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 ВЪВЕДЕНИЕ
 Настоящата брошура има за цел да представи 
накратко резултатите от изпълнението на проект 
BG0031 „Състояние и перспективи на популацията 
от обикновен кестен (Castanea sativa Mill.) в Беласи-
ца: адаптация към климатичните промени; поддър-
жане на биологичното разнообразие и устойчиво 
стопанисване на екосистемите” към Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо прост-
ранство (FM of EEA) в Приоритетна област 1: Защита 
на околната среда.
 Продължителността на проекта е 22 месеца 
(VII.2009–IV.2011). Основен изпълнител е Инсти-
тутът за гората при БАН в партньорство с Горския 
научноизследователски институт на Исландия. Като 
подизпълнители по проекта участват и експерти 
от: Институт по биоразнообразие и екосистемни из-
следвания при БАН; Национален природонаучен му-
зей при БАН; Биологически факултет при Сoфийския 
университет „Св. Климент Охридски”; Университет за 
природни ресурси и естествени науки, Виена, Авст-
рия; Институт за агро-екологична и горска биология, 
Порано, Италия; Швейцарски федерален институт за 
горите, снега и ландшафта, Бирменсдорф; Универси-
тет в Твенте, Холандия; Университет в Упсала, Шве-
ция.
 Главна цел на проекта е извършване на де-
тайлно проучване на всички естествени кестенови 
насаждения в българската част на Беласица и попу-
ляризиране на придобитите знания и умения чрез 
прилагане на добри лесовъдски практики и обуче-
ние.
 Извършването на детайлна оценка на попула-
цията от обикновен кестен на територията на Бела-
сица включва определяне на следните популацион-

ни параметри: площ, възрастова и простран ствена 
структура, растеж, възобновителен потенциал, 
здравословно състояние, устойчивост на биотични 
и абиотични фактори, реакция към климатичните 
промени.
 Практическото онагледяване на натрупаните 
знания и умения включва прилагането на добри 
лесовъдски практики под формата на възобнови-
телни и отгледни сечи, провеждане на семинар и 
информационна кампания в населените места, раз-
положени в подножието на Беласица, поддържане 
на интернет сайт на проекта – www.castbelbg.com, 
научни публикации и издаване на настоящата бро-
шура.
 Като допълнение към главната цел на проекта, 
за разрешение са поставени и следните въпроси:
 1. Какъв е произходът на обикновения кестен в 
Беласица?
 2. Какъв е ефектът от досегашната стопанска 
дейност (лесовъдски системи и методи) и от липсата 
на такава върху естествените кестенови гори в Бела-
сица? 
 3. Доколко настоящето състояние на попула-
цията от обикновен кестен зависи от глобалните 
климатични промени? 
 4. Кои са критичните елементи на биологично 
разнообразие (популациите на редките и застраше-
ни растителни и животински видове), асоциирани с 
кестеновите дървостои и пряко зависими от тяхно-
то състояние?
 5. Какъв е благоприятният природозащитен 
(консервационен) статус на екосистемите, домини-
рани от обикновен кестен по северните склонове 
на Беласица?
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 РЕЗУЛТАТИ

 1. Произход
 Важен аспект от формирането на правилен 
подход при стопанисването на обикновения кестен 
в България е установяването на неговия произход. 
Най-голям принос в това отношение имат палиноло-
гичните проучвания на Panovska et al. (1990), Bozilova 
& Beug (1992), Krebs et. al (2004), Тонков (2007),. Въп-
реки събраните данни и публикуваните материали, 
произходът на обикновения кестен у нас до старти-
рането на настоящия проект е все още неизяснен. 
На базата на останки от полен и кестенова дърве-
сина, Източна и Южна България (вкл. Беласица) се 
считат за един от регионите в Европа със средна 
степен на вероятност за съществуване на кестенови 
находища през неогена (Krebs et al. 2004). 
 За установяване на произхода на обикнове-
ния кестен в Беласица, като част от дейностите по 
проекта, са извършени поленов и генетичен анализ, 
както и фитоценологична и синтаксономична харак-
теристика на естествените кестенови гори в плани-
ната.

