountain, southwest Bulgaria? iForest DOI: 10.3832/ifor1420-008. Scopus Q2 SJR (2015) = 
0.546; IF (2015) = 1.070 

 Abstract: Chestnut forests in the Belasitsa Mountain region of 
southwest Bulgaria were traditionally intensively managed as 
orchard-like stands for nut production. More recently, 
management intensity has been sharply reduced as a result of 
rural abandonment, which combined with the effects of chestnut 
blight, has led to marked structural changes in these forests. The 
focus of this current paper is on the seed-based regeneration 
potential and seedling survival of chestnut stands managed under 
a high-forest system. The work suggests that this management 
system is appropriate, and regeneration from seed has 
advantages over coppicing if competing species can be controlled. 
An investigation into “sanitation cutting” performed in the 1990s 
shows that this has not been a successful response to blight 
infestations.   

Рeзюме: Кестеновите насаждения в планинския район Беласица 
в Югозападна България традиционно се стопанисват 
интензивно като насаждения за производство на плодове. 
Съвсем наскоро интензивността на стопа-нисване е рязко 
намалена в резултат на силно разпространено заболяване, 
доведело до значителни структурни промени в тези гори. 
Фокусът на настоящото проучване е изследване на потенциала 
за семенно възобновяване и оцеляването на появилите се 
фиданки в кестенови насаждения, стопанисвани като 
високостъблени гори. Констатирано е, че този начин на 
стопанисване е подходящ за семенно възобновяване, тъй като се 
контролират конкурентните видове. Проведените сани-тарни 
сечи през 90-те години на миналия век, показва, че не се е 
подобрило състоянието на засегнатите гори. 
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Г 7.5. Georgiev G., P. Mirchev, M. Georgieva, P. Boyadzhiev, K. Trencheva. 2015. Epidiaspis gennadii (Hemiptera: Diaspididae) – a new host of 
Zaomma lambinus (Hymenoptera: Encyrtidae). Silva Balcanica, 16 (1), 105-107. Scopus Q3 SJR (2015) = 0.209 

 Abstract:  Epidiaspis gennadii was found as a new host of 
Zaomma lambinus during studies on egg parasitoids of 
Thaumetopoea solitaria in Bulgaria. The samples (egg masses of 
T. solitaria with parts of Pistacia terebinthus branches) were 
collected on 7 April 2014 in the region of the town of Madzharovo. 
In laboratory conditions, one female specimen of Z. lambinus was 
reared on 13 May 2014 from seven studied specimens of E. 
gennadii. 

Рeзюме: Epidiaspis gennadii е открит като нов гостоприемник на 
Zaomma lambinus по време на проучвания върху яйчни 
паразитоиди на сакъзовата процесионка (Thaumetopoea solitaria) 
в България. Пробите (яйчни маси от T. solitaria с части от клони 
от Pistacia terebinthus) са събрани на 7.04.2014 г. в района на град 
Маджарово. В лабораторни условия един женски екземпляр от Z. 
lambinus е изведен на 13.05.2014 г. от седем проучени екземпляра 
от E. gennadii. 

Г 7.6. Pilarska, D., A. Hajek, M. Keenac, A. Linde, M. Kereselidzee, G. Georgiev, M. Georgieva, P. Mirchev, D. Takov, S. Draganova. 2016. 
Susceptibility of nun moth, Lymantria monacha, larvae to the entomopathogenic fungus Entomophaga maimaiga under laboratory versus 
field conditions. Acta zoologica bulgarica, 68 (1), 117-126. Scopus Q3 SJR (2016) = 0.307; IF (2016) = 0.413 

 Abstract: Susceptibility of L. monacha larvae to E. maimaiga was 

investigated under laboratory and field conditions, using L. dispar 

as positive controls.  Bioassays with protoplast injections to L. 

monacha and L. dispar were conducted using two isolates of E. 

maimaiga. Both isolates produced conidia and resting spores 

more frequently in cadavers of L. dispar than L. monacha. 

Laboratory infections exposures to germinating E. maimaiga 

resting spores showed that 100% of L. dispar cadavers contained 

resting spores while among the L. monacha that died, spores were 

formed in only 10% of cadavers, which was significantly fewer 

than for L. dispar. In ecological host range assays, significant 

percentages of L. monacha that were challenged with E. maimaiga 

died but only 0.8% produced either type of spore and therefore 

no subsequent horizontal transmission could occur.  Results 

suggest that some percentage of L. monacha larvae can become 

infected with E. maimaiga under optimal conditions and produce 

spores. However, under more realistic exposures to resting 

spores in soil, few L. monacha larvae died and very few produced 

Рeзюме: Чувствителността на ларвите на L. monacha към 
E. maimaiga е изследвана при лабораторни и полеви условия, 
като L. dispar е използвана като положителна контрола. 
Биологични изследвания с протопласти на L. monacha и L. dispar 
са проведени с помощта на два изолата на E. maimaiga. И двата 
изолата произвеждат конидии и спори по-често при загиналите 
ларви на L. dispar, отколкото при L. monacha. Лабораторните 
инфекции на покълналите спори на E. maimaiga показва, че 100% 
от  загиналите ларви  на L. dispar съдържат спори в покой, докато 
сред загиналите L. monacha, спорите са се формирали само в 10% 
от тях, което е значително по-малко, отколкото при L. dispar. При 
тестове за екологичен приемник, значителни проценти от L. 
monacha, които са били инфектирани с E. maimaiga, умират, но 
само 0,8% произвеждат и двата типа спори, щоето показва, чу и 
следователно не може да се случи последваща хоризонтална 
трансмисия. Резултатите показ-ват, че част от ларвите на L. 
monacha се заразят с E. maimaiga при оптимални условия и да 
произведат спори. Въпреки това, при по-реалистични излагания 
на спори в покой, малка част от ларвите на L. monacha загиват в 
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spores and when L. monacha were collected during an E. 

maimaiga epizootic in a sympatric L. dispar population, almost 

none of the L. monacha died and produced spores. This confirms 

the host specificity of this fungal pathogen and its safety for other 

members of entomofauna in forest ecosystems. 

условия на епизоотия при L. dispar, причинена от  E. maimaiga. 
Това потвърждава спецификата на гостоприемника на този 
гъбен патоген и неговата безопасност за други представители на 
ентомофауната в горските екосистеми. 

Г 7.7. Pilarska, D., G. Georgiev, V. Golemansky, P. Pilarski, P. Mirchev, M. Georgieva, M. Tabaković-Tošić, M. Todorov, D. Takov, M. Pernek, B. 
Hrasovec, M. Milotić, M. Dautabasić, O. Mujezinović, S. Naceski, I. Papazova-Anakieva, M. Matova, P. Vafeidis. 2016. Entomophaga 
maimaiga Humber., Shimazu., and Soper., (Entomophthorales: Entomophthoraceae) in the Balkan Peninsula - an overview. Silva Balcanica, 
17 (1), 31-40. Scopus Q4 SJR (2016) = 0.161 

 Abstract: Through a fifteen year period of the continuous 
monitoring of the establishment and distribution of 
Entomophaga maimaiga in Bulgaria it is clear that it occurs and is 
already established in many localities among 22 State Forest 
and/or Hunting Enterprises where it was introduced or has 
spread by natural means. Consequently, as a result of the 
introduction of E. maimaiga in Bulgaria, almost no insecticides 
were used over the past 15 years and more than 10 million BGN 
(5 million Euro) were saved. E. maimaiga epizootics occurred in 
the neighbouring countries in 2005, 2010 and 2011, intensifying 
the spread further, so by the end of 2013 it expanded its range 
well throughout the Balkan Peninsula. The fungus is now present, 
and to our best knowledge, established in Serbia, Macedonia, 
Greece, Turkey, Croatia, Bosnia and Herzegovina. It has clearly 
shown a dramatic impact on gypsy moth populations possessing 
a capability to cease gypsy moth outbreaks and maintain pest 
population density at low levels under favourable climatic 
conditions.  

Рeзюме: При петнадесетгодишен период на непрекъснат 
мониторинг на разпространението на Entomophaga maimaiga в 
България е установено, че той се среща в голям брой 
местонахождения в 22 Държавни горски или ловни стопанства, 
където е интродуциран или разпространен по естествен път. В 
резултат на  интродуцирането на E. maimaiga в България почти 
не са използвани инсекти-циди през последните 15 години и са 
спестени над 10 млн. лева. Епизоотията от E. maimaiga възниква 
в съседните страни през 2005, 2010 и 2011 г., като показва 
разширение на разпространението, като до края на 2013 г. тя 
разшири обхвата си върху целия Балкански полуостров. Ентомо-
патогенната гъба е установена на територията на Сърбия, 
Македония, Гърция, Турция, Хърватия, Босна и Херце-говина. 
Очертана е ясна тенденция за потискане  на попула-циите на L. 
dispar и поддържането ѝ на ниски нива, при благоприятни 
климатични условия за покълнване на спорите на  E. maimaiga. 

Г 7.8. Mirchev, P., G. Georgiev, M. Georgieva, L. Bocheva. 2016. Impact of low temperatures on viability of pine processionary moth 
(Thaumetopoea pityocampa) larval survival in Bulgaria. Silva Balcanica, 17 (1), 51-58. Scopus Q4 SJR (2016) = 0.161 

 Abstract: Thaumetopoea pityocampa winter nests were collected 
in January 2011 and 2015 from six localities situated in different 

Рeзюме: През месец януари 2011 г. и 2015 г. зимни гнезда на 
Thaumetopoea pityocampa са събрани от шест находища, 
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regions over pest’s range in Bulgaria: Marikostinovo (Petrich-
Sandanski kettle), Ivaylovgrad (Arda river valley, Eastern 
Rhodopes Mt.), Staro selo (Golo bardo Mt.), Pesnopoy (central 
part of the Thracian plain), Muhovo (Topolnitsa river valley, 
Sredna gora Mt.) and Pchelarovo (Eastern Rhodopes Mt.). In each 
site, ten winter nests were randomly selected and the larval 
instar structure and their survival were determined. The ‘silk 
index’ of winter nests and the level of their building were 
assessed. Using data about average daily and minimal monthly 
temperatures from November (2010, 2014) to February (2011, 
2015), obtained by four meteorological stations - Sandanski, 
Kardzhali, Plovdiv and Sofia, the number of favourable days for T. 
pityocampa larval development was evaluated. A relationship 
between the climatic characteristics over the cold period of the 
year and the larval instar structure, survival, adaptability 
expressed by the level of building winter nests and the time of 
nest leaving and moving of the larvae into the soil was 
determined. 

разположени в различни региони в обхвата на вредителите в 
България: Марикостиново (Петричко-Санданска котло-вина), 
Ивайловград (долината на река Арда, Източни Родопи), Старо 
село (Голо бардо), Песнопой (централна част на Тракийската 
равнина), Мухово (долината на река Тополница, Средна гора) и 
Пчеларово (Източни Родопи). Във всеки обект са избрани десет 
зимни гнезда на случаен принцип и е определена структурата на 
ларвите и тяхното оцеляване. Оценен е т. нар. „копринен индекс“ 
на зимните гнезда и степента на тяхното изграждане. 
Използвайки данни за средните дневни и минимални месечни 
температури от ноември (2010 г. и 2014 г.) до февруари (2011 г. 
и 2015), получени от четири метеорологични станции - 
Сандански, Кърджали, Пловдив и София, броят на 
благоприятните дни за развитието на ларвите на T. pityocampa е 
отчетен. Определена е връзката между климатичните 
характеристики през студения период на годината и структурата 
на ларвите, както и оцеляването, адаптивността, изразена от 
нивото на изграждане на зимните гнезда и времето на напускане 
на гнезда и преместване на ларвите в почвата. 

Г 7.9. Dobreva, M., M. Georgieva, P. Dermendzhiev, V. Velinov, R. Nachev, G. Georgiev. 2017. First record of Sirococcus conigenus on Norway 
spruce in Bulgaria. Silva Balcanica, 18 (2), 49-52. Scopus Q4 SJR (2017) = 0.126 

 Abstract: Damages on Norway spruce (Picea abies (L.) Karst) 
seedlings, associated with a fungal pathogen Sirococcus conigenus 
(Pers.) Cannon & Minter (Ascomycota, Diaportales, 
Gnomoniaceae), were established for first time in Bulgaria. In 
2016, shoot blight disease was noticed on 4-year old seedlings in 
a nursery of Training and Experimental Forest Range, Yundola 
Vill., Southwest Bulgaria. Currently, the pathogen is not 
widespread in Bulgaria, but it has potential to cause intense 
problems on the conifer species growing in nurseries, young 
plantations, mature stands and ornamental trees. 

Рeзюме: Повреди върху фиданки от обикновен смърч (Picea abies 
(L.) Karst), причинени с гъбен патоген Sirococcus conigenus (Pers.) 
Cannon & Minter (Ascomycota, Diaportales, Gnomoniaceae), са 
установени за първи път в България. През 2016 г. загиване на 
леторастите е констатирано при 4-годишни фиданки в 
разсадник на УОГС Юндола, Югозападна България. Понастоящем 
патогенът не е широко разпространен в България, но има 
потенциал да причини интензивни загивания на вида в 
разсадници, млади или зрели насаждения и декоративни 
дървета. 
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Г 7.10. Mirchev, P. G. Georgiev, M. Georgieva, P. Boyadzhiev. 2017. Structure of egg clusters and egg parasitism characteristics of Thaumetopoea 
solitaria (Freyer) (Lepidoptera: Notodontidae) in Eastern Rhodopes, Bulgaria. Silva balcanica, 18 (1), 41-52.  Scopus Q4 SJR (2017) = 
0.126 

 Abstract:  Egg structure and main characteristics of egg 

parasitism of pistachio processionary moth (Thaumetopoea 

solitaria) were studied in six localities in the Eastern Rhodopes in 

Bulgaria. Cuttings on branches of Pistacia terebinthus with egg 

clusters of T. solitaria were collected in April 2014 and 2015, 

immediately after the larval hatching. A total of 222 egg clusters 

containing 27,712 eggs were analysed in laboratory condition. 

The main indexes (length of egg clusters, number of rows and 

eggs per cluster, diameter of branches with deposited egg 

clusters, egg size, and survival rate at the egg stage of T. solitaria 

were determined. The results showed that pistachio 

processionary moth laid egg masses on branches with a diameter 

of 3.6-13.0 mm and the fecundity of females varies between 43 

and 187 eggs. At the egg stage, mortality of T. solitaria was caused 

mainly by parasitoids, followed by undeveloped eggs with dried-

up yolk. Three parasitoids were reared from host eggs: Anastatus 

bifasciatus (Hymenoptera: Eupelmidae), Ooencyrtus masii and 

Ooencyrtus sp. nr. indefinites (Hymenoptera: Encyrtidae). A. 

bifasciatus was the most important occupying 81.4-97.3% of the 

total egg complexes in different sites. A part of A. bifasciatus 

population emerged before hibernation (an average 11.3% and 

5.5% in 2014 and 2015, respectively). In 2014, the emergence 

period of A. bifasciatus after the hibernation was about 100 days 

(from 23 April to 1 August), and in 2015 – 69 days (from 25 April 

to 1 June). Concerning O. masii, the emergence period was shorter 

but almost coincided with that of A. bifasciatus. However, 

Ooencyrtus sp. nr. indefinites appeared after the mass emergence 

of the other two parasitoids. In 2014 and 2015, it started 15 and 

Рeзюме: Структурата на яйцата и основните характеристики на 
яйчния паразитизъм на сакъзовата процесионка (Thaumetopoea 
solitaria) са проучени в шест местонахождения в Източните 
Родопи. Резници на клони от Pistacia terebinthus с яйцекупчинки 
от T. solitaria са събрани през април 2014 г. и 2015 г., 
непосредствено след излюпването на ларвите. Общо 222  
яйцекупчинки, съдържащи 27712 яйца, са анализирани в 
лабораторни условия. Определени са основните индекси 
(дължина на  яйцекупчинките, брой редове и яйца, диаметър на 
клоните с отложени  яйцекупчинки, размер на яйцата и степен на 
оцеляване в стадий яйце на T. solitaria. Резултатите показват, че  
на сакъзовата процесионка отлага яйцекупчинки яйчни маси 
върху клони с диаметър 3,6-13,0  mm, а плодовитостта на 
женските варира между 43 и 187 бр. яйца. В  стадий яйце, 
смъртността от T. solitaria е причинена главно от паразитоиди, 
последвани от неразвити яйца със сух жълтък. Изведени са три 
паразитоида: Anastatus bifasciatus (Hymenoptera: Eupelmidae), 
Ooencyrtus masii и Ooencyrtus sp. Nr. (Hymenoptera: Encyrtidae). От 
тях, A. bifasciatus е най-важният, заемащ 81,4-97,3% от общите 
яйчни комплекси в различни места. Част от популацията на A. 
bifasciatus се появи преди хибернация (средно 11,3% и 5,5% 
съответно през 2014 и 2015 г.). През 2014 г. периодът на поява на 
A. bifasciatus след зимен сън е около 100 дни (от 23 април до 1 
август), а през 2015 г. - 69 дни (от 25 април до 1 юни). По 
отношение на O. masii, периодът на появяване е по-кратък, но 
почти съвпада с този на A. bifasciatus. Ooencyrtus sp. Nr. имагинира 
след масовото появяване на другите два паразитоида. През 2014 
и 2015 г. то започва съответно 15 и 8 дни след завършването на 
масовото появяване на O. masii. 
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8 days after the completion of mass emergence of O. masii, 

respectively. 

