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ВЪВЕДЕНИЕ

Изсъхването на изкуствените иглолистни 
насаждения в България е проблем, 
който набира все по-голяма важност. 
Площта на засегнатите гори в страната, 
според различни източници варира 
от десетки до стотици хиляди хектари. 
Дискусионни са причините за развитието 
на този проблем, а мерките прилагани за 
справяне с него не дават желания резултат.

Много са въпросите, които могат 
да се поставят в тази връзка.

• Кога започва процесът на масово 
изсъхване на иглолистните култури?

• Какви са причините за възникването му? 
Какви са спецификите му?

• С каква скорост се развива?
• Каква е площта на засегнатата територия 

в страната?
• Какво е влиянието на релефа и 

климатичните условия върху съхненето?
• Как може да се прави мониторинг на 

съхненето?
• Възможно ли е, чрез моделиране да се 

прогнозира развитието на бедствието?

С настоящето изследване разглеждаме 
изсъхването на иглолистните култури в Плана 
планина от самото начало на явлението през 
2010 г. до състоянието му в края на 2017 г. 
Анализът е направен на база спътникови 
изображения от Sentinel 2, RapidEye и 
аерофото снимки. С него се опитваме да дадем 
отговор на поставените по-горе въпроси.

Настоящето изследване представя 
алтернативни методи за мониторинг 
на повредите в горите с използване на 
спътникови изображения и аерофото 
снимки. Считаме, че стъпка към 
решаване на проблема със съхненето на 
иглолистните гори е и осмислянето му в 
контекста на климатичните промени. В 
тази връзка използването на географските 
информационни системи (ГИС) за моделиране 
на процесите в горите, дават различен 
поглед върху комплексността на проблема.

Изсъхнали иглолистни гори над яз. Алино.
Снимка: GEO Polymorphic Cloud
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МЯСТО НА ИЗСЛЕДВАНЕ

Изследването на изсъхването на иглолистните 
гори е направено за територията на Плана 
планина, разположена южно от гр. София.

Плана е част от Планско-Завалската 
планинска редица. На запад от нея се издига 
Витоша, от която я разделя седловината 
Ярема, а на юг опира в широката долината 
на р. Палакария. Последната води началото 
си от Витоша и от с. Алино до вливането 
си в р. Искър (непосредствено преди 
едноименния язовир) следи южната граница 
на Плана. Източната граница на планината 
се формира от р. Искър - от яз. Искър, през 
дълбоко всечените меандри на реката до с. 
Кокаляне на север. На северозапад Плана се 
ограничава от долината на р.Егуля (Ведена). 
Така описаните граници на планината са 
представени с червен цвят на картата.

Плана е ниска планина, чиито високи части 
представляват обширна заравненост, 
разположена на 1200-1250 м н.в. Над нея 
се издигат единични върхове, в т.ч. най-
високия вр. Манастирище (1337.4 м), вр. 
Мухчел (1325.6 м), вр. Вишино бърдо (1313 м).

Според описаните по-горе орографски 
граници, площта на планината е около 30.6 хил. 
ха. Тя има почти кръгла форма с размери 20 км в 
посока север-юг и 18 км в посока запад-изток.

Реките протичащи през планината имат 
радиално разположение. Те са сравнително 
къси и маловодни. В горното си течение, 
преминават през обширното било и текат 
бавно. След това се всичат в склоновете на 
планината. Реките протичащи през южните 
склонове на Плана са леви притоци на 
р.Палакария. По големи от тях са Лустра, 
преминаваща през с. Поповяне и притока 
й Слатина (през с. Ковачевци), Просени 
дол, Селска река (през с. Алино), Шулейман 
(през с. Райово), Широки дол и Плански 
дол. Останалите реки в Плана се оттичат 
директно в р. Искър. Най-голяма от тях е 
р. Егуля (в долното си течение известна 
като Ведена), която извира от Плана и 
се влива в р. Искър преди с. Кокаляне, 
както и Планщица и Вуйна (Околска).