 1.1. Поленов анализ
 През юни 2010 г. e взет сондаж за поленов ана-
лиз от блато в местността „Иванковица“ (735 m надм.
в.) над с. Коларово. Мощността на сондажа е 240 сm, 
а дълбочината на водния слой е 30 сm.
 За поленов анализ са обработени общо 22 про-
би на всеки 10 сm, като подходящи за определяне 
съдържанието на фосилен полен и спори се оказ-
ват 16 проби. В тях са определени поленови зърна 
принадлежащи на 16 дървесни (храстови) видове и 
на 36 тревисти таксонa, включително папрати и вод-
ни растения. Количественото процентно участие на 

полен от основните растителни таксони (видове) е 
представено на поленова диаграма (фиг. 1). За пос-
трояването на диаграмата е използван софтуерният 
продукт TGView 2.0.2. (Grimm, 2004).
 На две проби от изследваните седименти е оп-
ределена абсолютната възраст в Лабораторията за 
радиовъглеродно датиране при Университета в гр. 
Упсала, Швеция. 
 Данните показват, че за продължителен пери-
од от близо 7300 години в блатото се е отложил 100 
сm седимент от глина, примесена с различно коли-
чество пясък. Въз основа на този резултат може да 
се предположи, че до 1320 г. от н.е. 1 сm от утайки-
те се е отлагал много бавно – за 73 години. Такова 
силно уплътняване на седиментите е предизвикало 
вероятно и разрушаване на значителна част от от-
ложените поленови зърна и спори. За последните 
700 години се регистрира бързо отлагане на 80 сm 
седимент (1 сm за 9 години), което е причинено ве-
роятно от засилена ерозия в резултат от антропо-
генната дейност в района. В този отрязък от сондажа 
количеството на отложените и запазени поленови 
зърна и спори е доста по-голямо в сравнение с 
предходния интервал.
 Посочените съображения относно специфика-
та на седиментация в блатото са взети предвид при 
интерпретацията на резултатите от поленовия ана-
лиз.
 Поленовата диаграма отразява реконструкци-
ята на растителната покривка в района на изследва-
ния обект за последните 8000 години въз основа на 
измененията в количественото (процентно) участие 
на основните дървесни и тревисти видове. 
 На поленовата диаграма се различават някол-
ко основни етапа, свързани със съответни проме-
ни в горско-дървесната растителност. Началото на 

Фиг. 1. Поленова диаграма на сондажни проби от блато в м. „Иванковица”, 
 над с. Коларово, 735 m надм.в.
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първия етап е преди повече от 8000 години назад 
(6000 г. пр.н.е.), когато основният дървесен вид при 
тази надморска височина е бил кестенът (Castanea 
sativa), с участие 10%. Заедно с него са се срещали 
летен/зимен дъб (Quercus robur-type), елша (Alnus), 
келяв/воден габър (Carpinus orientalis/Ostrya 
carpinifolia), бук (Fagus), липа (Tilia), бор (Pinus), 
мъждрян (Fraxinus ornus) и орех (Juglans). Имало е 
и значителни по площ открити, по-сухи терени, зае-
ти от разнообразни тревисти видове като лободо-
ви (Chenopodiaceae), сложноцветни (Asteraceae), 
кръстоцветни (Brassicaceae) и др. Измежду разно-
образните тревисти растения доминиращ е бил 
пелинът (Artemisia) (до 60–70%). За този първи етап 
по археологически и палеоетноботанически данни 
следва да се изключи възможността праисторичес-
кият човек да е пренесъл кестена в района и да се 
е занимавал с неговото култивиране още в началото 
на новокаменната епоха. Ето защо палинологичните 
резултати потвърждават убедително, че кестенът е 
бил естествено разпространен по северните скло-
нове на Беласица. Същото заключение се отнася и 
до ореха. 
 Началото на втория етап на динамичните про-
мени в горско-дървесната растителност на Беласи-
ца е трудно да се определи по радиовъглеродна 
възраст, но следвайки палинологичните данни, той 
започва с рязко намаляване на тревистите расте-
ния (основно на пелина) на дълбочина 160–150 сm 
от сондажа. Започва да се увеличава процентното 
участие както на кестена, така и на бора, елшата, ли-
пата, а също така се появява и елата (Abies). Може 
да се предположи, че е настъпило известно овлаж-
няване на климата, което е оказало благоприятно 
влияние върху разпространението на дървесната 
растителност. 
 Най-вероятно около началото на новата ера и 
по-специално по време на римското владичество 
разпространението на кестена в проучвания район 
е било подпомогнато и от човека, който е започнал 
широко да го култивира и да използва дървесина-
та му и плодовете за различни цели. В поленовата 
диаграма нараства участието на растенията-инди-
катори за антропогенно присъствие и влияние като 
лободови, пача трева (Polygonum aviculare), пала-
мида/магарешки бодил (Cirsium-type) и други слож-
ноцветни растения. 
 Палеоботаничните данни от две проучени тор-
фища над съвременната горна граница на гората в 
западната част на Беласица отразяват промените в 
растителността за последните около 2000–2200 го-
дини (Panovska et al., 1990; Тонков, 2007). В сондаж-
ните материали е определен полен от кестен, макар 