Г 7.11. Dimitrov, S., G. Georgiev, M. Georgieva, M. Glushkova, V. Chepisheva, P. Mirchev. M. Zhiyanski. 2018. Integrated assessment of urban 
green infrastructure condition in Karlovo region by in-situ observations and remote sensing. One ecosystem, Pensoft, 2018, 
https://doi.org/10.3897/oneeco.3.e21610, 1-23.  Scopus 

 Abstract:  The knowledge about urban green infrastructure 

(UGI) is important for maintaining the quality of life in cities, 

suburbs and the fringes of metropolitan areas. The perspective of 

rapid urban sprawl generates a need to create a monitoring 

system on the condition of the urban ecosystems focusing on the 

condition of green spaces. This triggers the search for a stronger 

link between the condition of urban green infrastructure and its 

capacity to supply ecosystem services (ES). The assessment of 

health status of tree and shrub vegetation in UGI of Karlovo 

through in-situ observation and remote sensing technology was 

used for first time in Bulgaria. The results showed that the 

implementation of this integrated approach could be used 

extensively for remote monitoring of green systems in 

settlements with subsequent detailed investigation of solitary 

trees for calamities and epiphythotics of native species and rapid 

detection of invasive insect and pathogen’s populations in order 

to prevent their distribution in new areas. 

Рeзюме: Знанията за градската зелена инфраструктура са важни 
за поддържането на благосъстоянието на насе-лението в 
градовете и крайградските зони. Перспективата на бързото 
умеличаване на броя на населението в градовете, очертава 
необходимост от създаване на система за мониторинг на 
състоянието на градските екосистеми, съсредоточена върху 
състоянието на зелените площи. Това провокира търсенето на 
по-силна връзка между състоянието на градската зелена 
инфраструктура и нейния капацитет за предоставяне на 
екосистемни услуги (EсУ). Оценката на здравословното 
състояние на дървесната и храстовата растителност в крадски 
икрайградски зони на Карлово чрез in-situ наблюдение и 
технология за дистанционно наблюдение. апробиран за първи 
път в България. Резултатите показаха, че прилагането на този 
интегриран подход може да се използва широко за мониторинг 
чрез използване на безпилотни летателни средства за заснемане 
на зелените системи в населени места с последващо подробно 
проучване на единични дървета или обширни територи и бързо 
откриване на инвазивни насекоми или патогени, за да се 
предотврати тяхното разпространение в нови райони. 

Г 7.12. Georgieva, M., L. Bocheva, P. Mirchev, G. Tsankov, M. Matova, G. Zaemdzhikova, S. Hlebarska, G. Georgiev. 2018. Fecundity and egg 
abortion in two Phenological forms of pine processionary moth (Thaumetopoea pityocampa) in Bulgaria. Silva Balcanica 19(1), 79-88. 
Web of Science (списък на НАЦИД) 

 Abstract: During the period 1991-2017, the fecundity and egg 

abortion of pine processionary moth (Thaumetopoea 

pityocampa) were studied in the region of Sandanski (Southwest 

Рeзюме: През периода 1991-2017 г. плодовитостта и   
неоплодени яйца на боровата процесионка (Thaumetopoea 
pityocampa) са проучени в района на Сандански (Югозападна 
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Bulgaria) and Kirkovo (the Eastern Rhodopes) where two 

different phenological forms occur. In the region of Sandanski, a 

typical Mediterranean winter form develops, and in the region of 

Kirkovo – an early developing summer form. For the entire study 

period, 766 batches containing 174132 eggs were collected and 

analyzed. Both areas were characterized by dry and hot summer, 

but in Sandanski, the number of days with temperatures above 

32 °C (critical for eggs incubation) in June-August is twice as 

much as in the region of Kirkovo. In Sandanski, the period of 

consecutive days with maximum air temperature ≥32 °C in some 

years lasted between 38 and 43 days (average 15-20 days). In 

Kirkovo, the average number of consecutive days with such high 

temperature was 10-12, only in 1998 it was 21 and in 2016 - 20 

days. There was a similarity in the average fecundity of pine 

processionary moth females in Sandanski and Kirkovo (239.9 and 

216.3 eggs, respectively). In egg stage, mortality as a result of 

abortion was significant - 40.4% in Sandanski and 37.0% in 

Kirkovo. 

България) и Кирково (Източни Родопи), където се срещат две 
различни фенологични форми на вида. В района на Сандански се 
развива типична средиземноморска зимна форма, а в района на 
Кирково - ранно развиваща се лятна форма. За целия период на 
изследване са събрани и анализирани 766 яйцепръснечета, 
съдържащи 174132 яйца. И двата района се характеризират със 
сухо и горещо лято, но в Сандански броят на дните с температури 
над 32 °C (критични за инкубацията на яйцата) през юни-август 
е два пъти повече, отколкото в района на Кирково. В Сандански 
периодът на последователни дни с максимална температура на 
въздуха ≥32 °C в някои години е продължил между 38 и 43 дни 
(средно 15-20 дни). В Кирково средният брой последователни 
дни с толкова висока температура е 10-12, само през 1998 г. е 21, 
а през 2016 г. - 20 дни. Има сходство в средната плодовитост на 
боровата процесионка  в Сандан-ски и Кирково (съответно 239,9 
и 216,3 яйца). В стадий яйце, смъртността в резултат на 
неоплодени яйца е значителна - 40,4% в Сандански и 37% в 
Кирково. 

Г 7.13. Zaemdzhikova, G., I. Markoff, P. Mirchev, G. Georgiev, M. Georgieva, R. Nachev, M. Zaiakova, M. Dobreva. 2018. Zone and rate of the pine 
processionary moth (Thaumetopoea pityocampa) expansion in Bulgaria. Silva Balcanica, 19(3), 13-20. DOI: 
10.6084/m9.figshare.8198273 Web of Science (списък на НАЦИД) 

 Abstract: Data records of Forest Protection Station – Plovdiv 

were used to study the zone and rate of expansion of pine 

processionary moth (Thaumetopoea pityocampa) in Central 

Bulgaria. In 1995, the first pest outbreaks were registered at the 

territory of two State Forest Enterprises - Chirpan and Sahrane 

(now named Mazalat). The spreading of T. pityocampa has 

increasing gradually - three gradation periods were recorded, the 

last one stated in 2015 and is ongoing, affecting small areas all 

over the Regional Forest Directorate Stara Zagora. In this area, 

the pest has spreading predominantly eastward. New infested 

Рeзюме: Данните от Лесозащитна станция - Пловдив са 
използвани за проучване зоната и скоростта на експанзия на 
боровата процесионка (Thaumetopoea pityocampa) в Централна 
България. През 1995 г. са регистрирани първите огнища на 
вредителя на територията на две Държавни горски стопанства - 
Чирпан и Сахране (понастоящем Мазалат). Разпространението 
на T. pityocampa нараства постепенно - регистрирани са три 
периода на градация, последният е отчетен през 2015 г. като 
засяга малки площи в цялата Регионална дирекция по горите 
Стара Загора. В тази зона вредителят се разпространява 
предимно в източна посока. Нови заселени от вердителя горски 
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forest stands occurred far away from the reported ones but they 

were rare and appeared usually in gradation years. The species 

settled new range quite slowly and its attacks are still 

concentrated near the initial outbreaks. In order to prevent T. 

pityocampa to affect the whole territory of the Directorate it is 

obviously necessary to control its initial outbreaks. Because of its 

pupal diapause, the attacked stands should be treated for several 

consecutive years, even at low population density. 

насаждения са открити далеч от съобщените, но се появя-ат 
обикновено в години на градация. Видът заселва новите 
находища доста бавно и концентрирани близо до 
първоначалните огнища. Поради диапаузата на вида в стадий 
какавида, нападнатите площи трябва да бъдат третирани 
няколко последователни години, дори при ниска гъстота на 
популацията. 

Г 7.14. Pilarska, D., G. Georgiev, M. Dobreva, D. Takov, P. Mirchev, D. Doychev, M. Georgieva, R. Nachev, P. Dermendzhiev, S. Draganova, A. 
Linde, A.E. Hajek. 2018. Pathogens and parasitoids of forest pest insects in the region of Forest protection station Plovdiv (Bulgaria) during 
the period 1990-2017. Silva Balcanica, 19(3), 41-49. DOI: 10.6084/m9.figshare.8198294 Web of Science (списък на НАЦИД) 

 Abstract: During the period 1990-2017, a survey of 

entomopathogens and parasitoids of several pest insects, 

including the lepidopterans Lymantria dispar, Euproctis 

chrysorrhoea, Leucoma salicis, Malacosoma neustria, Orthosia 

cerasi, Aporia crataegi, Operophtera brumata, Eilema complana, 

Tortix viridana, Archips xylosteana, Paranthrene tabaniformis, 

Gypsonoma aceriana, Thaumetopoea pityocampa, T. solitaria, 

Phyllocnistis unipunctella, the coleopterans Saperda populnea, Ips 

typographus, I. acuminatus, I. sexdentatus, Pityogenes 

chalcographus, Dryocoetes autographus, Hylurgops palliatus, 

Phyllobius sp. and the hymenopteran Diprion pini, Neodiprion 

sertifer, Gilpinia sp. and Tremex fuscicornis has been conducted. 

As a result of these studies 5 viruses, 1 protozoan species, 7 

microsporidian species, 5 species of entomopathogenic fungi and 

46 parasitoid species have been documented in 27 pests collected 

in the region of the Forest Protection Station - Plovdiv. The first 

successful introduction in Bulgaria of the entomopathogenic 

fungus Entomophaga maimaiga into populations of L. dispar was 

conducted in 1999 in the region of the Forest Protection Station 

at Plovdiv (in the village of Gorni Domlyan, Karlovо Forestry) and 

Рeзюме: През периода 1990-2017 г., е проведено изследване на 
ентомопатогени и паразитоиди на няколко лепидоптерни 
насекомини вредителя Lymantria dispar, Euproctis chryso-rrhoea, 
Leucoma salicis, Malacosoma neustria, Orthosia cerasi, Aporia crataegi, 
Operophtera brumata, Eilema чуруна, Tortixa virumana, Tortixa 
virumana, Tortixa virumana, Torma Archips xylosteana, Paranthrene 
tabaniformis, Gypsonoma aceriana, Thaumetopoea pityocampa, Т. 
solitaria, Phyllocnistis unipunctella, колеоптерни видове Saperda 
populnea, Ips typographus, I. acuminatus, I. sexdentatus, Pityogenes 
chalcographus, Dryocoetes autographus, Hylurgops palliatus, 
Phyllobius Sp., и хименоптерни видове Diprion pini, проведено. В 
резултат на тези изследвания са документирани 5 вируса, 1 
протозой, 7 микроспоридиански вида, 5 вида ентомопатогенни 
гъби и 46 паразитоидни вида при 27 вредители, събрани в 
района на Лесозащитна станция - Пловдив. Първото успешно 
въвеждане в България на ентомопатогенната гъба Entomophaga 
maimaiga в популациите на L. dispar е проведено през 1999 г. в 
района на Лесозащитната станция в Пловдив (в с. Горни Домлян, 
Горско стопанство Карлово) и 7 последващи въвеждания по-
късно бяха извършени в района на станцята. В резултат на това, 
плътността на L. dispar се поддържа на ниски нива в тази област 
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7 subsequent introductions were later performed in the region of 

the station. As a result, L. dispar density has been maintained at 

low levels in that area and only 60 hectares were sprayed with 

insecticides for L. dispar control in the last 18 years. Another 

success was the first field release in Europe and Bulgaria of the 

entomopathogenic fungus Entomophaga aulicae in a healthy 

population of the brown tail moth Euproctis chrysorrhoea in 2016 

in the village of Zhenda (Kardzhali State Forestry). Investigations 

in 2017 showed that 19% of E. chrysorrhoea larvae sampled from 

release sites died due to infections caused by E. aulicae. 

и само 60 ha са били пръскани с инсектициди за контрол на L. 
dispar през последните 18 години. Друг успех е отчетен при 
първото интродуциране в Европа и България на 
ентомопатогенната гъба Entomophaga aulicae в здрава популация 
Euproctis chrysorrhoea през 2016 г. в село Женда (Държавно 
горско стопанство Кърджали). Изследванията през 2017 г. 
показват, че 19% от ларвите на E. chrysorrhoea, взети от проби от 
местата на интродукция на патогена, са загинали поради 
инфекция, причинени от E. aulicae. 

Г 7.15. Naskov, D., V. Ilinkin, M. Georgieva, G. Hinkov. 2018. Damages to beech forests caused by timber harvesting on the territory of Berkovitsa 
State Forestry. Silva alcanica, 19(3) 57-66. DOI: 10.6084/m9.figshare.8198360 Web of Science (списък на НАЦИД) 

 Abstract: In Bulgaria, regeneration of beech forests is 

implemented through naturally growing seedlings. There is an 

increase in the damages done to the soil, remaining trees and 

seedlings after wood extraction and timber harvesting due to the 

increased implementation of mechanization processes. The 

mechanical injuries on the stems of young seedlings are entrance 

for pathogenic fungi attacks, timber decay or inferior quality that 

could compromise the whole process of regeneration. The 

mechanized extraction by forwarders resulted in damages to the 

soil as well as the root system of the remaining mature trees. 

In beech forests located in Berkovitsa State Forestry, nine round 

test stands (area of 3.14 m2), were situated in a grid, and 

seedlings were classified by measurement of height and quality 

characteristics before and after harvesting. After harvesting, the 

seedlings were classified according to the degree of damages and 

vitality. Wounded seedlings with symptoms of necrotic disease 

were collected and Neonectria coccinea was established as a 

pathogenic causer of necrotic disease. Certain physical 

parameters (bulk density, particle density, total porosity) were 

Рeзюме: В България регенерацията на букови гори се 
осъществява чрез естествено растящи разсад. Наблюдава се 
увеличение на щетите, нанесени върху почвата, остатъчните 
дървета и разсад след добив на дървесина и дърводобив поради 
засиленото прилагане на процесите на механизация. 
Механичните наранявания по стъблата на младите разсад са 
вход за атаки на патогенни гъби, разпад на дървесина или по-
ниско качество, които биха могли да компрометират целия 
процес на регенерация. Механизираното извличане от 
спедитори доведе до увреждане на почвата, както и на 
кореновата система на останалите зрели дървета. 
В буковите гори, разположени в Държавно горско стопанство 
Берковица, девет кръгли тестови стойки (площ от 3,14 м2) бяха 
разположени в мрежа, а разсадът беше класифициран чрез 
измерване на височините и качествените характеристики преди 
и след прибирането на реколтата. След прибирането на 
реколтата разсадът се класифицира според степента на 
увреждане и жизненост. Събрани са ранени разсад със симптоми 
на некротична болест и Neonectria coccinea е установена като 
патогенен причинител на некротична болест. Бяха изследвани 
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investigated. Deviations in the bulk density and total porosity of 

the soil were ascertained. 

определени физични параметри (насипна плътност, плътност на 
частиците, обща порьозност). Установени са отклонения в 
насипната плътност и общата порьозност на почвата. 

Г 7.16. Mirchev, P., G. Georgiev, G. Tsankov, M. Georgieva, G. Zaemdzhikova, M. Matova. 2018. Assessing pine processionary moth (Thaumetopoea 
pityocampa) unfertilized eggs in different localities in Bulgaria. Forest science, 18(1), 69-76.  Web of Science (списък на НАЦИД) 

 Abstract: During the period 1991-2016, the main characteristics 

of Thaumetopoea pityocampa in egg stage were studied in 

diferent parts of the species range in Bulgaria. as a result, 52 

samples containing 1238 egg batches and 293 189 eggs were 

collected in 33 locali-ties. Successful hatching of caterpillars was 

observed in 66.1% of the eggs, and the amount of sterile eggs was 

3.7%. The relative share of sterile eggs in different samples varied 

within a wide range - 0.2-29.1%. the majority (77.0%) of egg 

batches contained sterile eggs between 1% and 10%. Sterile eggs 

below 1% and above 10% were counted in 15.4 and 7.6% of the 

samples, respectively. The highest percentage of non-fertilized 

eggs of T. pityocampa was recorded in the samples from the 

southern part of the country: Marikostinovo vill., an average of 

29.1% and a maximum value of 100% in a single egg batch; 

Garmen vill. (15.9% and 92.0%, respectively); Dikchan loc. 