Плана е обградена от разломи, на 
които се дължат и минералните 
извори в Белчин, Железница.
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ГОРИТЕ В ПЛАНА ПЛАНИНА

Гори покриват почти две трети от Плана 
планина, или около 20 000 ха. Площта 
на иглолистните и широколистните 
гори е почти еднаква, с лек превес на 
иглолистните. За определяне на площта 
на иглолистните гори са използвани 
спътникови изображения, а за тази на 
широколистни - Системата за идентификация 
на земеделските парцели (СИЗП), клас Горски 
територии, като от него е изключена вече 
изчислената площ на иглолистните гори.

Иглолистните гори преобладават почти 
изцяло по южните планински склонове. На 
картата те са представени с тъмнозелен цвят. 
Представени са почти изцяло от изкуствено 
залесени белоборови култури. По отношение 
на разпределението им по височинни пояси, 
66% от иглолистните се намират в пояса между 
1000 и 1200 метра, а 12% - над 1200 метра. 
Извън естествената зона за тези дървесни 
видове попадат 22% от иглолистните 
култури, разположени под 1000 метра н.в.

Широколистните гори заемат северната 
част на планината, а в североизточната 
са преобладаващи. Тези гори са с 
естествен произход. На картата са 
отбелязани със светлозелен цвят.

Смесените гори заемат централните 
части на планината. Като в тях 
иглолистните и широколистните гори 
имат сравнително равномерно участие.

Негорски територии са една трета от площта 
на Плана. Те включват тревни местообитания 
(представени на картата с бледозелен цвят), 
обработваеми земи (светложълт цвят) 
и малки населени места (сив цвят). Това 
се определя до голяма степен от факта, 
че планината е ниска и лесно достъпна.
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ДЕФИНИРАНЕ НА ПРОБЛЕМА

Проблемът със съхненето на изкуствено 
създадените иглолистни гори започва след 
2000 г., но набира по-голяма скорост след 
2010-2013 г. Като основни причини се сочат 
насекомите вредители, които много бързо 
се разпространяват в територии засегнати от 
природни бедствия – снеголоми, ледоломи, 
ветровали, пожари или при наличие 
на екстремни климатични условия като 
високи температури, съпроводени с ниски 
валежи. В последните години числеността 
на популацията на насекомите е достигнала 
такива размери, че те се разпространяват 
и върху здрави дървета, а методите за 
борба засега не дават нужния резултат.

Като основен метод за справяне с проблема 
се практикува сеч на засегнатите дървета. 
Според данни на Изпълнителна агенция 
по горите (ИАГ) от 100 хил. дка изсъхнали 
гори в страната, усвоена е дървесината 
в 70% от изсъхналите гори държавна 
собственост и 50% от тези частна собственост.

Изследването ни в Плана показва, че въпреки 
прилаганите мерки, площта на изсъхналите 
гори за периода 2010-2017 г. се увеличава 
експоненциално и тези мерки са или закъснели 
и/или почти не повлияват процеса на съхнене.

Сериозността на проблема изисква 
подобрение на методите за мониторинг, 
анализи за разпространение и планиране 
на бъдещи залесявания и мерки, с 
отчитане на климатичните промени.

В настоящото изследване сме използвали 
спътникови изображения от европейските 
спътници Sentinel 2A/B. Възможността за 
получаване на всеки 5 дни на снимки за 
територията на цялата страна, чрез които могат 
да се следят промените в горите, включително 
съхненето в различните му стадии, е все 
още недостатъчно оценена и не се прилага 
в оперативните решения на отговорните 
институции в страната (за разлика от тези 
в повечето европейски държави). Според 
нас този ценен източник на информация би 
следвало да залегне в анализите и особено 
в мониторинга на проблема със съхненето 
на горите, още повече отчитайки факта, че 
спътниците по програма Copernicus (серията 
Sentinel) са създадени именно за решаването 
на проблеми в областта на екологията, 
горското стопанство, земеделието и др., 
като програмата за тяхното създаване е 
финансирана с пари на европейските граждани.

Снимка: GEO Polymorphic Cloud
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В „История на България“ Константин Иречек 
пише за Самоков през 1876 г.: „Съседните 
склонове на Рила са голи, съвсем изложени 
на течение, набраздени са с много процепи 
и отдалече изглеждат като чудовищни 
потоци тиня. Желязото се промива 
из рудоносния пясък на планинските 
потоци“. Това са данни малко преди 
Освобождението, след като 20-30 години по-
рано повечето мадани са спрели да работят.