(10.3% and 79.1%), and Ploski vill. (7.4 and 22.5%). In the area 

of the northern range of the species, these values are 

considerably lower: Bania vill. (5% and 17.9%), and Kurtovo vill. 

(1.7 and 6.4%). Hypotheses about the reasons for the extremely 

high proportion of non-fertilized eggs are suggested. 

Рeзюме: През периода 1991-2016 г. основните характеристики 
на Thaumetopoea pityocampa в яйцеклетка са изследвани в 
различни части от видовия обхват в България. в резултат на това 
52 проби, съдържащи 1238 партиди яйца и 293 189 яйца, са 
събрани в 33 места. Успешното излюпване на гъсеници се 
наблюдава при 66,1% от яйцата, а количеството на стерилните 
яйца е 3,7%. Относителният дял на стерилните яйца в различни 
проби варира в широк диапазон - 0,2-29,1%. по-голямата част 
(77,0%) партиди яйца съдържат стерилни яйца между 1% и 10%. 
Стерилни яйца под 1% и над 10% са преброени съответно в 15.4 
и 7.6% от пробите. Най-висок процент на оплодени яйца от T. 
pityocampa е отчетен в пробите от южната част на страната: 
Марикостиново лозо, средно 29,1% и максимална стойност 100% 
в една партида яйца; Гърменско въшка. (Съответно 15,9% и 
92,0%); Дикчан лока. (10,3% и 79,1%), и Плоски вил. (7.4 и 22.5%). 
В района на северния ареал на вида тези стойности са 
значително по-ниски: Bania vill. (5% и 17,9%) и Куртово вило. (1,7 
и 6,4%). Предлагат се хипотези за причините за изключително 
високия дял на неоплодените яйца. 

Г 7.17. Filipova, E., M. Georgieva. 2018. Distribution and impact of Cryphonectria parasitica (Murr.) Barr. on Castanea sativa Mill. in Bulgaria. 
Forest science, 54(2), 91-100. Web of Science (списък на НАЦИД) 

 Abstract: The invasive pathogen Cryphonectria parasitica causes 

one of the most destructive chestnut blight diseases on Castanea 

Рeзюме: Инвазивният патоген Cryphonectria parasitica причинява 
една от най-деструктивните заболявания по кестена (Castanea 
sativa). В България заболяването се наблюдава за първи път в 
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sativa stands. In Bulgaria, the disease was observed for first time 

at the end of 1980s in pure and mixed chestnut stands in Belasitsa 

Mt. and the Eastern Rhodopes. Over the last decades, the disease 

has affect negatively the vitality of C. sativa populations 

throughout the country, leading to the loss of an important 

chestnut stands production and the progressive death of the 

trees. In 2018, the incidence of the pathogen, its distribution and 

strain diversity were surveyed in a network of permanent sample 

plots established on the northern slopes of Belasitsa Mauntain, 

Southwest Bulgaria and in the Eastern Rhodopes. The sample 

trees were visually assessed for the presence of pathogen’s 

reproductive structure and dieback in crowns. The severity of 

chestnut blight disease was evaluated according to the number of 

cankers on stems and degree of defoliation compared between 

the different sample plots and regions. At lower altitude (400-600 

m), the outbreak of disease leaded to destruction of the stands 

and degradation for a longer period, the stands were assessed as 

degraded. New records for C. parasitica spreading on a chestnut 

mature plantation planted in the region of State Forests Kirkovo 

and Krumovgrad, the Eastern Rhodopes, were established. 

Isolation of 86 pathogen strains were carried out at the 

laboratory, among them, 25% revealed whitish colour. Current 

knowledge of the spreading and severity of the disease is an 

important circumstanse for the implementation of timely and 

effective management control strategies. 

края на 80-те години на миналия век в чисти и смесени кестенови 
насаждения в Беласица и Източните Родопи. През последните 
десетилетия оказва негативно въздействие върху жизнеността 
на попула-циите на C. sativa в цялата страна, което е довело до 
загуба на обширни територии от кестен. През 2018 г. плътностт 
на патогена, неговото разпространение и разнообразие от 
щамове са изследвани в мрежа от постоянни пробни площи, 
заложени по северните склонове на Беласица, Югозападна 
България и в Източните Родопи. Дърветата са оценени за 
наличието на репродуктивната структура и суховършия в 
короните. Силата на заболяването е оценено според броя на 
некрозите, развити по стъблата и степента на обезлистване в 
сравнение между различните пробни площи и находища. При по-
ниска надморска височина (400-600 m), огнището на болестта e 
довело до унищожаване на насажденията и деградация за дълъг 
период. Регистрирани са нови райони на разпространение на C. 
parasitica върху зрели насаждения от кестен в района на ДГС 
Кирково и Крумовград, Източните Родопи. Изолирани са 86 
изолата на патогена в лабораторни условия, сред тях 25% 
разкриват белезникав цвят. Настоящите познания за 
разпространението и силата на заболяването са необходими за 
прилагането на навременни и ефективни мерки за контрол на 
заболяването. 

Г 7.18. Georgieva, M., G. Zaemdzhikova, P. Mirchev, G. Georgiev. 2019. Laboratory observation on larval hatching of Thaumetopoea pityocampa 
early phenological form in Eastern Rhodopes, Bulgaria. Forestry Ideas, vol. 25, 2 (58), 451-458. Scopus Q4 SJR (2019) = 0.115) 

 Abstract: The hatching dynamics of larvae of early developing 
phenological form of the pine processionary moth 
(Thaumetopoea pityocampa) was monitored under laboratory 
conditions based on 93 egg batches. The egg batches were 

Рeзюме: Динамиката на излюпване на ларвите на ранно 
развиваща се фенологична форма на боровата процесионка  
(Thaumetopoea pityocampa) е наблюдавана при лабораторни 
условия въз основа на изследване на 93 яйцепръстенчета, 
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collected on July 12, 2018 in a 30-year old Pinus nigra plantation, 
at an altitude of 450 m in the region of Fotinovo village, Kirkovo 
State Forestry, Eastern Rhodopes. Newly hatched larvae started 
appearing at the beginning of July 2018, and continued for a 
month, until August 8, 2018. The peak of hatching lasted for 13 
days, from the 19th to 31th of July, during which 80.6% of the 
larvae hatched. Field observations that were conducted in 
parallel, showed that the larval development of T. pityocampa in 
the studied habitat lasted for about three months. 

събрани на 12 юли 2018 г. в 30-годишна култура от Pinus nigra, на 
надморска височина 450 m в района на село Фотиново, ДГС 
Кирково, Източни Родопи. Новоизлюпените ларви се появяват в 
началото на юли 2018 г. до 8 август 2018 г. Пикът на излюпването 
продължи 13 дни, от 19 до 31 юли, през които 80,6% от ларвите 
са излюпени. Теренни наблюдения, проведени паралелно, 
показват, че развитието на ларвите на T. pityocampa в 
изследваното местообитание е продължило около три месеца. 

Г 7.19. Dimitrov, S., G. Georgiev, P. Mirchev, M. Georgieva, D. Doychev, S. Bencheva, G. Zaemdzhikova, N. Zaphirov. 2019. Integrated model of 
application of remote sensing and field investigations for sanitary status assessment of forest stands in two reserves in West Balkan Range, 
Bulgaria. Proceedings of SPIE, 11174, Seventh International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment 
(RSCy2019), 11174, 1117404, DOI:10.1117/12.2532313, 1-13. Scopus SJR (2019) = 0.215) 

  

 Abstract: Over the last decades, massive forest decline has 
occurred in many countries because of prolonged periods of 
drought and anomalous climatic phenomena. Studies show that 
in most cases this is the result of a combination of unfavourable 
climatic conditions and impact of harmful biotic factors, mostly 
insect pests and fungal pathogens. The massiveness of these 
unfavourable phenomena, as well as the specificities of their 
occurrence and spatial distribution, including mountainous and 
difficult to access areas, require the application of flexible, high-
tech methods of collecting and processing data and information, 
and in recent years, modern unmanned aerial platforms and 
systems. This article presents the used approach, the 
methodology for complex assessment and the results obtained in 
integrated application of the potential of modern unmanned 
aerial platforms and traditional entomological and 
phytopathological methods for field investigation of sanitary 
status of two protected areas in West Balkan Range in Bulgaria – 
Gornata koria Reserve and Chuprene Biosphere Reserve. 

Рeзюме: През последните десетилетия в много страни се 
наблюдава загиване на обширни горски тритории поради 
продължителни периоди на засушавания. Проучванията 
показват, че в повечето случаи това е резултат от комбинация от 
неблагоприятни климатични условия и въздействие на вредни 
биотични фактори, предимно насекоми вредители и гъбни 
патогени. Проявяващите се неблагоприятни явления, както и 
особеностите на тяхното възникване и пространствено 
разпространение, особено в планински и труднодостъпни 
райони, изискват прила-гането на високотехнологични методи 
за събиране и обработка на данни и информация, а през 
последните години, безпилотни летателни системи. Тази статия 
представя прилагане на нов иновативен подход за комплексна 
оценка на здравословно състояние, получени при интегрирано 
приложение на съвременни безпилотни системи и традиционни 
ентомологични и фитопато-логични методи за теренно 
проучване на санитарно състояние на две защитени територии в 
България - резерват Горната кория и биосферен резерват 
Чупрене. 
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Г 7.20. Георгиева, М., Г. Георгиев, П. Петков, Г. Заемджикова, М. Матова, Е. Филипова, П. Мирчев. 2019. Здравословно състояние на 
гори от обикновен бук (Fagus sylvatica L.) в България (2009-2018). Наука за гората, 2, 95-104. Web of Science (списък на НАЦИД) 

 Abstract: In the period 2009-2018, the health status of Fagus 
sylvatica forests was assessed in 24 permanent sample plots 
established in five regions of a large-scale monitoring under the 
International  Cooperative Programme ‘Forests’. For the entire 
study period, the health status of most monitored trees was 
classified as ‘very good’. Defoliations were mainly caused by the 
insect pests Orchestes fagi and Mikiola fagi usually not exceed 
25%, the predominant degree of defoliation varied between 0 
and 20%. In some years, high levels of unregulated or regular 
felling occurred, where between 17.5-37.5% of trees were cut 
down. The most serious damages responsible for tree 
deterioration were necrosis developing on branches and stems, 
wounds and rottenness resulting after the impact of some abiotic 
factors (ice, snow-fall, hailstones, etc.), and mechanical damages 
appeared in felling. Necrosis was caused by the pathogens of 
genus Nectria and the rottenness – by wood-destroying fungi 
(Fomes fomentarius, Stereum hirsutum, Trametes versicolor, etc.). 
 

Рeзюме: В периода 2009-2018 г., здравословното състояние на 
насаждения от обикновен бук (Fagus sylvatica) е изследвано в 
постоянни пробни площи в пет района от широкомащабен 
мониторинг по Международната кооперативна програма „Гори“. 
За целия период на изследване, състоянието на дърветата е 
оценено като добро. Обезлистването на короните, причинено от 
насекомните вредители Orchestes fagi и Mikiola fagi, обикновено 
не надхвърля 25%, при което разпределението на дърветата е 
преобладаващо в нулева и първа степен. В отделни години, 
обаче, се отчитат високи стойности на нерегламентирани и 
планови сечи (до 17,5-37,5%) в отделни пробни площи, които 
силно влошават оценката на общото състояние на буковите 
насаждения. Най-значим проблем от здравословен характер са 
развитите 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 дърворазрушаващи гъби (Fomes 
fomentarius, Stereum hirsutum, Trametes versicolor и др.). 

Г 7.21. Hoch, G., D. Pilarska, M. Georgieva, G. Georgiev, P. Mirchev, C. Schafellner. Erstnachweis des insektenpathogenen Pilzes Entomophaga 
maimaiga in Populationen des Schwammspinners in Österreich. Forstschutz Aktuell, 66, 2, 1-7. Web of Science (Zoological records) 

 Abstract: The entomopathogenic fungus Entomophaga 
maimaiga, a native of East Asia, was recorded in gypsy moth 
(Lymantria dispar) populations in Austria for the first time in 
summer 2019. Light microscopic examination of dead L. dispar 
larvae, collected in a forest near Eggenburg (Lower Austria) that 
suffered complete defoliation, showed a prevalence of E. 
maimaiga of 64.8 %. Prevalence in dead larvae collected in a 
forest near Ebergassing (Lower Austria) was 100 %. These larvae 
also showed the typical macroscopic symptoms of E. maimaiga 

Рeзюме: Ентомопатогенната гъба Entomophaga maimaiga, с 
произход от Източна Азия, е регистрирана в популациите от 
гъботворката (Lymantria dispar) в Австрия за първи път през 
лятото на 2019 г. Проведено е изследване на мъртви ларви на L. 
dispar, събрани в насаждение край Егбургбург (Долна Австрия), 
които са напълно обезлистени. Резултатите показват 
разпространение на E. maimaiga в 64,8% от ларвите. 
Присъствието в мъртви ларви, събрани в гора близо до 
Ебергасинг (Долна Австрия) е 100%. Те показват типични 
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infections. Surveys on these two sites in 2018 did not reveal the 
presence of the fungus. Cool and rainy conditions in May 2019 
were probably optimal for infections of gypsy moth larvae.  E. 
maimaiga has been spreading quickly from the Balkan Peninsula 
to Central Europe since its first introduction to Bulgaria in 1999 
and consecutive releases. The fungus will likely become a further 
effective natural enemy of L. dispar in the oak forests of Austria 
that will have marked impact on the population dynamics of this 
defoliator.  

макроскопични симптоми на инфекции с E. maimaiga. 
Проучванията в двата района през 2018 г. не разкриват 
наличието на гъбата. Прохладните и дъждовни условия през май 
2019 г. вероятно са провокирали инфекцията на ларвите. E. 
maimaiga се разпространява бързо от Балканския полуостров в 
Централна Европа от първото си интродуциране в България през 
1999 г. Гъбата се е превърнала в допълнителен ефективен 
естествен враг на L. dispar в дъбовите гори на Австрия, което ще 
окаже значително въздействие върху динамиката на 
популацията на този дефолиатор. 

Г 7.22. Zaemdzhikova, G., Georgiev G., M. Georgieva, Мirchev P. 2020. Variability in the phenology and ecology of pine processionary moth 
(Thaumetopoea pityocampa) in the south-eastern Rhodopes, Bulgaria. Наука за гората, 56(1), 101-110. Web of Science (списък на 
НАЦИД) 

 Abstract: Studies on the phenology and ecology of the pine 
processionary moth (Thaumetopoea pityocampa) were carried 
out in plantations of the black pine (Pinus nigra) in four localities 
in the South-Eastern Rhodope Mts. – near the town of Ivaylovgrad 
and in the region of Kirkovo, the Kandilka and Austa Villages. A 
phenologically atypical population ‘summer form’ was 
established on the territory of the Kirkovo and Kandilka Villages. 
A population following the typical cycle, a ‘winter form’, was 
observed in the region of Ivaylovgrad. Both phenological forms of 
T. pityocampa co-existed around the Austa Village. There 20% of 
the studied nests were empty, likely owing to the fact that the 
caterpillars had gone down into the soil for hibernation; in the 
rest of the nests - overwintering caterpillars were established. In 
two localities with different forms of pine processionary moth – 
Ivaylovgrad and Kirkovo, the egg parasitoid complex was 
explored. No significant differences were found between the 
parasitoid-host relationships. The dominant parasitoid in both 
habitats was Baryscapus servadeii, followed by the polyphage 
Ooencyrtus pityocampae. In all of the localities, the 

Рeзюме: Проучванията върху фенологията и екологията на 
боровата процесионка (Thaumetopoea pityocampa) са проведени в 
насаждения на черен бор (Pinus nigra) в четири находища в 
Източните Родопи - в близост до Ивайловград и в района на 
Кирково, селата Кандилка и Ауста. На територията на селата 
Кирково и Кандилка е установена фенологично нетипична 
популация на „лятна форма“. Типична, „зимна форма“ е 
наблюдавана в района на Ивайловград. И двете фенологични 
форми на T. pityocampa са открити около Ауста, където 20% от 
изследваните гнезда са празни, вероятно поради факта, че 
гъсениците са слезли в почвата за презимуване. В останалите са 
отчетени презимуващи гъсеници. В двете находища с различни 
форми на боровата процесионка - Ивайловград и Кирково, е 
изследван паразитоидния комплекс по яйцата. Не са открити 
значителни разлики между комплекса паразитоид и 
гостоприемник. Доминиращият паразитоид и в двете 
местообитания е Baryscapus servedeii, последван от полифага 
Ooencyrtus pityocampae. Във всички находища 
хиперпаразитоидът Baryscapus transversalis е средно 5% от 
установените паразитоиди. 
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hyperparasitoid Baryscapus transversalis presented infesting an 
average of 5% of established parasitoids. 

Г 7.23. Georgieva, M., M. Matova, G. Zaemdzhikova, I. Markoff, P. Mirchev, G. Georgiev. 2020. Ecological characteristics of Thaumetopoea 
pityocampa Denis & Schiffermüller, 1775 (Lepidoptera: Notodontidae) in egg stage in Thasos Island, Greece. Ecologia Montenegrina, 32, 1-
9. Scopus Q2 SJR (2019) = 0.369 IF (2018) = 0.790 

 Abstract: In September 2017, 96 egg batches of Thaumetopoea 
pityocampa were collected from Aleppo pine (Pinus halepensis) 
trees at four sites of Thasos Island in Greece. In the different 
localities, the average number of eggs in batches varied from 
196.5 to 223.9 (212.4 for the Thasos Island). The length of P. 
halepensis needles with egg batches differed in size - between 84 
to 210 mm. Approximately 75% of batches were laid close to the 
middle of needles, between 121 and 180 mm. The egg masses 
were formed mainly on two needles (84.4%) and the rest - on one, 
three or four needles (13.6%) or on fine shoots (2%). In most 
cases (88.3%), the female moths started to lay eggs from the tip 
of the needle. The distance from the base of the needle to the 
beginning of the egg batches was established between 0 and 180 
mm, as most of them (62.7%) were clustered around the average 
value (87.3 mm) in the diapason of 60-120 mm. The average rate 
of T. pityocampa survival in egg stage was 48%. The parasitized 
eggs were 43.8%, and the rest included unhatched eggs, 
predominately undeveloped eggs with dried-up yolk. No 
correlation was found between the percentage of parasitized eggs 
and the distance of the egg batches from the base of needles. 

През септември 2017 г. са събрани 96 яйцепръстенчета от 
Thaumetopoea pityocampa от алепски бор (Pinus halepensis) в 
четири находища на остров Тасос, Гърция. В различните места 
средният брой на яйца в яйцепръстенчето варира от 196,5 до 
223,9 (212,4 за остров Тасос). Дължината на иглиците на P. 
halepensis с отложени яйца върху тях се различават по размер - 
между 84 и 210 mm. Приблизително 75% от тях са положени 
близо до средата на иглиците между 121 и 180 mm. Яйчните мси 
са формирани основно върху две иглици (84,4%), а останалите - 
на една, три или четири (13,6%) или на фини клонки (2%). В 
повечето случаи (88,3%) женските пеперуди започват да отлагат 
яйца си от върха на иглицата. Разстоянието от основата до 
началото на яйцепръстенчето е между 0 и 180 mm. Повечето от 
тях (62,7%) са разположени около средната стойност (87,3 mm) в 
диапазона 60-120 mm. Средната стойност на преживяемост на T. 
pityocampa в стадий яйце е 48%. Опаразитените яйца са 43,8%, а 
останалата част включва неизлюпени яйца, предимно неразвити 
с изсъхнал жълтък. Не е открита връзка между процента на 
опаразитените яйца и разстоянието на яйцепръстенчета от 
основата на иглиците. 

Г 7.24. Georgiev, G., J. Rousselet, M. Laparie, C. Robinet, M. Georgieva,. G. Zaemdzhikova, A. Roques, A. Bernard, L. Poitou, M. Buradino, 
C. Kerdelhue, J-P. Rossi, M. Matova, P. Boyadzhiev, P. Mirchev. 2020. Comparative studies of egg parasitoids of the pine processionary moth 
(Thaumetopoea pityocampa, Den. & Schiff) in historic and expansion areas in France and Bulgaria. Forestry, 93, 4, 1-8. Scopus Q1 SJR 
(2019) = 0.850 IF (2018) = 2.896 

 Abstract: To investigate enemy pressure across the range of the 
pine processionary moth (Thaumetopoea pityocampa, Den. & 

Рeзюме: Проучен е ефектът на паразитоидния комплекс върху 
боровата процесионка (Thaumetopoea pityocampa, Den. & Schiff.), 
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Schiff.) as it spreads northwards in Europe because of climate 
change, a survey of 206 egg batches from historical and newly 
colonized areas at both the westernmost and the easternmost 
ends of the front was carried out in 2016–2018. Out of them, 97 
egg batches were collected from nine locations in three regions in 
France and 109 from four localities in two regions in Bulgaria, 
both within historical and newly colonized ranges of the pest. The 
average number of eggs per batch collected in Bulgaria 
(226.6±43.2) was higher than that in France (194.3±50.1). 
However, the hatching percentage was higher in French samples, 
varying from 69.8 to 95.7, vs 49.8 to 85.2 per cent in Bulgarian 
samples. Four primary parasitoids (Ooencyrtus pityocampae, 
Baryscapus servadeii, Anastatus bifasciatus, Trichogramma sp.) 
and a hyperparasitoid (Baryscapus transversalis, found only in 
two regions of the historical range in Bulgaria) were identified. 
The oligophagous species B. servadeii was present at all sites 
within the historical range of the pest. In newly colonized areas, 
the impact of primary parasitoids on the host was distinctly low, 
suggesting that they lag behind the range expansion of pine 
processionary moth. In France, the most abundant species in the 
T. pityocampa parasitoid complex were B. servadeii in Ré Island 
and Orléans (97.3 and 87.4 percent, respectively), and 
Trichogramma sp. (99.7 percent) in a newly colonized locality in 
Fréhel. Ooencyrtus pityocampae prevailed in three of four 
Bulgarian localities (72.1 per cent in Sandanski, 89.7 per cent in 
Maglizh and 65.7 per cent in Sladak kladenets), whereas B. 
servadeii was the most abundant in Gega (75.4 per cent). 
Mortality of B. servadeii and O. pityocampae caused by the 
hyperparasitoid B. transversalis amounted to 4.8–6.2 per cent. 
The impact of predators on the pine processionary moth in the 
egg stage was negligible at most sites, reaching 12.5 per cent in 
only one site (Maglizh). 

разпространяваща се на север в Европа заради наблюдаваните 
климатични промени. В периода 2016-2018 г. са изследвани 206 
яйцепръстенчета от стари и новоколонизирани райони в двете 
страни, които са най-западната и най-източна граница на 
разпространение на вредителя. Събрани са 97 яйцепръстенчета 
от девет находища в три региона на Франция и 109 пръстенчета 
- от четири находища в два региона на България, както от стари, 
така и от нови обекти. Средният брой яйца в пръстенчетата, 
събрани в България (226,6 ± 43,2), е по-висок от този във 
Франция (194,3 ± 50,1). Процентът на излюпване обаче е по-
висок във френските проби, вариращ от 69,8 до 95,7, при 49,8 до 
85,2 при българските проби. Идентифицирани са четири 
първични паразитоида (Ooencyrtus pityocampae, Baryscapus 
servedeii, Anastatus bifasciatus, Trichogramma sp.), 
хиперпаразитоид (Baryscapus transversalis, открит само в два 
региона от старите находища в България). Олигофагният вид B. 
servedeii присъства на всички места в старите местообитания на 
вредителя. В скоро колонизирани райони, влиянието на 
първичните паразитоиди върху гостоприемника е слабо, което 
предполага, че те изостават при разширяването на обхвата на 
боровата процесионка. Във Франция най-разпространените 
видове в паразитоидния комплекс на T. pityocampa са B. servedeii 
на остров Ре и в Орлеан (съответно 97,3 и 87,4%) и Trichogramma 
sp. (99,7%) в нов район. Ooencyrtus pityocampae преобладава в три 
от четири български находища (72,1% в Сандански, 89,7% в 
Мъглиж и 65,7% в Сладак кладенец), докато B. servedeii е най-
обилен в Гега (75,4%). Смъртността от B. servedeii и O. 
pityocampae, причинена от хиперпаразитоида B. transversalis, 
възлиза на 4,8–6,2%. Влиянието на хищниците върху боровата 
проесионка в стадий яйце е незначително в повечето места, 
достигайки 12,5% само в едно находище (Мъглиж). 
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Г 7.25. Boyadzhiev, P., M. Antov, P. Mirchev, M. Georgieva, G. Zaemdzhikova, M. Matova, G. Georgiev. 2020. Eupelmus (Macroneura) vladimiri 
(Hymenoptera: Eupelmidae) – a new egg parasitoid of Thaumetopoea pityocampa (Lepidoptera: Notodontidae). Acta zoological bulgarica, 
72 (in press). Scopus Q3 IF (2019) = 0.278 SJR (2016) = 0.307 

 Abstract: In 2018 and 2019, egg parasitoids of pine 
processionary moth (Thaumetopoea pityocampa) were studied in 
Bulgaria. A total of 180 egg batches were collected on 16 August 
2018 in Pinus nigra plantation in the region of Fotinovo vill., 
Eastern Rhodopes. They were put in test tubes and kept in 
laboratory conditions at 20-22 °С. As a result, Eupelmus vladimiri 
(Hymenoptera: Eupelmidae) was established for first time in 
trophic association with this host. In the beginning of February 
2019, 69 male specimens of E. vladimiri were found emerged 
from 17 egg batches of T. pityocampa. In addition to E. vladimiri, 
other common species from Eupelmidae, Encyrtidae and 
Eulophidae families were also found. The relative share of 
E. vladimiri was about 5% in total egg parasitoid complex of T. 
pityocampa (1373 specimens). 

Рeзюме:  През 2018 и 2019 г. в България са изследвани яйчни 
паразитоиди от боров процесионен молец (Thaumetopoea 
pityocampa). Общо 180 партиди яйца бяха събрани на 16 август 
2018 г. в плантация Pinus nigra в района на Фотиново вр., Източни 
Родопи. Поставят се в епруветки и се съхраняват в лабораторни 
условия при 20-22 ° С. В резултат на това Eupelmus vladimiri 
(Hymenoptera: Eupelmidae) е създаден за първи път в трофична 
асоциация с този домакин. В началото на февруари 2019 г. са 
открити 69 мъжки екземпляра от E. vladimiri от 17 партиди яйца 
от T. pityocampa. Освен E. vladimiri са открити и други често 
срещани видове от семейства Eupelmidae, Encyrtidae и Eulophidae. 
Относителният дял на E. vladimiri е около 5% в общия яйчен 
паразитоиден комплекс от T. pityocampa (1373 екземпляра). 

Г 7.26. Barta, M., M. Kádasi Horáková, M. Georgieva, P. Mirchev, G. Zaemdzhikova, D. Pilarska, D. Takov, M. Todorov, Z. Hubenov, P. Pilarski, G. 
Georgiev. 2020. Entomopathogenic fungi (Ascomycota, Hypocreales) as natural antagonists of the pine processionary moth, Thaumetopoea 
pityocampa, in Bulgaria. Acta zoologica bulgarica, Supplementum 15 (in press) Scopus Q3 IF (2019) = 0.278 SJR (2016) = 0.307 

 Abstract: Thaumetopoea pityocampa (Lepidoptera, Thaumeto-
poeidae), a moth naturally distributed in pine ecosystems of 
Mediterranean region, is considered as the most dangerous 
defoliator in Bulgarian pine forests. Caterpillars of this species 
also represent a health hazard because their hairs, which contain 
an urticating protein - thaumetopoein, are responsible for painful 
skin irritations, rashes and, in some cases, allergic reactions in 
some people.  
Populations of the pine processionary moth are regulated by a 
complex of natural enemies. However, there is only limited 
information about a parasitic activity of entomopathogenic fungi. 
Entomopathogenic fungi are natural antagonists of insects 

Рeзюме: Боровата процесионка, Thaumetopoea pityocampa 
(Lepidoptera, Thaumeto-poeidae), естествено разпространен в 
боровите екосистеми в Средиземноморския регион, е смятан за 
най-опасния дефолиатор в горите на България. Гъсениците също 
представляват опасност за здравето на хората и животните, тъй 
като техните космици съдържат протеин, причиняващ 
болезнени кожни раздразнения, обриви и в някои случаи 
алергични реакции. 
Популациите на боровата процесионка се регулират от комплекс 
от естествени врагове.  Информацията за паразитната активност 
на ентомопатогенните гъби е ограницена. Ентомопатогенните 
гъби са естествени антагонисти на насекомите, спомагащи 
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helping in control of host population and prevention of outbreaks 
formation. More than 700 fungal species are estimated as insect 
pathogens and a majority of perspective fungi for mass 
production and use in biological control are those from the 
Hypocreales order (Ascomycota). The goal of the present study 
was to identify species of entomopathogenic fungi in natural 
populations of T. pityocampa in Bulgaria. During the study, 27 
caterpillars or pupae showing characteristic symptoms of 
mycosis were collected from two sites (Fotinovo and Kandalika 
vils.) in the Eastern Rhodopes and in vitro isolates were obtained. 
The cultures were microscopically identified and subsequently 
analysed by a sequencing study of internal transcribed region of 
rDNA and a partial sequence of TEF1-α gene. Altogether, two 
Beauveria species (B. pseudobassiana - 7 isolates and B. varroae - 
6 isolates) and Purpureocillium lilacinum (14 isolates) were 
identified.  

контрола на популацията на гостоприемниците и 
предотвратяване на образуването на каламитети. Повече от 700 
вида гъби се определени като патогенни за насекомите, а по-
голямата част гъбите, използавини за биологичен контрол са 
тези от реда Hypocreales (Ascomycota). Целта на настоящото 
изследване е да се идентифицират видове ентомопато-генни 
гъби в естествените популации на T. pityocampa в България. По 
време на изследването са събрани 27 гъсеници или какавиди, с 
характерни симптоми на микоза, от две находища (Фотиново и 
Кандалика) в Източните Родопи, от които са получени in-vitro 
изолати. 
Културите са микроскопски идентифицирани и впосле-дствие 
анализирани чрез секвенциално изследване на вътрешна 
транскрибирана област на rDNA и частична последователност на 
TEF1-α ген. Идентифицирани са два вида Beauveria (B. 
pseudobassiana - 7 изолата и B. varroae - 6 изолата) и 
Purpureocillium lilacinum (14 изолата). 

Г 7.27. Georgieva, M., G. Georgiev, M., P. Mirchev. 2020. Syspastospora parasitica, a parasite of the fungi Beauveria pseudobassiana and 
B. varroae attacking Thaumetopoea pityocampa - new tritrophic association in Bulgaria. Acta zoologica bulgarica, Supplementum 15 (in 
press) Scopus Q3 IF (2019) = 0.278 SJR (2016) = 0.307 

 Abstract: A new tritrophic associations are reported: the 
hyperparasitic fungus Syspastospora parasitica attacked two 
Beauveria species that had infected the larvae and pupae of 
Thaumetopoea pityocampa. A number of 1475 T. pityocampa 
samples were collected from three sites in the Eastern Rhodopes: 
Fotinovo village (1120 larvae and pupae), Sarnak village (117) 
and Kandilka village (178) and 60 larvae and pupae from town of 
Sandanski (Southwestern Bulgaria). The entomopathogenic fungi 
Beauveria pseudobassiana and B. varroae were isolated from 
15.7% of T. pityocampa larvae and pupae. Fruit bodies 
(perithecia) of S. parasitica appeared on 41.8% of infected by 
Beauveria spp. specimens of T. pityocampa. Perithecia covered 
completely the Beaveria mycelium two months after their 

Рeзюме: Нова тритрофична асоциация: хиперпаразитна гъба 
Syspastospora parasitica се развива върху два вида Beauveria, 
инфектирали ларвите и какавидите на Thaumetopoea pityocampa 
е установена за първи път. Събрани са 1475 проби от T. 
pityocampa от три находища в Източните Родопи: с. Фотиново 
(1120 ларви и какавиди), с. Сърнак (117) и с. Кандилка (178) и 60 
ларви и какавиди от град Сандански (Югозападна България). 
Ентомопатогенните гъби Beauveria pseudobassiana и B. varroae са 
изолирани от 15,7% от ларвите  и какавидите на T. pityocampa. 
Плодни тела (перитеции) на S. parasitica се появяват при 41,8% 
от заразените с Beauveria spp. екземпляри от T. pityocampa. 
Перитеция покрива изцяло мицела на Beaveria два месеца след 
появата им и спира развитието на ентомопатогенните гъби. 
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appearing and stopped the entomopathogenic fungi 
development. 