Най-фатално за унищожението на горите 
в района през 19-ти и началото на 20-ти 
век е била пашата и най-вече развитието 
на козарството. То процъфтява най-
вече поради лесното отглеждане на тези 
животни и високите цени на кожите им на 
западноевропейския пазар. В първия закон 
за горите от 1883 г. се говори за намаляване и 
премахване на пашата на кози. Сериозността 
на този въпрос показва и едно сведение на 
Самоковската община от 1885 г. за горите 
в района, според което площта на горите 
е едва 300 дка, тази на трънаците е 20 
000 дка, а тази на пасищата е 214 000 дка.

Според друга статистика от началото на 20-
ти век, площта на горите в Самоковската 
околия (в т.ч. Плана) са 50 484.9 ха. 
Въпреки това трябва да се отбележи, 
лошото им състояние и това, че значителна 
част от тях са трънаци, голини, поляни, 
недървопроизводителни площи в горите.

Силното обезлесяване се отразява и върху 
качеството на живот на хората – наличие на 
големи студове, силен вятър, наводнения. 
Особено силни са били наводненията в 
Самоков от 1871 и 1910 г. През 1914 г. 
околийското лесничейство разпорежда 
пашата на кози да бъде само в определени 
участъци и едно домакинство да има до 
5 кози. Дали тези ограничения са били 
спазвани е под въпрос, но е било ясно, че 
докато не се уредял въпроса с пашата, нямало 
как да започне възстановяване на горите.

При излет през 1924 г. в Самоковско проф. 
Т.Димитров прави следните бележки за 
района на Плана и Лозенска планина: „Ниска 
и закелавела гора покрива склоновете на 
тези планини. Вляво и вдясно – голи продрани 
планински земи“, „но и тук безразборната 
паша и опустошението на горската 
растителност е причинила явни пакости“.

Със закона за горите от 1897 г. за първи път се 
създава самостоятелна горска администрация. 
Започват дейностите по залесяване. През 
1914 г. в с. Радуил е създадено първото 
техническо лесничейство. До 30-те години на 
20-ти век залесяването е любителска работа.

Това е видно от снимката отдолу, на 
която е показан общ поглед към Плана.

Преди да представим анализите си по 
отношение на процесът на съхнене на 
иглолистните гори в Плана, ще направим 
исторически преглед на ползванията на 
горите в района в миналото. В следващите 
редове ще научите повече за това и как 
експлоатацията им е довела в определен 
период до обезлесяване на планината.

Лесната достъност на Плана и развитието на 
добива на руда в района са причина горите 
й да се експлоатират активно от дълбока 
древност. Историята за ползването на горите 
можем да започнем отдалеч, от времето 
на траките, а след това и на римляните, до 
турското робство, когато горите на Плана 
са използвани интензивно в железодобива, 
развит в района на Самоковско. През периода 
на турското иго, горите са използвани 
и за добив на строителни материали и 
дървени въглища, за местни нужди и 
за износ на чуждия пазар. Поголовното 
изсичане на горите става причина за 
замиране на желязодобива в района.

ИСТОРИЯ НА ПОЛЗВАНЕТО НА ГОРИТЕ В ПЛАНА
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През този период цените на дървените 
материали се увеличават много и общините са 
заинтересувани земите им да бъдат измерени 
и остойностени. Пашата продължава да бъде 
на второ място по значение в използването 
на горите. Дори през 1950 г. в района на 
Самоковското горско стопанство има, 
според лесоустройствения проект, 180 
000 дка напълно закелевели гори от паша 
и 92 000 дка напълно ерозирани площи.

Голямото залесяване стартира след 1950 
г., когато започва строежът на яз. Искър. 
Водосборът на язовира, от който е част 
и Плана, е бил силно ерозиран и е било 
изчислено, че през чашката на бъдещия 
язовир са минавали по 4-5 млн.куб.м наноси 
годишно. Това налага бързо укрепване на 
водосбора, особено в Плана. Предприемат 
се редица технически мероприятия, спират 
голите сечи във водосбора, регулират 
пашата, като тази на кози е напълно 
забранена с указ на Министерски съвет.