Г 7.28. Заемджикова, Г., П. Мирчев, Г. Георгиев, М. Георгиева. 2020. Зависимост на периода на летеж на боровата процесионка 
(Thaumetopoea pityocampa) от температурния режим на местообитанието. Наука за гората, 56(2). (под печат) Web of Science 
(списък на НАЦИД) 

 Abstract: The ratio between the pine processionary moth period 
of flight and the temperature profile was studied during the 
period 2017-2018 in four test areas – near the town of Sandanski, 
Sopot, Asenovgrad and Kirkovo village. The selection of the test 
areas was consistent with the phenological phorms of T. 
pytiocampa – Sandanski inhabited by the winter (mediterranean) 
population; Kirkovo – by the summer (continental) population;  
Sopot and Asenovgrad – by both. The flight period of the pine 
processionarymoth was found to coincide with the hottest 
months of the year, regardless of the indwelling object 
populations (Mediterranean or Continental). Although in the 
literature temperatures above 32 °C are considered lethal to eggs 
and caterpillars of the procession, in all investigated cases the 
flight period is found to be within that summer period, during 
which the temperature in some days rises above 32 °C. 

Рeзюме: Съотношението между периода на летеж на боровата 
процесионка (Thaumetopoea pityocampa) и температурния режим 
на местообитанието е проучено през 2017 и 2018 г. в четири 
пробни площи – Сандански, Кирково, Сопот и Асеновград. 
Изборът на площите е съобразен с различията във фенологията 
на вида – в района на Сандански и Асеновград е разпространена  
зимната (средиземноморска) форма, в Кирково – лятната 
(континентална) форма, а в Сопот – и двете. Установено е, че 
периодът на летеж на двете форми на  T. pityocampa съвпада с 
най-горещите месеци в годината. Във всички обекти, летежът e в 
границите на летните месеци, през които е отчентена 
температура в някои дни над 32 °С, посочвана в литературата 
като летална за яйцата и новоизлюпените гъсениците на 
процесионката. 

Г 7.29. Мирчев, П., Г. Георгиев, Г. Заемджикова, М. Георгиева, М. Матова. 2020. Преживяемост на боровата процесионка в стадий яйце 
при лятната и зимната фенологични форми в България. Наука за гората, 3 (под печат) Web of Science (списък на НАЦИД) 

 Abstract: In the  period 2016-2019, 329 egg batches of the winter 
phenological form and 407 of the summer phenological form 
were collected. Based on 165.154 eggs processed, the average egg 
productivity of female butterflies was found to be 231.63 items 
for the winter phenological form, and, respectively – 221.27 for 
the summer phenological form. For both forms, an almost equal 
value of survivability at the egg stage was established: 64.2 – 64.7 
%. For the summer phenological form, the relative share of the 
parasitized, sterile, and empty eggs was higher. For this form 

Рeзюме: За периода 2016-2019 г. са събрани и анализирани 329 
яйцепръстенчета на зимната и 407 на лятната фенологична 
форма на боровата процесионка в България. На базата на 
обработени общо 165154 яйца, е установена средната 
яйцепродуктивност при женските пеперуди: при зимната 
фенологична форма - 231,63 бр. и съответно при лятната - 221,27 
бр. При двете форми е установена почти равна стойност на 
преживяемост в стадий яйце 64,2-64,7%. При лятната форма е по-
висок относителният дял на опаразитените, стерилните и 
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compared with the other form, the eggs appear two months 
earlier, which determines the different temperature conditions of 
the environment in which the embryonic development occurs. 
The combined effect of the factors, caused by the differences in 
phenology, results in the two times lower mortality rate of 
caterpillars at stage of their embryonic development. For the 
summer phenological form, the unhatched, dead caterpillars are 
3.2 %, against 7.3% for the winter phenological form. The 
processing of 736 samples statistically proves the reliability of 
this difference. 

празни яйца. При тази форма яйцата се появяват близо два 
месеца по-рано, което определя различните температурни 
условия на средата, при които протича ембрионалното развитие. 
Сумарното въздействие на факторите, породено от различията 
във фенологията, резултира в два пъти по-ниската относителна 
смъртност на гъсеничките в стадий на ембрионално развитие. 
При лятната фенологична форма неизлюпените, мъртви 
гъсеници са 3,2%, а при зимната форма - 7,3%. Обработката на 
извадка от 736 проби доказва статистически достоверността на 
тази разлика. 

Г 7.30. Georgieva, M., G. Georgiev, M. Matova, G. Zaemdzhikova, P. Mirchev, P. Boyadzhiev. 2020. Egg parasitoid complex of the pine 
processionary moth (Thaumetopoea pityocampa) in Thasos Island, Greece. Silva Balcanica, 21(2) (in press) Web of Science (списък 
на НАЦИД) 

 Abstract: The egg parasitoid complex of the pine processionary 
moth (Thaumetopoea pityocampa) was surveyed for the first time 
on the Thasos Island, Greece. A total of 96 egg batches containing 
20391 eggs were collected between 06 and 10 of September, 
2017 from Aleppo pines (Pinus halepensis) at four sites (Skidia, 
Thimonia, Alyki and Panagia). Four primary parasitoids were 
identified (Ooencyrtus pityocampae, Baryscapus servadeii, 
Anastatus bifasciatus and Trichogramma sp.), as well as the 
hyperparasitoid B. transversalis. Among the parasitoids groups, 
O. pityocampae was the most common, followed by B. servadeii, 
whilst the number of other species was low. The highest survival 
rate was reported for three species: O. pityocampae, B. servadeii 
and A. bifasciatus, while the highest was the mortality in 
Trichogramma sp. All emerged adults of O. pityocampae and B. 
servadeii were female specimens and in A. bifasciatus – males. The 
number of females of B. transversalis was three times higher than 
the one of males. Ooencyrtus pityocampae and B. servadeii were 
the most important parasitoids of T. pityocampa, destroying 
respectively 27.1% and 9.9% of the host eggs. 

Рeзюме: За първи път е проучен комплексът от яйчни 
паразитоиди по боровата процесионка (Thaumetopoea 
pityocampa) на остров Тасос, Гърция. Общо 96 яйцепръстенчета, 
съдържащи 20391 яйца, са събрани между 06 и 10 септември 
2017 г. от алепски бор (Pinus halepensis) в четири находища 
(Скидия, Тимония, Алики и Панагия). Идентифицирани са четири 
първични паразитоида (Ooencyrtus pityocampae, Baryscapus 
servedeii, Anastatus bifasciatus и Trichogramma sp.), както и 
хиперпаразитоидът B. transversalis. Сред паразитоидните групи 
най-често е открит О. pityocampae, следван от B. servedeii, докато 
броят на другите видове е малък. Най-високата степен на 
преживяемост е отчетена за три вида: O. pityocampae, B. servedeii 
и A. bifasciatus, докато най-високата е смъртността при 
Trichogramma sp. Всички развили се възрастни от O. pityocampae 
и B. servedeii са женски екземпляри, а при A. bifasciatus - мъжки. 
Броят на женските от B. transversalis е три пъти по-голям от този 
на мъжете. Ooencyrtus pityocampae и B. servedeii са най-важните 
паразитоиди на T. pityocampa, унищожавайки съответно 27,1% и 
9,9% от яйцата гостоприемника. 
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Г 7.31. Mirchev, P., G. Georgiev, G. Zaemdzhikova, M. Georgieva, M. Matova. 2020. Impact of egg parasitoids on pine processionary moth 
(Thaumetopoea pityocampa) in a new habitat. Forest Science, 56(2). (in press) Web of Science (списък на НАЦИД) 

 Abstract: In 2010, the pine processionary moth (Thaumetopoea 
pityocampa) first appeared in the land of Vetrino village, situated 
on the territory of Nevestino State Forestry in South-Western 
Bulgaria. Studies on egg parasitoids were carried out in the new 
habitat of T. pityocampa. Egg batches from 2013, 2014 and 2016 
host’s generations were collected in Pinus sylvestris stands. They 
were transported to the Laboratory of entomology of Forest 
Research Institute in Sofia. The egg-batches were put singly in 
test tubes covered with cotton stoppers and kept at room 
temperature (20-22 °C). As a result, four primary parasitoids 
(Ooencyrtus pityocampaе, Baryscapus servadeii, Anastatus 
bifasciatus, Trichogramma sp.) and the hyperparasitoid 
Baryscapus transversalis were established. The most numerous 
was O. pityocampaе, but its relative share gradually decreased in 
studied years from 87.9% (2013) to 70.0% (2014) and 23.5% 
(2016). In the individual batches, a wide range of combinations 
between the parasitoids was observed. All emerged specimens of 
O. pityocampaе and B. servadeii were female. In A. bifasciatus 
population, the emerged specimens were male, and in 
B. transversalis – of both sexes, at a ratio of 2:1 of female to male 
individuals. In laboratory conditions, the longest emergence 
period was established in O. pityocampaе (115-178 days), which 
ended in July - August.  

Рeзюме: През 2010 г. боровата процесионка (Thaumetopoea 
pityocampa) за пръв път се появава в землището на село Ветрино, 
разположено на територията на Държавно горско стопанство 
Невестино, Югозападна България. Проучвания върху яйчни 
паразитоиди са проведени в новото местообитание на T. 
pityocampa. Яйцепръстенчета от 2013, 2014 и 2016 г. са събрани в 
насаждения от Pinus sylvestris. Те са транспортирани в 
лабораторията по ентомология на Института за гората, София. 
Поставени са поотделно в епруветки, покрити с памучни тапи, и 
съхранявани при температура 20-22 °С. В резултат на това са 
установени четири първични паразитоида (Ooencyrtus 
pityocampae, Baryscapus servedeii, Anastatus bifasciatus, 
Trichogramma sp.) и хиперпаразитоида Baryscapus transversalis. 
Най-много-бройният е O. pityocampae, но относителният му дял 
постепенно намалява през изследваните години от 87,9% (2013) 
до 70,0% (2014) и 23,5% (2016). В отделните партиди се 
наблюдава широк спектър от паразитоиди. Всички появили се 
екземпляри от O. pityocampae и B. servedeii са женски. При 
популацията на A. bifasciatus възникналите екземпляри са мъже, 
а при B. transversalis - и от двата пола, в съотношение 2:1 от 
женски към мъжки индивиди. В лабораторни условия най-
дългият период на поникване е установен в O. pityocampae (115-
178 дни), който завършва през юли - август. Установено е 
значително влияние (17,3-23,0%) на паразитоидите върху броя 
на T. pityocampa. 

Г 8.1. Tabaković-Tošić, M., M. Georgieva, Z. Hubenov, G. Georgiev. 2014. Impact of tachinid parasitoids of gypsy moth (Lymantria dispar) after 
the natural spreading and introduction of fungal pathogen Entomophaga maimaiga in Serbia. Journal of Entomology and Zoology Studies, 
2 (5) 134-137. 

 Abstract: In 2013, parasitoids of Tachinidae family of Lymantria 
dispar (L.) were studied in 12 forest stands in four regions in 

Рeзюме: През 2013 г. паразитоиди от семейство Tachinidae от 
Lymantria dispar (L.) са проучени в 12 горски насаждения в четири 
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Serbia. Biological material for the investigations was collected in 
mixed oak and beech stands in which gypsy moth increased in 
number and where entomopathogenic fungus Entomophaga 
maimaiga Humber, Shimazu & Soper was established or 
introduced. A total of 1117 larvae and 814 pupae of L. dispar were 
collected and analyzed. Host mortality caused by tachinids in 
different localities varied between 0.7% and 37.1%. A total of 274 
tachinid larvae and pupae were reared from gypsy moth larvae 
and pupae. Out of these, 266 died as pupae, resulting in an 
extremely high overall mortality of 97.1%. Only eight tachinid 
adult specimens of 3 species (Compsilura concinnata, Exorista 
larvarum and Carcelia gnava) emerged from tachinid pupae. E. 
maimaiga azygospores were observed on the surface of 69.5% 
but not in internal tissues of the dead pupae. The results of this 
study support the hypothesis of competition between natural 
enemies of the pest. 

региона на Сърбия. Биологичен материал за изследванията е 
събран в смесени дъбови и букови насаждения, в които 
гъботворката увеличава числеността си и където е установена 
или интродуцирана ентомопатогената гъба Entomophaga 
maimaiga Humber, Shimazu & Soper. Събрани и анализирани са 
общо 1117 ларви и 814 какавиди от L. dispar. Смъртността на 
гостоприемника, причинена от  паразитоиди в различни 
находища, варира между 0,7% и 37,1%. Общо 274 тахинидни 
ларви и какавиди са отгледани от ларви и какавиди от 
гъботворката. От тях 266 са загинали като какавиди, което води 
до изключително висока обща смъртност от 97,1%. От 
тахинидните какавиди са се появили само осем възрастни 
екземпляра от 3 вида (Compsilura concinnata, Exorista larvarum и 
Carcelia gnava). Азигоспорите на E. maimaiga са наблюдавани на 
повърхността на 69,5%, но не във вътрешните тъкани на 
загиналите какавиди. Резултатите от това проучване подкрепят 
хипотезата за конкуренция между естествените врагове на 
вредителя. 

Г 8.2. Georgieva, M., Hlebarska, S. 2016. A review of Sphaeropsis sapinea occurrence on Pinus spp. in Bulgaria. Bioscience and Biotechnology, 
Plovdiv University Press ‘Paisii Hilendarski’, 247-250. 

 Abstract: Sphaeropsis sapinea (Fr.) Dyko & Sutton causes shoot 
blight and canker disease throughout the world on conifers 
predisposed by stress. The disease is most important to Pinus 
species that are affected from the seedling stage in nurseries to 
mature trees in ornamental planting, forest plantations and 
natural stands. In Bulgaria, the first finding of the disease were 
noted in 1989 on Pinus nigra plantations in the North-eastern 
part of the country. Over the past few years, new emergency and 
severe damages have developed rapidly as a consequence of the 
prolonged drought periods during the last growing seasons. The 
high existence of S. sapinea outbreaks contributed considerably 
to physiological weakness of pine trees that become more 
susceptible to attack by aggressive xylophages and other fungal 

Рeзюме: Sphaeropsis sapinea (Fr.) Dyko & Sutton причинява 
некротично заболяване по клонките на иглолистни дървета, 
физиологично отслабени от биотични или абиотични фактори. 
Заболяването е най-агресивно за видовете от род Pinus, които от 
фидонки в разсадниците до зрели дървета в паркове, горски 
култури и естествени насаждения. В България първите находки 
на болестта са съобщени през 1989 г. в култури от Pinus nigra в 
североизточната част на страната. През последните няколко 
години бързо се развиват нови повреди вследствие на 
продължителните периоди на засушаване през последните 
вегетационни сезони. Съществуващите  огнища на S. sapinea 
допринасят значително за физиоло-гичното отслабване на 
боровите дървета, които стават по-податливи на атака от 
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pathogens. Disease occurrence and its pathogenicity is 
economically important affecting a number of pine trees from all 
ages. In Bulgaria, S. sapinea has been obtained on six pine species 
P. nigra, P. strobus, P. radiata, P. ponderosa, P. pinaster and P. 
halepensis. The aim of this review is to present the available 
knowledge on distribution, host specificity, biology, ecology, 
management of the disease, and to discuss its current prevalence 
and pathogenicity effect on pine species in Bulgaria.  

агресивни ксилофаги и други гъни патогени. Появата на болести 
и нейната патогенност е от икономическо значение, тъй като 
засяга редица борове от всички възрасти. В България, S. sapinea е 
получена върху шест вида бор P. nigra, P. strobus, P. radiata, P. 
ponderosa, P. pinaster и P. halepensis. Целта на прегледа е да 
представи съществуващите знания за разпространението, кръга 
от гостоприемници, биологията, екологията, мерки за борба 
както и да обсъди нейното текущо разпространение и влияние 
на патогенност върху боровите видове в България. 

Г 8.3. Mirchev, P., G. Georgiev; M. Georgieva, M. Matova, G. Zaemdzhikova. 2017. Enlargement of pine processionary moth (Thaumetopoea 
pityocampa) range in Bulgaria. Forest review, 48(1), 4-7. 

 Abstract: The pine processionary moth (Thaumetopoea 
pityocampa) was established for first time in Bulgaria in 1906. 
From 1950 to 1971, the average attacked area amounted to 5100 
ha. Their gradual increase began at the end of the 20th century 
when the affected area was over five times larger. The expansion 
of the pest occurred in the region of its natural range where the 
deciduous forest species were replaced by Pinus nigra and Pinus 
sylvesrtis plantations. Since 1999, the expansion of pine 
processionary moth population has begun in Central Bulgaria. 
The boundaries of its occurrence have moved along the southern 
slopes of the Balkan Range and Sredna Gora Mt. with 44 km to the 
east, with an average of 2.6 km yearly. 
In recent decades, the problem with the pine processionary 
moth’s economic, environmental and social impact within its 
existing distribution has increased in the country. In high 
population densities, the pest is a serious defoliator in pine 
plantations. In addition to the direct economic losses in attacked 
stands, the pest has hazardous effect due to its potential to cause 
an allergic and toxic reaction in human and animals in forests and 
recreational forest parks. For example, Thaumetopoea 
pityocampa was established in many urban areas, such as city 
parks of Sandansky Spa Resort, Tyulbeto Park in Kazanlak city, 

Рeзюме: Боровата процесионка (Thaumetopoea pityocampa) е 
съобщен за първи път в България през 1906 г. От 1950 до 1971 г., 
средната атакувана площ възлиза на 5100  ha. Постепенното им 
увеличение започва в края на 20-ти век, когато засегнатата зона 
е над пет пъти по-голяма. Разпространението на вредителя е в 
района на естествения му ареал, където широколистните горски 
видове са заменени от насаждения на Pinus nigra и Pinus sylvesrtis. 
От 1999 г. в Централна България започва експанзия на 
популацията на боровата процесионка. Границите на нейното 
разпространение са се преместили по южните склонове на Стара 
планина и Средна гора с 44 km на изток, средно с 2.6 km годишно. 
През последните десетилетия проблемът с икономическото, 
екологичното и социалното въздействие на  боровата 
процесионка в рамките на съществуващото разпространение се 
увеличава в страната. При висока гъстота на популацията 
вредителят е сериозен дефолиатор в боровите насаждения. В 
допълнение към преките икономически загуби в нападнатите 
насаждения,  T. pityocampa  има опасен ефект поради потенциала 
си да предизвика алергична и токсична реакция при хора и 
животни в горите и рекреационните горски паркове. 
T. pityocampa е установена в много градски райони, като паркове 
на курорта Сандански, Тюлбето в град Казанлък и др. Успехът на 
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etc. The success of pest’s spreading into new geographical areas 
requires favourable climatic conditions, presence of large areas 
afforested by Pinus nigra and Pinus sylvesrtis and the occurrence 
of the ecological form of Thaumetopoea pityocampa bulgarica 
which completes its larval stage in late autumn and hibernates in 
the soil overcoming the low winter temperatures. Among the 
biological factors, the egg parasitoids appear to be the most 
important regulators of the pest numbers. 

разпространението на вредителя в нови географски райони 
изисква благоприятни климатични условия, наличието на 
големи площи, залесени от Pinus nigra и Pinus sylvesrtis и появата 
на екологичната форма на Thaumetopoea pityocampa bulgarica, 
която завършва ларвния си стадий в края на есента и зимува в 
почвата, преодолявайки ниските зимни температури. Сред 
биологичните фактори, яйцевидните паразитоиди се оказват 
най-важните регулатори на броя на вредителите. 

Г 8.4. Simov, N., S. Grozeva, M. Langourov, M. Georgieva, P. Mirchev, G. Georgiev. 2018. Rapid expansion of the Oak lace bug Corythucha arcuata 
(Say, 1832) (Hemiptera: Tingidae) in Bulgaria. Historia naturalis bulgarica, 27, 51-55. 

 Abstract: The oak lace bug, Corythucha arcuata (Say, 1832) 
(Heteroptera: Tingidae) is of North American origin widely 
distributed in United States and southern part of Canada. It is an 
invasive species first recorded in Europe in Italy and Switzerland.  
C. arcuata spread to a large part of Turkey (Mutun et al., 2009) 
and it was expected the alien species to reach Bulgaria soon. In 
2012, the oak lace bug was found for first time on Balkan 
Peninsula in Plovdiv City and Zlati dol Vill. near town of 
Simeonovgrad. In the next few years, the species penetrated in 
many regions of the country. The present paper is a continuation 
of a previous study of alien true bugs in Bulgaria and summaries 
data on the rapid expansion of C. arcuata in the country. New 
records, host associations, damages on oaks and the potential 
threat to the native forests of alien Oak lace bug (Corythucha 
arcuata) in Bulgaria are reported and briefly discussed. 

Рeзюме: Corythucha arcuata (Say, 1832) (Heteroptera: Tingidae) е 
със северноамерикански произход, широко разпространена в 
САЩ и южната част на Канада. Това е инвазивен вид, регистриран 
за първи път в Европа в Италия и Швейцария. C. arcuata е 
разпространена в голяма част от Турция (Mutun et al., 2009). През 
2012 г.  C. arcuata е съобщена за първи път на Балканския 
полуостров в град Пловдив и в близост до Симеоновград. През 
следващите няколко години видът прониква в много региони на 
страната. Настоящето изследване е продължение на предишно 
проучване на инвазиния вид в България и обобщава данни за 
бързото разрастване на C. arcuata в страната. Нови регистрации, 
гостоприемни асоциации, повреди върху дъба и потенциална 
заплаха за родните гори от Corythucha arcuata в България се 
съобщават и обсъждат. 

Г 8.5. Попов, Г., И. Марков, Й. Додев, М. Георгиева. 2018. Възобновяване на издънковите гори в Централна Северна България. 
Списание на Българската академия на науките, Издателство на Българска академия на науките Проф. Марин Дринов, 3, 22-29. 

 Abstract: The study was carried out in coppice oak forests in 
theterritory of the Central North State Entrarprise in Bulgaria. 
Because of the anthropogenic influance and current climate 
changes, these forests are at risk of decline or extinction and 

Рeзюме: Изследването е проведено в дъбови гори от копици в 
територията на Централното северно държавно предприятие в 
България. Поради антропогенното влияние и настоящите 
климатични промени, тези гори са застрашени от упадък или 
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could be turned into shrubs and grasslands. The preservation of 
biological and ecological functions of oak forests is a challenge for 
the foresters in Bulgaria. Their health status, occurrence of 
historical changes on the biological processes in them, as well as 
their requirements for the emergence and development of sub-
vegetation, have been studied. A substantiated complex of forest 
menagement activities is submited that could provide natural 
regeneration of oak forests, protecting them for the generations 

изчезване и могат да бъдат превърнати в храсти и тревни площи. 
Опазването на биологичните и екологичните функции на 
дъбовите гори е предизвикателство за лесовъдите в България. 
Изследвано е тяхното здравословно състояние, настъпване на 
исторически промени в биологичните процеси в тях, както и 
техните изисквания за появата и развитието на субгегета. 
Представен е обоснован комплекс от дейности по управление на 
горите, които могат да осигурят естествено възстановяване на 
дъбовите гори, защитавайки ги за поколенията 

Г 8.6. Жиянски, М., М. Георгиева. 2018. Институт за гората при БАН - 90 години в полза на обществото и науката. Списание на 
Българската академия на науките, Издателство на Българска академия на науките "Проф. Марин Дринов", 3, 15-18. 

 Abstract: An overview of the recent achievements reported for 
the period 2007-2017 by the scientists at Forest Research 
Institute - BAS is presented. Historical view on the main results is 
refracted within the light of current challenges in front the FRI - 
BAS. The focus on fundamental and practical results is clear 
evidence for the role of FRI-BAS for the development of the 
society and the protection of the environment. 

Рeзюме: Институт за гората - БАН e утвърден научен и 
изследователски център, в който се провежда висококачествена 
научно-изследователска дейност и се подготвят квалифицирани 
млади специалисти. За цялата си 90-годишна история, Институт 
за гората - БАН е бил ангажиран да гради постижения и приноси 
за горската наука, базирани на съчетаването на традициите и 
възможностите. Днес погледът е насочен към разрешаването на 
съвременните предизвикателства и стремежа да гарантираме 
устойчивото стопанисване на уникалното природно наследство 
на България – нейните гори – за нас и за поколенията. 

Г 8.7. Georgiev, G., M. Tabaković-Tošić, M. Georgieva, P. Mirchev. 2019. Lymantria dispar mortality in pupal stage caused by Entomophaga 
maimaiga in Bulgaria and Serbia. Journal Topola, 293, 71-78. 

 Abstract: The impact of introduced fungal pathogen 
Entomophaga maimaiga on population density of Lymantria 
dispar (L.) was studied in Bulgaria and Serbia during the period 
2009-2014. In many localities, strong mortality was observed not 
only during the larval development but also in the pupal stage of 
the host. The average annual gypsy moth mortality caused by E. 
maimaiga in Bulgaria varied between 66.5% and 86.8%, and in 
Serbia – between 62.8% and 98.8%. The pupal mortality in 

Рeзюме: Влиянието на интродуцирания гъбен патоген 
Entomophaga maimaiga върху гъстотата на популацията на 
гъботворката, Lymantria dispar (L.), е проучено в България и 
Сърбия през периода 2009-2014 г. В много находища се 
наблюдава силна смъртност не само по време на развитието на 
ларвите, но и в зряла фаза на гостопри-емника. Средната 
годишна смъртност на гъботворката, причинена от E. maimaiga в 
България варира между 66,5% и 86,8%, а в Сърбия - между 62,8% 
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Bulgaria and Serbia varied between 11.7-33.1% and 0.4-6.3%, 
respectively. The analysis of the biological material showed that 
the number of dead pupae was considerably high, in spite of the 
established small amount of the pathogen’s azigospores. The 
number of azigospores in L. dispar dead pupae in three studied 
localities in Serbia varies strongly (12-30 per а view field), but the 
average values are very close (2.33-2.90). 

и 98,8%. Смъртността на какавидите в България и Сърбия варира 
съответно между 11,7-33,1% и 0,4-6,3%. Анализът на 
биологичния материал показа, че броят на неразвити какавиди е 
значително голям, въпреки установеното малко количество от 
азигоспорите на патогена в тях. Броят на азигоспорите в L. dispar 
в неразвитите какавиди в три проучени находища в Сърбия 
варира силно (12-30 на зрително), но средните стойности са 
много близки (2.33-2.90). 

Г 8.8. Mirchev, P., M. Georgieva, G. Zaemdzhikova, M. Matova, S. Hlebarska, E. Filipova, G. Georgiev. 2019. Phenological form diversity of 
Thaumetopoea pityocampa in Bulgaria. Journal Topola, Institute of Lowland Forestry and Environment, 65-69. 

 Abstract: In Bulgaria, two different phenological forms of pine 
processionary moth, Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.) 
(Lepidoptera: Notodontidae), occur: a typical Mediterranean 
winter form and an early developing summer form. During the 
period 2017-2018, the phenological development of 
T. pityocampa was studied in 21 sites of pest’ range in Southern 
Bulgaria. The results of the observations showed that in terms of 
the phenology, three categories of pine processionary moth 
development could be distinguished: i) six sites with an early 
developing summer form; ii) nine sites with the typical 
Mediterranean winter form, and iii) six sites with larvae that 
overwinter both into the soil and in the nests.  

Рeзюме: В България две фенологични форми на боровата 
процесионка, Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.) 
(Lepidoptera: Notodontidae) се срещат: типична 
средиземноморска, зимна форма и ранноразвиваща се лятна 
форма. През периода 2017-2018 г. е проучено фенологичното 
развитие на T. pityocampa в 21 находища от в Южна България. 
Резултатите от наблюденията показват, че от гледна точка на 
фенологията могат да се разграничат три категории на развитие 
на  боровата процесионка: i) шест  находища с ранноразвиваща 
се лятна форма; ii) девет места с типичната средиземноморска 
зимна форма и iii) шест  находища с ларви, които презимуват 
както в почвата, така и в гнездата.  

Г 8.9. Georgieva, M., Nedjalkov D., Georgiev G., Matova M., Zaemdzhikova G., Petkov P., P. Mirchev. 2019. Monitoring of health status of Quercus 
cerris L. in the Eastern Balkan Range, and the Ludogorie (Bulgaria). Annual of Sofia University “St. Kliment Ohridski” Faculty of Biology 
Book 4 - Scientific Sessions of the Faculty of Biology, v. 104, 2019, 153-164. 

 Abstract: The objective of the present study was to examine the 
health status of Quercus cerris L. stands in the region of the East 
Balkan Range and the Ludogorie for the period between 2009 and 
2018, on the base of forest monitoring conducted in Bulgaria 
under the ‘International Co-operative Programme on Assessment 
and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests’ (ICP Forests). 

Рeзюме: Целта на настоящото проучване беше да се изследва 
здравословното състояние на Quercus cerris L. в района на 
Лудогорието, Източна Стара планина за периода 2009-2018 г. на 
базата на мониторинг, провеждан в България в рамките на 
„Международна кооперативна програма за оценка и мониторинг 
на въздействието на замърсяването на въздуха върху горите (ICP 
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The health condition of Q. cerris trees was surveyed annually in 
seven permanent sample plots (PSPs) based on the assessment of 
defoliation and damages caused by biotic and/or abiotic factors. 
For the entire studied period, it was established that Q. cerris 
stands was in relatively good condition. Decline of single trees 
due to natural their maturity was observed. In next years, a 
persistent tendency for deterioration of tree condition was 
recorded, and at the end of the studied period, the damaged and 
dead trees exceed the number of healthy ones. The results of ten-
year monitoring shown that fungal pathogens caused the most 
significant impact in this process and the number of affected trees 
was nine times more than damages caused by insects and abiotic 
factors. From among the complex of pathogens, the influence of 
Hypoxylon mediterraneum (De Not.) J.H. Mill. was the most 
considerable on sample trees. The pathogen was established in 
85% of PSPs, and in some of them almost all trees were affected. 
Out of insect pests, Dryomyia circinans (Giraud, 1861) and 
representatives of Geometridae were the most numerous. 
Formation of frost cracks was often noticed on sample trees in 
result of low winter temperatures. Illegal felling of trees in PSP is 
still a huge problem in studied PSPs, as in two of them all assessed 
trees were completely cut down. 

Forest). Здравословното състояние на Q. cerris се изследва 
ежегодно в седем постоянни пробни парцела (PSPs) въз основа 
на оценката на обезлистването и повредите, причинени от 
биотични/абиотични фактори. За целия период е устано-вено, че 
дърветата от Q. cerris са в сравнително добро състояние. 
Наблюдава се естествен отпад на единични дървета поради 
естествената им зрялост. През следващите години е 
регистрирана трайна тенденция за влошаване на състоянието на 
дърветата, а в края на изследвания период повредените и 
мъртви дървета надвишават броя на здравите. Резултатите от 
десетгодишното наблюдение показват, че патогени са 
причинили най-сериозни повреди като броят на засегнатите 
дървета е девет пъти повече от щетите, причинени от насекоми 
и абиотични фактори. Сред комплекса от патогени, влиянието на 
Hypoxylon  medite-rraneum (De Not.) J.H. Mill. е най-значителното. 
Патогенът е установен в 85% от постоянните пробни площи, а в 
някои от тях са засегнати почти всички дървета. От насекомните 
вредители, Dryomyia circinans и представители на Geometridae са 
най-многобройни. Образуването на пукнатини от мраз често се 
забелязва по дърветата. Незаконното изсичане на дървета в 
пробните площи все още е огромен проблем, тъй като в две от тях 
всички оценени дървета са напълно отсечени. 

Г 8.10. Pilarska, D., C. Schafellner, G. Georgiev, M. Georgieva, P. Mirchev, P. Zelinka, K. Grollnig, D. Goertz, A. Linde, G. Hoch. 2019. Entomophaga 
maimaiga, an introduced pathogen of the gypsy moth, Lymantria dispar, in Europe: A joint study in Bulgaria and Austria. Mitteilungen der 
Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie, 22, 1, Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte 
Entomologie, ISSN:0344-9084, 1-4. 

 Abstract: The presence of  Entomophaga maimaiga was 
confirmed in a low density population of L. dispar in Bulgaria 18 
years after the release of the fungus on this site. E. maimaiga is 
established in Bulgaria and has spread remarkably fast in Europe. 
The surveys in mixed oak forests with known L. dispar 
populations including two at outbreak level in Austria did not 
show the presence of E. maimaiga. The nearest locations where 

Рeзюме: Присъствието на ентомопатогенната гъба   Ento-
mophaga maimaiga е потвърдено в популация с ниска плътност на 
L. dispar в България 18 години след интродуцирането на гъбата. 
E. maimaiga е установена в България и се разпрострява 
изключително бързо в Европа. Проучванията в смесени дъбови 
гори с популации на L. dispar, включително и в ново находище в 
Австрия, не показват наличието на E. maimaiga. Най-близките 
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the fungus has been confirmed are approximately 100 km east of 
the Austrian border. In Summer 2019, dead L. dispar larvae 
infected with E. maimaiga were detected in the province of Lower 
Austria, which were negative in the 2018 survey. 

места, където гъбата е потвърдена, са на около 100 km източно 
от австрийската граница. През лятото на 2019 г. в провинция 
Долна Австрия са открити мъртви ларви на L. dispar, заразени с E. 
maimaiga. 