Още по-обезпокояващи са голите склонове 
на Плана в района на с. Рельово, известен 
като пороя Драголин.  Склоновете са 
изцяло лишени от растителност, видими 
са и активните ерозионни процеси.

Пороя Драголин, над с. Рельово

В залесяванията участва цялото население, 
като ежегодно са се давали по 20-30 
хил. доброволни трудови дни. Масовото 
залесяване продължава от 1951 до 
1960 г. като са били залесени общо 101 
644 дка земи. Резултатите са видими.

Източник на информация за написване на раздела:
Стоев, Г., “История на горите и горското стопанство в 
Самоковски район”, Самоков, 1997 г.

Пороя Драголин, над с. Рельово, след 
залесяването му от 1952 до 1960 г.

Панорама към Плана след залесяването.

Наред с успехите в залесяването, са се 
появявали редица трудности, когато 
горите са били нападани от различни 
вредители – пеперуда еветрия, паразитната 
гъба маломспора пиниторква-вертун, 
малко борово слонче, горски градинар.

Днес горите в района се намират пред 
ново предизвикателство за оцеляване.
Пример за различните фази на процесът на съхнене: 

червена гора, в която е активен корояда, изсъхнала 
гора и обезлесени склонове обхванати от ерозия.

с. Докьовци, община  Трън, ДГС Трън
Снимка: GEO Polymorphic Cloud

Поглед от язовирната стена на яз.  Искър. 
Склоновете на Плана и Лозенска планина са заети 

от храсти и закелавяла гора
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ПОВРЕДИ ПО ГОРИТЕ

Картиране на повредите по иглолистните 
гори е направено за три години - 2010, 
2013 и 2017 г. За начало на изследването е 
избрана 2010 г., защото това е последната 
година, в която иглолистните гори в 
Плана планина не са засегнати от съхнене. 
Наблюдават се само единични дървета, което 
е нормален процес в горските екосистеми.

Разрастването на изсъхналите иглолистни 
гори е представено на трите карти. В 
тях иглолистните гори са изобразени с 
тъмнозелен цвят, а широколистните със 
светлозелен. Повредите са представени 
с жълт цвят за 2010 г., с оранжев цвят 
за 2013 г. и с червен цвят за 2017 г.

СПОСОБИ ЗА КАРТИРАНЕ НА ПОВРЕДИ В 
ИГЛОЛИСТНИ ГОРИ

Картирането е извършено чрез различни 
способи, във връзка с достъпността до 
различни данни. Анализът през 2010 и 2013 г. 
е направен на база визуална интерпретация 
на аерофото снимки. Картирането на 
повредите през 2017 г. е класификация на 
спътникови изображения от Sentinel 2 (от 
програмата на ЕС Copernicus) с използване 
на референтна снимка за картиране на 
иглолистното покритие за 2011 г. от RapidEye. 
Използвани са инфрачервените спектрални 
канали на Sentinel 2, комбинирани 
в различни вегетационни индекси.

ПОВРЕДИ В ИГЛОЛИСТНИ ГОРИ - 2010

През 2010 г. площта на изсъхналите 
иглолистни гори възлиза само на 17 ха, 
разпределена в 128 единични петна. 
На картата са представени с жълт цвят.

Те се намират почти изцяло (над 95%) в южната 
и югозападна част на планината. Размерът на 
единичните засегнати места е много малък - 
95% от тях са с площ под 0.25 дка. Най-големият 
засегнат участък е с площ под 1 ха - 0.8 ха.

Интересно е и разпределението на изсъхналите 
гори по надморска височина - над 60% от тях 
са между 1000 и 1200 м. Останалите засегнати 
площи са разположени под 1000 м н.в.

Повреди в иглолистни гори през 2010 г. (жълт цвят)

ПОВРЕДИ В ИГЛОЛИСТНИ ГОРИ - 2013

През 2013 г. площта на изсъхналите гори се 
е увеличила два и половина пъти и възлиза 
на 40 ха. Интерес представлява големия брой 
единични (или групи от по 2-3) изсъхнали 
дървета. Броят им възлиза на малко над 700.

Съхненето на иглолистни гори се разраства 
вече и по югоизточните и източните 
склонове на планината. Това разрастване 
се изразява основно в множество 
единични дървета. Такива се наблюдават 
и в централните части на планината.

През тази година се наблюдава и увеличаване 
на размерът на сухите петна. Над 95% от тях 
вече са с площ до 0.35 ха, като най-големите 
надхвърлят 1 ха. Разпространението 
им съвпада с първоначалните огнища 
на съхнене през 2009-2010 г., а именно 
водосборите на реките Лустра и Просени 
дол, но с по-големи размери. Нови петна 
се появяват във водосбора на р. Широки 
дол, както и в късите притоци вливащи 
се директно в р. Искър преди язовира.
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Повреди в иглолистни гори през 2017 г. (червен цвят)
Повреди в иглолистни гори през 2013 г. (цвят оранж)

Единични изсъхнали дървета (кафяв цвят)

Иглолистните гори във водосборите 
на реките Планщица, Егуля и Вуйна са 
почти незасегнати от процеса на съхнене.

Интерес представляват най-големите 
изсъхнали петна, разположени в землището 
на с. Поповяне. Всички те са на границите 
на гора с просека, път или друга негорска 
територия, като са надлъжно разпространени 
по протежение на границата на гората. 
Впоследствие през 2017 г. тези територии 
разширяват в най-голяма степен обхвата 
си. Този факт показва връзката между 
дефрагментирането на горските територии 
и повишаване на неустойчивостта 
им към естествените вредители.

ПОВРЕДИ В ИГЛОЛИСТНИ ГОРИ - 2017

През 2017 г. площта на изсъхналите 
иглолистни гори се е увеличила повече от 
18 пъти и е около 750 ха. В това число са 
включени и повредите от други природни 
бедствия, както и проведената гола 
сеч, но техния процент е много малък.

Размерът на изсъхналите гори във водосборите 
засегнати през 2013 г. се увеличава 
неимоверно, като процесът обхваща и 

всички досега незасегнати територии, в 
т.ч. Егуля, Планщица, Вуйна. Процесът има 
повсеместен характер, като са засегнати 
дори и иглолистните гори в северната част 
на планината. В територии, в които през 
2013 г. е имало само десетина единични 
изсъхнали дървета (напр. водосбора на р. 
Планщица), през август 2017 г. се наблюдават 
няколко десетки петна с размери над 0.5 ха.

Увеличен е и размерът на изсъхналите 
петна. Най-големите са с площ над 2 ха 
(в тях влизат и територии с проведена 
гола сеч), а тези над 1 ха са вече 121 
броя от общо над 4000 единични петна.

Изсъхнали иглолистни гори над яз. Алино.
Снимка: GEO Polymorphic Cloud
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ВРЪЗКА ИЗСЪХВАНЕ НА ИГЛОЛИСТНИ ГОРИ - КЛИМАТ

Всеизвестен е факта, че развитието на 
популацията на корояда има пряка връзка 
с климата в района. Високите температури 
увеличават от една страна продуктивността 
на корояда, а от друга - шанса на ларвите 
да оцелеят през зимата. Сушата от своя 
страна намалява съпротивителните сили 
на дърветата да се справят с вредителите. 
При такива условия популацията на 
насекомите се увеличава толкова, че 
започва да атакува и здрави дървета.

Интересен анализ по въпроса дава 
професорът по Горска ентомология и 
патология в Университета в Монтана 
Даяна Сикс. Може да бъде гледан тук: 
https://www.youtube.com/watch?v=iSIEzq0fofk

За засилване на процеса на съхнене 
на горите е необходим катализатор. 
Ролята на такъв може да бъде 
рязко покачване на температурите, 
съпроводено с понижение на валежите.

Знаейки това разгледахме промените на 
климата в района. За целта използвахме 
климатични данни от станцията в гр. София 
за периода 2005-2017 г. Въпреки наличието 
на известни разлики в стойностите на 
климатичните показатели с тези на Плана, 
тенденцията на покачване на температурите 
и понижаване на валежите е явна.