Г 8.11. Георгиева М. 2014. Епидемиология на болестта „швейцарско изсипване“ на иглиците при 55 произхода дугласка (Pseudotsugae 
menziesii (Mirb.) Franco), отглеждани в България. В: Сборник научни публикации на Института за гората, 177-184. 

 Abstract: During the period 2009–2010 an investigation was 
carried out to establish the epidemiology of Swiss needle cast 
disease caused by Phaeocryptopus gaeumannii (Rohde) Petrak on 
55 provenances of Douglas-fir cultivated in the National 
Dendrarium, Forest Research Institute, Sofia. It was found that all 
observed Douglas fir trees suffered from Swiss needle cast 
disease. Distinct differences between the provenances 
concerning their susceptibility to Swiss needle cast were 
established. Within provenance variation in degree of defoliation 
caused by Swiss needle-cast pathogen was compared among 
provenances and was related to their origin. It was established 
that the provenances from coastal areas are less susceptible to 
Swiss needle cast. It was established that the provenances from 
the western and eastern areas of Cascade Range were susceptible 
to disease with low to middle extend of defoliation (10-60%) and 
ones from Coast Range were less susceptible to Swiss needle cast 
(defoliation between 0 and 10%). The Douglas-fir provenances 
originated from Coast Range are recommended for future 
afforestation in Bulgaria. The provenances from continental 
areas are the most susceptible to disease with considerable 
defoliation of crowns – between 70-100%. The continental 
provenances should be excluded from future afforestation 
because of their high susceptibility to P. gaeumannii. 

Рeзюме: В периода 2009-2010 г. е изследвана епидемиологията 
на заболяването „швейцарско изсипване“ на иглиците върху 
дървета от 55 произхода дугласка, отглеждани в Дендрариума на 
Института за гората, София. Установено е, че причинителят на 
заболяването – аскомицетната гъба Phaeocryptopus gaeumannii 
(Rohde) Petrak, заразява иглиците на всички обследвани дървета, 
но интензивността е различна при отделните произходи. 
Заболяването се развива най-силно при произходите от 
континенталните области на Северна Америка. Развитието на 
патогена при дърветата от Каскадните планини е слабо до 
средно. Най-слабо чувствителни към P. gaeumannii са 
произходите на дугласката от Крайбрежните области. При 
проведеното изследване е проучено развитието на P. gaeumannii 
и са установени специфичните изисквания на патогена към 
факторите на околната среда, които са важен регулатор за 
неговото разпространение и епидемиология. 

Г 8.12. Георгиева, М., М. Добрева, Р. Начев, Г. Георгиев. 2014. Некротично заболяване по тополови фиданки, причинено от 
Botryosphaeria spp. В: Сборник научни публикации на Институт за гората, 198-204. 
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 Abstract: During the period 2009–2010 an investigation was 
carried out to establish the epidemiology of Swiss needle cast 
disease caused by Phaeocryptopus gaeumannii (Rohde) Petrak on 
55 provenances of Douglas-fir cultivated in the National 
Dendrarium, Forest Research Institute, Sofia. It was found that all 
observed Douglas-fir trees suffered from Swiss needle cast 
disease. Distinct differences between the provenances 
concerning their susceptibility to Swiss needle cast were 
established. 
Within provenance variation in degree of defoliation caused by 
Swiss needle-cast pathogen was compared among provenances 
and was related to their origin. It was established that the 
provenances from coastal areas are less susceptible to Swiss 
needle cast. It was established that the provenances from the 
western and eastern areas of Cascade Range were susceptible to 
disease with low to middle extend of defoliation (10-60%) and 
ones from Coast Range were less susceptible to Swiss needle cast 
(defoliation between 0 and 10%). The Douglas-fir provenances 
originated from Coast Range are recommended for future 
afforestation in Bulgaria. The provenances from continental 
areas are the most susceptible to disease with considerable 
defoliation of crowns – between 70-100%. The continental 
provenances should be excluded from future afforestation 
because of their high susceptibility to P. gaeumannii. 

Рeзюме: В периода 2009-2010 г. е изследвана епидемиологията 
на заболяването „швейцарско изсипване“ на иглиците върху 
дървета от 55 произхода дугласка, отглеждани в Дендрариума на 
Института за гората, София. Установено е, че причинителят на 
заболяването – аскомицетната гъба Phaeocryptopus gaeumannii 
(Rohde) Petrak, заразява иглиците на всички обследвани дървета, 
но интензивността е различна при отделните произходи. 
Заболяването се развива най-силно при произходите от 
континенталните области на Северна Америка. 
Развитието на патогена при дърветата от Каскадните планини е 
слабо до средно. Най-слабо чувствителни към P. gaeumannii са 
произходите на дугласката от Крайбрежните области. При 
проведеното изследване е проучено развитието на P. gaeumannii 
и са установени специфичните изисквания на патогена към 
факторите на околната среда, които са важен регулатор за 
неговото разпространение и епидемиология. 

Г 8.13. Мирчев, П., Б. Роснев, Г. Георгиев, П. Петков, М. Георгиева, М. Матова, М. Петкова, Н. Ботев, Х. Стойков. 2014. Отражение на 
различни степени на изкуствена дефолиация върху процесите на съхнене при Fagus sylvatica L. В: Сборник научни публикации 
на Институт за гората, 246-253. 

 Abstract: In three consecutive years (2000-2002) an experiment 
was carried out with artificial defoliation of 164 beech trees with 
average diameter of 24.06±5.5 mm (min 13.1 mm; max 40.8 mm) 
and average height 374.18±42.26 cm (min 273 cm; max 470 cm), 
growing near Etropole city. A spring, summer and periodical 
defoliations (three times during the growing season) were 

Рeзюме: В три последователни години (2000-2002), в района на 
гр. Етрополе, върху 164 букови дървета със среден диаметър 
24,06±5,5 mm и средна височина – 374,18±42,26 cm е проведен 
опит с изкуствено обезлистване на короните. Извършено е 
пролетно, лятно и периодично обезлистване (трикратно през 
вегетационния период) в 4 варианта, като е премахвана 
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implemented in four variants as 25%, 50%, 75% and 100% of 
foliage were removed. According the results, beech trees showed 
high susceptibility to defoliation which depended on the percent 
of foliage loss, the period when it occurred and the tree vitality. 
The most susceptible were trees with periodical complete 
defoliation and spring complete defoliation where 100% of beech 
trees were declining and mortality occurred respectively after 
the first year and after the second year. In the control 
measurement (with no defoliated trees), beech decline was not 
registered. The most serious damages were established on trees 
with periodical defoliation, followed by trees with spring 
defoliation. In contrast to them, insignificant damages were 
noticed on trees with summer defoliation. In some cases, higher 
percent of declining trees were registered on trees at lower 
extend of defoliation. Among them, a relatively minor increase of 
withering was found after the second year compared with the 
first one and it could be explained by the differences in the 
physiological condition of trees. 

съответно 25%, 50%, 75% и 100% от листната маса. Букът 
показва висока чувствителност към обезлистванията, което се 
определя от степента на загуба на листна маса, моментът на 
дефолиацията и физиологичното състояние на дърветата. При 
периодична пълна дефолиация всички дървета изсъхват след 
първата година, а при пролетна пълна дефолиация – след 
втората, за разлика от контролата, където не е регистрирано 
съхнене. Пораженията са най-сериозни при периодичното 
обезлистване, следвани от пролетното и са почти незначителни 
при лятната дефолиация. 

Г 8.14. Мирчев, П., Г. Георгиев, М. Георгиева, П. Петков, М. Матова, Г. Заемджикова. 2014. Сравнителен анализ в измененията на 
здравословното състояние на култури от бял и черен бор в Югозападна България за периода 2000-2012 г. В: Сборник научни 
публикации на Институт за гората, 215-223. 

 Abstract: An assessment of forest ecosystems’ health status in 
Southwest Bulgaria was carried out annually during the period 
2000-2012 according to the methodology of International Co-
operative Programme on Assessment and Monitoring of Air 
Pollution Effects on Forests (ICP Forest). Fifteen Pinus sylvestris 
and seven P. nigra plantations were studied in that region. Firstly, 
the tree vitality of both species were assessed as good but there 
was a change for worse began in 2003. The crown condition was 
a fast-reacting indicator for the factors affecting the tree vitality. 
For the whole period, average 17,6% of P. sylvestris and only 0,7% 
of P. nigra trees died. The annual assessment provided 
information on the major directly visible damaging agents such 

Рeзюме: През периода 2000-2012 г. в Югозападна България 
ежегодно е извършвана оценка на общото здравословно 
състояние на 15 култури от бял бор (Pinus sylvestris L.) и 7 от черен 
бор (Pinus nigra Arn.) по Европейска методика за екологичен 
мониторинг на горските екосистеми ICP Forest. При двата 
дървесни вида състоянието на дърветата е окачествено като 
добро, но се наблюдава тенденция на влошаване, започнало от 
2003 г. Средно за района съхненето при белия бор е в размер на 
17,6%, докато при черния е само 0,7%. Основна причина за 
влошеното състояние на културите от бял бор е развитие на 
кореновите гъби Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. и Armillaria 
mellea (Vahl) Kumm. В опитните площи от бял бор са установени 
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as the root rot fungi - Heterobasidion annosum and Armillaria 
mellea and other pathogens such as Lophodermium sp., 
Sclerophoma pityophila., Sphaeropsis sapinea, Gremmeniella 
abietina, Cenangium ferruginosum, Naemacyclus niveus and 
Dothistroma pini were established. Damages caused by the 
insects Tomicus piniperda and Rhyacionia buoliana were 
recorded. The proportion of illegal cuttings is approximately 4%. 
 

и повреди по иглици, причинени от фитопатогени: Lophodermium 
spp., Sclerophoma pityophila, а при черния бор – от Sphaeropsis 
sapinea, Gremmeniella abietina, Cenangium ferruginosum, 
Naemacyclus niveus и Dothistroma pini. По стъблата на съхнещите и 
сухи дървета са регистрирани повреди от Tomicus piniperda и 
повсеместни от Rhyacionia buoliana, причинени в млада възраст 
на културите. Размерът на установените незаконни сечи е в 
границите на около 4%. 

Г 8.15. Мирчев, П., Г. Георгиев, С. Бенчева, М. Георгиева, Д. Дойчев, Н. Зафиров. 2017. Лесозащитни проблеми при иглолистните 
култури в България. В Сб.: „Перспективи за стопанисването на изкуствено създадените иглолистни гори“. Национално 
съвещание с международно участие, 27-28.01. 2016 г., Кюстендил, 89-112.  

 Abstract: The health status of coniferous plantations in Bulgaria 
was evaluated on the base of dendrochronological analyses of 
Pinus sylvestris and P. nigra trees cultivated on different elevation, 
results obtained by several research surveys and available data 
at Forest protection information system of Executive Forest 
Agency. It was established that the worsening and wilting of trees 
due to abiotic and biotic factors has greatly increased over the 
past two years and the most dangerous threats to plantations 
vitality were determined. Damages caused by wind, wet snow 
and ice have formed the prerequisite for increasing the number 
of xylophagous pests, outbreack of calamitis and disease 
development on large areas. Among xylophages, the most 
dangerous and economically harmful for pine trees is Ips 
acuminatus and among diseases - annosum root rot caused by the 
fungus Heterobasidion annosum. Integrated forest protection 
measurements including silvicultural, prophylactic and technical 
methods are presented in the study to ensure the long term 
health of coniferous plantations, to improve the optimal 
conditions of their vital activity and to prevent insect pests 
calamity and disease development.  

Рeзюме: Направена е оценка на здравословното състояние на 
иглолистните култури в България на базата на 
дендрохронологични анализи на бял и черен бор (Pinus sylvestris 
и P. nigra) при различни надморски височини, резултати от 
научни изследвания и данни на лесозащитната информационна 
система към ИАГ. Посочени са главните заплахи за културите и е 
откроена ролята на основните абиотични и биотични фактори за 
влошаването на състоянието и съхненето на насажденията, 
което рязко нараства през последните две години. Уврежданията 
от вятър, мокър сняг и лед създават предпоставки за 
увеличаване на числеността на насекоми ксилофаги и 
възникване на нападения върху големи площи. Сред 
ксилофагите най-опасен е върховия корояд (Ips acuminatus), а 
сред патогените – кореновата гъба (Heterobasidion annosum). 
Предложена е система от лесовъдски, профилактични и 
организационни мероприятия, насочена към потискане на 
каламитетите и подобряване на санитарното и здравословно 
състояние на горите. 
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Г 8.16. Георгиева, М., Г. Георгиев, П. Мирчев, Е. Филипова, Г. Заемджикова. 2019. Основни патогени и насекомни вредители в 
насаждения от обикновен кестен (Castanea sativa Mill.) в Беласица. Сборник 150 години Българска академия на науките, проф. 
Марин Дринов, ISBN:978-619-245-001-4, 55-64. 

 Abstract: For centuries, the European chestnut (Castanea sativa) 
stands in Bulgaria have been managed as the native forests or 
plantations afforested in the beginning of the 20th century. In the 
last decades, a deterioration of chestnut’s health condition was 
observed due to the influence of different natural and non-native 
pests and pathogens causing chestnut blight, ink disease, branch 
and twig deterioration, damages on nuts and leaves etc. The 
harmfulness and impact of insect pests and invasive fungal 
pathogens on the health status of chestnut stands were evaluated. 
Non-native pathogens and pests have caused irreversible 
damages to chestnut stands in the result of a continuing 
pathological process of several years. Among them, the most 
dangerous is Cryphonectria parasitica causing chestnut blight 
disease and negative economic and environmental impacts on the 
Bulgarian chestnut. The pathogen damaged non-regenerated or 
hard-regenerated plant tissues lead to continuous deterioration 
of health or death of infested trees. In addition, other pathogens 
were found - Armillaria mellea inflicts root rot disease, Melanconis 
modonia and Phytophtora cambivora causing ink disease, 
Cryptodiaporthe castanea, Phomopsis castanea, Cytospora inder-
media that affect branches and twigs. The effect of droughts also 
reduced tree’s resistance that enable fungal pathogens and pests 
attacks and dieback. The most dangerous for C. sativa health 
condition are damages caused by xylophagus insects, which are 
vectors of C. parasitica. Scolytus intricatus and Agrilus hastulifer 
are the most destructive because they attack healthy trees. 
Damages of longhorn beetles (Axinopalpis gracilis, Leiopus 
nebulosus, Nathrius brevipennis, Poecilium alni, Pogonocherus his-
pidulus) also contribute to pathogen infections. Calamities of the 
most dangerous lepidopteran pests in deciduous forests, the 
gypsy moth (Lymantria dispar), have not been observed in 

Рeзюме: През последните десетилетия се наблюдава влошаване 
на здравословното състояние на кестена (Castanea sativa) по 
северните склонове на Беласица планина причинено от 
негативното въздействие на местни и интродуцирани гъбни 
патогени и насекомни вредители. През периода 2009-2019 г. са 
проведени изследвания върху процесите, причинили 
необратими увреждания на кестеновите насаждения в резултат 
на продължителен патологичен процес или развитие на 
насекомни видове. Сред тях най-повреждащ ефект оказва 
вирулентният щам на гъбния патоген Cryphonectria parasitica, 
причиняващ некротично заболяване, увреждайки 
невъзобновими или трудно възобновими тъкани, в резултат на 
което настъпва загиване на заразените дървета. Негативно 
въздействие оказва и развитието на патогените Armillaria mellea, 
Melanconis modonia, Phytophtora cambivora, Cryptodiaporthe 
castanea, Phomopsis castanea и др., засягащи отделни органи на 
кестена. Настъпили засушавания през отделни вегетационни 
периоди са намалили устойчивостта на дърветата, което е 
позволило на гъбните патогени и насекомните вредители да ги 
заселват и да се развиват върху тях. Най-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. Най-опасният листогризещ вредител в 
широколистните гори Lymantria dispar не е формирал 
каламитети в Беласица след интродукцията на ентомопа-
тогенната гъба Entomophaga maimaiga в България през 1999 г. 
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Belasitsa Mt. since the introduction of entomopathogenic fungus 
Entomophaga maimaiga in Bulgaria in 1999. 

Г 8.17. Георгиева, М. 2019. Плодовитост и преживяемост на северната борова процесионка (Thaumetopoea pinivora) при лабораторни 
условия. Сборник 150 години Българска академия на науките, проф. Марин Дринов, ISBN:978-619-245-001-4, 25-28. 