През 2012 г. се наблюдава пик във високите 
стойности на летните температури, 
съпроводен с най-ниски стойности на 
валежите за целия 12 годишен период. 
Тенденцията продължава и в следващите 
години, като в допълнение средномесечните 
зимни температури от 2013 до 2016 г. са най-
високите за изследвания период с пик през 
2016 г. Ако разгледаме омброметричния 
индекс, който показва валежите през топлите 
месеци на годината, или тогава когато 
водата е най-необходима на растенията, 
то ясно забележим факт е минимума през 
три последователни години - 2011-2013 
г. Период, достатъчен за понижаване на 
съпротивителните сили на горите и увеличение 
на популацията на корояда, която от своя 
страна без студена зима, става неуправляема.

Източник на климатичните данни:
http://www.stringmeteo.com/

Изсъхнали гори с. Пенкьовци, община Трън
Снимка: GEO Polymorphic Cloud
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ВРЪЗКА ИЗСЪХВАНЕ НА ИГЛОЛИСТНИ ГОРИ - РЕЛЕФ

Наличието на зависимост между 
разпространението на изсъхналите 
иглолистни гори и изложението на склоновете, 
показва недвусмислено връзката на процеса 
на съхнене с климатичните условия. Данните 
от 2017 г. показват, че почти три четвърти от 
изсъхналите гори се намират на южни (25%), 
югозападни (24%) и югоизточни склонове 
(17%). Останалите до 90% се допълват от гори 
разположени на западни (14%) и източни 
склонове (9%). Едва около 10% от засегнатите 
територии са разположени на северни 
склонове, 5% на северозападни, 4% на 
североизточни и само 2% на изцяло северни. 

Този факт се обяснява с различията на 
микроклиматичните условия при съответно 
изложение на склоновете, като разликата в 
месеците на годината между северни и южни 
склонове по отношение на температурата 
може да достигне няколко градуса.

Интересен е и фактът, че от 701 единични 
изсъхнали дървета през 2013 г., при 80% 
от тези разположени на северни склонове 
няма развитие на нови короядни петна 
около тях. Най-вероятно поради по-ниските 
температури през зимните месеци, което 
не е позволило на насекомите да оцелеят.

Анализът може да продължи в посока 
микрорегионалните особености на релефа 
влияещи върху климатичните условия - 
билни части, орографските характеристики 
определящи възникването на температурни 
инверсии, наличие на речни долини, 
разчлененост на релефа и други. Също 
така от значение са типа и физическите 
характеристики на почвите, наличието 
на ерозионни и свлачищни процеси, 
разпределението на преобладаващи 
типове земно покритие и други. 

Всички тези параметри могат да бъдат 
моделирани лесно и в тяхната комплексност 
единствено в ГИС среда. Подобно изследване, 
в което екипа на GEO Polymorphic Cloud 
участва е направено за района на Кресна, 
резултатите, от което може да видите тук:

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
G e o P o l y m o r p h i c C l o u d /
p o s t s / 1 2 3 5 6 5 7 4 4 9 8 7 9 2 8 8
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СЪХНЕНЕ НА ИГЛОЛИСТНИ ГОРИ - СКОРОСТ НА РАЗРАСТВАНЕ

Разрастването на площта на иглолистните гори, 
засегнати от корояд, става със скорост, която 
се увеличава с нарастване на популацията му.

Пример за това колко бързо става 
заразяването на нови дървета, е територията 
с площ около 9 кв.км около яз. Алино, 
разположен в южната част на Плана. На 
трите карти със зелен цвят са представени 
иглолистните гори, а с червен - короядните 
петна. Картите са подредени хронологично 
отгоре надолу, първата представя състоянието 
за периода 2010-2013 г., втората - 2013-май 
2017 г. и третата - от май до август 2017 г.

За периода 2010-2013 г. в рамките на 
разглежданата територията е имало 
само 8-9 малки короядни петна. Техният 
брой и големина се запазва относително 
постоянен в рамките на целия период.

След 2013 г. започва постепенно увеличение 
на площта на изсъхналите иглолистни гори, 
като с най-голяма скорост това става през 
последните две години. До месец май 2017г. 
тяхната площ се увеличава до 175 дка.

Драстични промени настъпват през 
лятото на 2017 г. От май до август 2017 г. 
в района на яз. Алино (само в рамките на 
разглежданата територия) изсъхват нови 
близо 100 дка белоборови култури. В района 
са планирани и извършени санитарни сечи. 
Въпреки това продължава появата на нови 
короядни петна, а на повечето от местата с 
извършени сечи, съхненето се възобновява.

Санитарна сеч, след която процесът на съхнене се е 
възобновил (с. Ковачевци, община Самоков)

Снимка: GEO Polymorphic Cloud
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СЪХНЕНЕ НА ИГЛОЛИСТНИ ГОРИ - ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ

Практиката, възприета за борба със 
съхненето на иглолистните гори причинено 
от корояд, е извършване на гола сеч 
и изнасяне на поразената дървесина.

За да проверим дали тази практика е 
ефективно провеждана, използваме 
информацията за т.нар. позволителни сечи, 
която Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) 
регулярно публикува на интернет сайта си. 
На двете карти със син цвят са изобразени 
горските подотдели, в които има планирани 
позволителни сечи. Трябва да се отбележи, 
че под „позволителни сечи“, се включват 
всички видове сечи, в т.ч. санитарните.

Ситуацията през 2013 г. е показана на 
картата вляво. На територията на Плана са 
планирани сечи в 139 горски подотдела, 
а реално е добит дървен материал от 110. 
Интересен е факта, че само в 9 от тези 
подотдели има наличие на изсъхнали петна, 
установени при направеното в настоящата 
разработка картиране. За справка общия 
брой короядни петна установени през 
2013 г, е 377. Това, заедно с факта, че през 
същата година са установени над 700 
единични изсъхнали дървета, вероятно е 
началото на задълбочаване на проблема.

След 2013 г. започва увеличение на броя 
на горските подотдели, в които се планират 
сечи. Между 2014 и 2017 г. са планирани сечи 
в 816 горски подотдела. През 2014 г. в почти 
100% от планираните за годината подотдели 
е извършен добив. В следващите години този 
процент намалява, като през август 2017 г. 
от 354 планирани, добив е извършен едва в 
63 подотдела. Повечето от тях са на места, 
удобни за достъп - в близост до горски или 
асфалтов път, населено място. Подотделите, 
разположени в по-труднодостъпни територии, 
остават извън обсега на санитарните сечи. 
Интересен е и факта, че от близо 4000 
единични изсъхнали петна, едва 1300 попадат 
в подотдели с планирани сечи, а под 1000 - 
в такива, в които реално е извършена сеч.

Данни за позволителни сечи: 
http://new.iag.bg/cgi-bin/PSech_Index.cgi

с. Неделково, община Трън
Снимка: GEO Polymorphic Cloud
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КАКВО СЛЕДВА?

Изследването на съхненето на иглолистните 
гори в Плана планина, ни провокира 
да продължим работата си и за други 
части на страната. Задълбочавайки се в 
проблема разбрахме, че има места, в които 
процесът на съхнене на иглолистните 
култури е напреднал повече. Започнахме 
картиране на съхненето на територията на 
държавно горско стопанство (ДГС) Трън. 

ДГС Трън се намира в Западна България 
и има площ 57 531.6 ха. От нея 9 199.4 ха 
или 16% се падат на иглолистните гори. 
Стойностите са получени от картиране 
на иглолистните гори чрез спътникови 
изображения. Изследването на съхненто 
на горите в ДГС Трън обхваща периода 
2009-2017 г. с използване на същия подход.

На картите по-долу е представено развитието 
на процесът на съхнене на иглолистните 
гори. Със зелен цвят е представено 
разпространението на иглолистните гори, като 
първата карта отляво надясно показва, че през 
2009 г. горите не са засегнати от съхнене. На 
втората карта изсъхналите иглолистни гори са 
представени с жълт цвят - процесът бързо се 
е разраснал и е обхванал горите в цялото ДГС. 
На третата карта в червен цвят е представено 
разпространението на сухите гори в края на 
2017 г. Тук са включени, както гори в активна 
фаза на съхнене, така и вече изсъхнали, а 
също територии, в които са извършени голи 
сечи на засегнатите гори. Те обхващат 35% от 
площта на иглолистните култури в ДГС Трън.