 Abstract: A survey on the biological and ecological peculiarities 
of the northern pine processionary moth Thaumetopoea pinivora 
Treitschke, 1834 (Lepidoptera: Notodontidae) in egg stage was 
conducted in egg bathes collected in 2017 from Pinus sylvestris 
stands in the region of Kaliningrad, Russia. A total of 1655 eggs 
were analyzed, with an average number of eggs in one egg batch 
137.9 ± 62.5, varying between 6 and 203. Of all analyzed samples 
in the present study, 65.9% were successfully hatched 
caterpillars. Relatively low was the percentage of sterile and 
empty eggs. Egg larvae (with or without an egg opening) were at 
the rate of 32.1%. The results of this study show a lack of 
infestation of the eggs parasitoids 

Рeзюме: Проучвания върху биологичните и екологични 
особености на северната борова процесионка Thaumetopoea 
pinivora Treitschke, 1834 (Lepidoptera: Notodontidae), в стадий 
яйце, са проведени чрез анализ на структурата, плодовитостта и 
опаразитяването на яйчни пръстенчета, събрани през 2017 г. от 
насаждения от Pinus sylvestris в района на гр. Калининград, Русия. 
Анализирани са общо 1655 яйца, като установеният среден брой 
на яйцата в едно яйцепръстенче е 137,9±62,5, варирайки между 6 
и 203. От всички анализирани проби в настоящето проучване, 
65,9% са с успешно излюпили се гъсеници. Сравнително нисък е 
процентът на стерилните и празни яйца. Загиналите ларви в 
стадий яйце (с или без отвор на яйцето) са 32,1%. Резултатите от 
проучването показват липса на опаразитяване на яйцата на този 
вредител. 

Г 8.18. Мирчев, П., Е. Филипова, Г. Георгиев, М. Георгиева, М. Матова, Г. Заемджикова. 2019. Сравняване на ефикасността на три типа 
феромонови уловки при боровата при боровата процесионка. Сборник 150 години Българска академия на науките, проф. 
Марин Дринов, ISBN:978-619-245-001-4, 29-34. 

 Abstract: In 2018, a comparative study of three types of 
pheromone traps was carried out - an open type ‘Delta’, with 19 
pcs. caught in the study and two closed-type with gaps: in the 
form of ‘Carton Box’ - 7 pcs. and the ‘Plastic Jar’ - 15 pcs. The 
experience is at the beginning of the pine processionary moth 
flight, in 9 experimental sites situated in the area of the species 
spreading in Bulgaria. The average number of attracted moths in 
one ‘Delta’ trap is 75.2 and in ‘Plastic Jar’ type - 18.6, and in the 
‘Carton Box’ type - 0.6. The Delta type is 4.5 times higher than that 
of the ‘Plastic Jar’ type and 128 times the ‘Carton Box’ type. The 

Рeзюме: През 2018 г. e извършено проучване на ефективността 
на три вида феромонови уловки: една от отворен тип „Delta“, с 19 
бр. уловки в изследването и две от затворен тип с процепи: с 
форма на „Carton Box“– 7 бр.  и на „Рlastic Jar“– 15 бр. Опитът е 
заложен в началото на летежа на боровата процесионка, в 9 
опитни обекта разположени в района на разпространението на 
вида у нас.  Средният брой привлечени пеперуди в 1 уловка от 
тип „Delta“е 75,2 и съответно в тип „Рlastic Jar“ -  18,6 и в тип 
„Carton Box“ – 0,6. Уловистостта в тип „Delta“ е 4,5 пъти по-висока 
от тази в тип „Рlastic Jar“ и 128 пъти в сравнение с уловка тип 
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reasons for these results are discussed, the main difference are 
due to the size of the entrance openings among the different types 
of traps. 

„Carton Box“. Дискутират се причините за тези резултати, като 
основна се изтъква разликата в размерите на входните отвори 
при различните типове уловки. 

Г 8.19. Мирчев, П., М. Матова, Г. Заемджикова, Г. Георгиев, М. Георгиева. 2019. Хищници, разрушаващи яйцата на боровата 
процесионка. Сборник 150 години Българска академия на науките, проф. Марин Дринов, ISBN:978-619-245-001-4, 7-16. 

 Abstract: For the 26-year period from 1991 to 2017, 71 samples 
have been taken, containing 1,739 egg batches with 401,422 eggs 
of the pine processionary moth in them, from land areas 
belonging to 40 settlements on the territories of 27 State Forestry 
Enterprises (SFE), located throughout the range of the species in 
Bulgaria. The total relative share of the eggs destroyed by 
predators is 1.1 % (min 0.0% - max 10.3%). In 15 samples 
(21.1%), no damages caused by predators were found, and those 
with destruction of over 5% made up 7.0% of all samples. In the 
majority of cases, there is no relation between the low relative 
share of caterpillar hatching and the impact of the predators. Only 
in Banya (SFE Karlovo) on 7 September 1993, there was direct 
observation of Ephippiger ephippiger and Pterolepis 
(=Rhacocleuis) germanica feeding on eggs, destroying the egg 
batches. 

Рeзюме: За 26-годишен период (1991-2017) от землищата на 40 
населени места на територията на 27 горски стопанства, 
разположени в целия ареал на вида в България, са взети 71 
проби, съдържащи 1739 яйцепръстенчета с 401422 яйца на 
борова процесионка (Thaumetopoea pityocampa) в тях. Общият 
относителен дял на повредените яйца от хищници е 1,1% (min 
0% - max 10,3%). В 15 проби (21,1%), не са установени повреди от 
хищници, а тези с разрушения над 5% са 7,0% от всичките проби. 
В преобладаващите случаи няма зависимост между ниския 
относителен дял на излюпване на гъсеници и въздействието на 
хищниците. Единствено в Баня (ДГС Карлово) на 07.09.1993 г. 
пряко е наблюдавано Ephippiger ephippiger и Pterolepis 
(=Rhacocleuis) germanica да се хранят с яйца, разрушавайки 
яйцепръстенчетата. 

Г 8.20. Попов, Г., И. Марков, Й. Додев, М. Георгиева. 2019. Метод за превръщане на издънкови дъбови гори. Сборник 150 години 
Българска академия на науките, проф. Марин Дринов, ISBN:978-619-245-001-4, 233-241. 

 Abstract: The study was carried out in coppice oak forests in the 
territory of the Central-North State Enterprise in Bulgaria. 
Because of human activity and progressing climate changes, these 
forests are at risk of decline or extinction and could be turned into 
shrubs and grassland. The preservation of biological and 
ecological functions of oak forests is a challenge for the foresters 
in Bulgaria. Their health status, the history of their management, 
as well as the conditions for the emergence and development of 
shrub understory have been studied. A substantiated complex of 

Рeзюме: Разработена и апробирана e лесовъдска система, която 
дава възможност издънковите дъбови гори да бъдат успешно 
превърнати в семенни. Методът за превръщане на издънкови 
дъбови гори е предназначен за гори със силно изразен подлесен 
етаж, разположени върху дълбоки почви, каквито са 
черноземите и смолниците в България и където едификаторен 
вид е бил летният дъб (Quercus robur). Изследването е проведено 
в издънкови дъбови гори на територията на Северно-централно 
държавно предприятие – Габрово. Изследвани са 



Резюмета 

 

page 48/50  

forest management activities is proposed that could provide 
natural regeneration of oak forests, protecting them for the 
generations. 
 

здравословното им състояние, историята на тяхното 
стопанисване, както и условията за възникване и развитие на 
храстовата подгрупа. Предлага се обоснован комплекс от 
дейности за управление на горите, които биха могли да осигурят 
естествено възобновяване на дъбовите гори. 

Г 8.21. Georgieva, M., G. Georgiev, P. Mirchev, E. Filipova. 2019. Monitoring on appearance and spread of harmful invasive pests in Belasitsa 
mountain. In: Book of Proceeding X International Scientific Agriculture Symposium “AGROSYM 2019”, Faculty of Agriculture, 2019, 
ISBN:978-99976-787-2-0, 1890-1895. 

 Abstract: Belasitsa Mountain is located on the territory of 
Southwest Bulgaria, Northern Greece and Northern Macedonia. 
The Bulgarian part of the mountain includes most of its northern 
slopes and ridge territories, characterized by variety of 
vegetation zones and plant communities. At lower altitudes, 
Quercus spp., are the most distributed, but gradually replaced by 
the sweet chestnut forests (Castanea sativa). Chestnuts are 
distributed between 400-1300 m a.s.l., forming the largest 
natural locality in the country. Along the river valleys in the 
mountain, natural population of Platanus orientalis occurs. Since 
2018, a system for monitoring of two pathogens (Cryphonectria 
parasitica on Castanea sativa and Ceratocystis fimbriata on 
Platanus orientalis) and three invasive pests Corythucha arcuata 
on different oak species and chestnut, C. ciliata on P. orientalis and 
Dryocosmus kuriphilus on chestnut forests has been 
implemented. Until now, a high density of C. ciliata was 
established on P. orientalis causing significant damages on host 
trees. C. arcuata has spread in Bulgaria since 2013. Over the next 
few years, the species penetrated many regions of the country by 
affecting predominantly oak forests, but in 2017, it was 
registered for first time on the chestnut trees. In Bulgaria, 
D. kuriphilus has not been found yet, but as the pest was 
established in Greece in 2014, natural spreading of the species to 
Belasitsa Mt. could be expected. The possible penetration of this 

Резюме: Беласица планина е разположена в Югозападна 
България, Северна Гърция и Северна Македония. Българската 
част на планината включва по-обширна част от северните ѝ 
склонове, характеризиращи се с разнообразие от растителни 
зони и растителни съобщества. При по-ниска надморска 
височина Quercus spp. са най-разпространени, но постепенно се 
смесват от гори от кестен (Castanea sativa). Насажденията от 
кестен пояса 400-1300 m надм. в, образувайки най-голямото 
естествено находище в страната. По протежение на речните 
долини в планината се среща естествена поплция от Platanus 
orientalis. От 2018 г. се провежда мониторинг за наблюдение на 
два патогена (Cryphonectria parasitica по Castanea sativa и 
Ceratocystis fimbriata по Platanus orientalis) и три инвазивни 
вредителя Corythucha arcuata по различни видове дъб и кестен, C. 
ciliata по P. orientalis и Dryocosmus kuriphilus по C. sativa). До този 
момент върху P. orientalis е установена висока плътност на C. 
ciliata, причинявайки значителни щети на гостоприемниците. C. 
arcuata е съобщена в България от 2013 г. През следващите 
години видът е проникнал в много региони на страната, 
засягайки предимно дъбови гори, но през 2017 г. е регистриран 
за първи път върху кестеновите дървета. В България, D. kuriphilus 
все още не е открит, но тъй като вредителят е установен в Гърция 
през 2014 г., естественото разпространение на вида до Беласица 
се очаква. Интродуцирането на този вредител в нашата страна би 
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pest could increase the rate of damaged stands that had already 
been severely attacked by the fungal pathogen C. parasitica. 

могло да увеличи степента на повредени насаждения, които вече 
са силно атакувани от патогена C. parasitica. 

Г 8.22. Georgieva, M., P. Mirchev, G. Georgiev, G. Zaemdzhikova, M. Matova, E. Filipova, P. Petkov. 2019. Health status of pine stands observed in 
the extensive monitoring network in Bulgaria. In: Book of Proceeding X International Scientific Agriculture Symposium “AGROSYM 2019”, 
Faculty of Agriculture, East Sarajevo, 2019, ISBN:978-99976-787-2-0, 1896-1903. 

 Abstract: Since 1986, Bulgaria has been a part of the International 

Cooperative Program ‘Forests’ launched in 1985 under the auspices 

of the United Nations for European Economic Commission 

(UN/ECE). During the period 1986-1989, a large-scale network of 

256 observation plots were set in ten regions throughout the country 

in order to monitor the health condition and dynamics of changes 

occurring in forest ecosystems. During the period 1986-2009, experts 

from Forest Research Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 

annually conducted assessments in 130 permanent observation plots 

in 

five regions of the monitoring network. Among all plots, 54 were 

established in Austrian pine (Pinus nigra Arn.) and Scots pine (P. 

sylvestris L.) stands. In 2009, the number of plots was reduced to 80, 

as twenty-seven of them (predominantly plantations) were set in pine 

stands with 696 P. sylvestris and 384 P. nigra trees. The health status 

of trees in natural pine stands remained unchanged for the entire 

studied period. In recent years, worsening of P. sylvestris plantations 

has been observed at lower altitudes (below 700 m a.s.l.). Insect pests 

mainly bark beetles, and fungal pathogens, were the most frequent 

causers of damages. Snow- and wind-throws damages often occurred 

provoking the bark beetle attacks. 

Резюме: От 1986 г. България е част от Международната 
кооперативна програма „Гори“, стартирала през 1985 г. под 
егидата на Организацията на обединените нациии на 
Европейска икономическа комисия (UN/ECE). През периода 
1986-1989 г. в десет региона на цялата страна е изградена 
широкомащабна мрежа от 256 пробни лощи, за проследяване на 
здравословното състояние и динамиката на промените в 
горските екосистеми. През периода 1986-2009 г. експерти от 
Института по горите - БАН ежегодно извършват мониторинг в 
130 постоянни пробни площи в пет района на мониторинговата 
мрежа. Сред всички парцели 54 са заложени в насаждения от 
черен бор (Pinus nigra Arn.) бял бор (P. sylvestris L.). През 2009 г. 
броят на пробните площи е намален до 80, като 27 от тях 
(предимно култури) са заложени в борови насаждения с 696 
дървета от P. sylvestris и 384 P. nigra. Здравословното състояние 
на дърветата в естествените насаждения остана непроменено за 
целия период. През последните години се наблюдава влошаване 
на насажденията от P. sylvestris при по-ниска надморска височина 
(под 700 m). Насекомите вредители, главно на корояди, и гъбни 
патогени са сред най-честите причинители на повреди. Често се 
проявяват повреди от сняг и вятър, провокиращи нападенията 
на корояди. 

Г 10.1. Georgiev, G., M. Georgieva, P. Mirchev, M. Zhiyanski. 2017. Main insect pests and fungal pathogens on tree and shrub vegetation in urban 
ecosystems. Kitanova S. (Ed.). Hlorind Ltd., Sofia, 54 pp. ISBN 978-619-7228-04-5. 
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on different plant species. The number of trophically specialized 
insects is less but hundreds of phytophages were found on many 
plant genera. The herbivore insect complex in urban territories is 
formed by three main groups: • Ecologically plastic local species, 
typical for forest ecosystems, with a potential for development in 
settlements; • Species with development advantaged by specific 
ecological conditions due to the urbanisation; • Facilitated 
penetration of invasive insects as a result of the globalisation. In 
case of aggravated urban environment ecological conditions 
changes in the harmful entomofauna structure were observed, 
such as increasing participation of sucking and hidden living 
species. In urbanized territories growing plants with larger 
growth expanse creates favourable conditions for development 
of heliophylic and thermophylic insects. On the other hand, the 
trade, transport and tourism facilitate the penetration of invasive 
species and formation of first populations in and around the 
settlements. In order to evaluate the insect harmfulness in 
urbanized territories and threats for plants the phytophages 
population density should be taken into account, as well as the 
place and time of damage caused and host health condition. Three 
categories of harmfulness could be used for the purpose, based 
on the insect gradation status, trophic group which they belong 
to, and host plants physiological condition. A reason for such 

categorization is the fact that the defoliations caused by phylophages 

could be overcame relatively easily at the expense of the reserve 

capacities. To their difference the damages on non restorable and 

difficultly restorable tissues and organs lead to permanent health state 

worsening and ruin of the infested trees. 

 

групи. Голяма част от тях са полифаги по много видове растения. 
Броят на специализираните в трофично отношение насекоми е 
по-малък, но при много видове и родове растения са установени 
стотици фитофаги. Растителноядният насекомен комплекс в 
урбанизирани територии се формира от три основни групи: • 
екологично пластични местни видове, характерни за горските 
екосистеми, с потенциал за развитие в населени места; • видове, 
чието развитие се благоприятства от специфичните екологични 
условия, породени от урбанизацията; • улеснено проникване на 
инвазивни насекоми в резултат на глобализацията. При 
утежнените екологични условия на градска среда се наблюдават 
изменения в структурата на вредната ентомофауна, включващи 
увеличаване участието на смучещи и скрито живеещи видове, за 
сметка на листогризещите. В урбанизираните територии 
отглеждането на растенията при по-голям растежен простор 
създава благоприятни условия за развитието на светлолюбиви и 
топлолюбиви видове насекоми. От друга страна, търговията, 
транспортът и туризмът благоприятстват проникването на 
инвазивни видове и формирането на първите популации във и 
около населените места. За оценка на вредоспособността на 
насекомите в урбанизирани територии и заплахите за 
растенията следва да се отчита популационната плътност на 
фитофагите, мястото и времето на нанасяне на повредите и 
здравословното състояние на гостоприемниците. За целта могат 
да се използват три категории на вредност въз основа на 
градационния статус на насекомите, трофичната група към 
която принадлежат и физиологичното състояние на 
хранителните растения.  
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