Обхват на иглолистни гори в 
ДГС Трън през 2009 г.

Повреди на иглолистни гори в ДГС 
Трън през 2015 г. (жълт цвят)

Повреди на иглолистни гори в ДГС 
Трън през 2015 г. (червен цвят)

ДГС Трън
Снимка: GEO Polymorphic Cloud

ДГС Трън
Снимка: GEO Polymorphic Cloud

ДГС Трън
Снимка: GEO Polymorphic Cloud
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ПОВРЕДИ В ИГЛОЛИСТНИ ГОРИ - ДГС ТРЪН, 2009-2018
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СЪХНЕНЕ НА ИГЛОЛИСТНИ ГОРИ В РАЗВИТИЕ
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С цел планиране на дейностите по намаляване на щетите от съхнене, е необходим 
мониторинг на здравословното състояние на горите. С комбинирането на 
климатични данни с растителни индекси, базирани на спътникови изображения, 
които дават информация за съдържанието на растителни пигменти и вода в 
листната маса, могат да се открият териториите с влошено здравословно състояние.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За решаване на проблема със съхненето 
на иглолистните гори се практикува 
санитарна сеч и извозване на засегнатата 
дървесина. Това очевидно е недостатъчно 
- дали поради пропуски в мониторинга 
и планирането, непълно изпълнение или 
нужда от комбиниране с други методи 
е въпрос, който може да се дискутира.

В някои райони на страната през 2017 г. 
площта на изсъхналите гори заради корояд, 
се е увеличила в пъти спрямо 2016 г. 
Изследването за района на Плана показа, че 
въпреки планираните и изпълнени (отчасти) 
сечи, няма почти никакъв ефект върху 
разпространението на корояда. Трябва да 
отбележим и факта, че въпреки изпълнените 
сечи, след няколко месеца в съседните 
гори отново започва съхнене. Кривата 
на нарастване на площта на засегнатите 
от изсъхване територии в планината за 
периода 2010-2017 г. (представена по-долу) 
е такава, че ако проблема продължи със 
същите темпове, само за няколко години 
иглолистните гори ще бъдат унищожени.

Короядът не е единствената причина за 
съхненето на горите. Трябва да се отчитат 
и други вредители като патогенни гъби, 
насекоми, екстремални климатични явления. 
Очевиден е и фактът, че с климатичните 
промени проявата на тези фактори ще се 
засилва. В тази връзка методите за мониторинг 

на горите трябва също да претърпят 
промени, като в тях се включат и такива 
технологии като спътниковите изображения 
– един достъпен източник, който предоставя 
информация за състоянието на земната 
повърхност, в случая горското покритие.

Проблемът със съхненето на горите не е 
актуален само в България. Поради затоплянето 
на климата корояда в Северна Америка е 
унищожил огромни горски територии и 
преминава все по на север. Дали в България 
този процес няма да обхване естествените 
гори на по-голяма надморска височина? Може 
би сега е моментът в който да бъде направен 
този анализ, както и да се изберат подходящи 
мерки за борба на база на реалната ситуация.

GEO Polymorphic Cloud сме готови да 
подпомогнем този анализ с експертиза по 
отношение на използването на спътникови 
изображения, както и в моделирането 
и анализа в ГИС среда на процесите в 
горските територии. GEO Polymorphic Cloud 
има готова разработена технология по 
отношение на мониторинга на съхнене на 
горите, чрез спътникови изображения, която 
може да бъде демонстрирана и въведена в 
оперативната работа в горското стопанство.

Екипа на GEO Polymorphic Cloud 
продължава работата си по темата.
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GEO Polymorphic Cloud
www.geopolymorphic-cloud.org

Адрес за кореспондеция: гр. София, п.к. 1111. бул. Ситняково 58
GSM: (+359) 878 110 230; (+359) 888 239 475

имейл: office@geopolymorphic-cloud.org