и в ограничено количество. След II–III век от н.е. при-
съствието на кестена в поленовите диаграми е поч-
ти непрекъснато, което се свързва със засилената 
стопанска дейност на местното население. По това 
време при по-големи надморски височини на мяс-
тото на унищожените групи от иглолистни и на част 
от площите, заемани от бука, са се разпространили 
храсталаци от хвойна (Juniperus) и разнообразни 
тревисти видове. 
Увеличаващото се присъствие на полен от кестен 
се явява синхронно с това на чинара (Platanus) и 
ореха. Вероятно от историческо време е започнало 
разширяването на пояса от обикновения кестен в 
подножието на северните склонове на планината. 
За Северна Гърция рапространението на Juglans, 
Castanea и Platanus се свързва със стопанската 
дейност на човека след 1200 г. пр.н.е. и особено 
по времето на римското владичество по тези земи 
(Bottema, 2000). 
 За последните няколко столетия се регистрира 
значително нарастване на присъствието на кестена 
в растителната покривка по северните склонове на 
Беласица при надморски височини между 400 и 800 
m, а също така прави впечатление намалението на 
бора (най-вероятно на белия бор), както и известно 
разширение на буковите гори. Постоянното присъс-
твие на полен от келяв/воден габър и леска (Corylus) 
свидетелства за периодично отваряне на горските 
насаждения в резултат на човешка дейност.
 Обобщаващите изследвания на Krebs et al. 
(2004) върху локализацията на рефугиумите на 
Castanea sativa в Европа и последващата миграция 
през холоцена въз основа на палеоботанични данни 
(полен и макрооостанки) идентифицират Югозапад-
на България като потенциална рефугиална терито-
рия със средна степен на вероятност, която изисква 
допълнителни проучвания. Основният аргумент на 
тези автори за Югозападна България е появата на 
минимално количество полен след 3000 г. пр.н.е. и 
определената дървесина от Castanea в неолитното 
селище Гълъбник (Радомирско) на възраст 5700 г. 
пр.н.е. (Marinova et al., 2002). Настоящето проучване 
на блатото в местността Иванковица потвърждава 
хипотезата за наличието на рефугиум за кестена в 
Беласица.

 1.2. Генетичен анализ
 За извършване на генетичен анализ са съб-
рани листни проби от 222 дървета на възраст над 
120 г. на територията на планините Беласица (212 
проби) и Славянка (10 проби). Пробите са обрабо-
тени в Института за агро-екологична и горска би-
ология, Порано, Италия. При анализа на главните 
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Фиг. 2. Групирането при К=2 показва, че популациите на обикновения кестен в Беласица и
 Славянка са най-близки до популациите в Гърция и Турция като цяло

Фиг. 3. Групирането при К=3 показва, че популациите в Беласица и Славянка са най-близки 
 до популациите в Северна Гърция (червените клъстери)

Фиг. 4. Групирането при К=6 позволява ясно да се различат двата генотипа, 
 срещани в българските популации
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компоненти се установяват различия между проби-
те/популациите на обикновен кестен от Беласица 
и Славянка. Анализът с няколко различни софтуер-
ни продукта: Popgene 3.2 (Yeh et al., 1997), Arlequin 
(Schneider et al., 2000), STRUCTURE 2.3.3 (Pritchard et 
al., 2000), CLUMPP 1.1.2 (Jakobsson and Rosenberg, 
2007), DISTRUCT (Rosenberg, 2004), NTSYS 3.2 (Exeter 
Software, Setauker, NY USA) показва, че генотиповете 
са смесица от две основни групи (посочени в жълто 
и синьо) без ясно изразено географско разпростра-
нение. Чрез използване на софтуера STRUCTURE се 
установява, че най-вероятните основни клъстери са 
K=2, K=3 и K=6 (фиг. 2, 3 и 4).
 Сравнението на генетичните сходства между 

българските популации и популации от Европа и 
Турция е илюстрирано на клъстерна диаграма (фиг. 
5). Диаграмата показва, че обикновеният кестен в 
Беласица е най-близък генетически до популацията 
в Холомонтас, а този от Славянка до популацията в 
Хортиятис, като и двете находища се намират в Се-
верна Гърция. На фигура. 6 е показано нагледно 
сходството в посока юг – север.
 Подобно на поленовия анализ, генетичният 
анализ също потвърждава предположението за на-
личие на рефугиум на обикновения кестен в Югоза-
падна България и Северна Гърция по време на пос-
ледното ледниково заледяване.

Фиг. 5. 
Сравнение на генетичните 
проби от Беласица и 
Славянка с проби от 
европейски популации

Фиг. 6. 
Скица на находищата 
от кестен в Беласица и 
Славянка (Югозападна 
България), и Хортиятис 
и Холомонтас (Северна 
Гърция)
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Резултати

 1.3. Растително разнообразие, фитоцено-
логична и синтаксономична характеристика
 Фитоценологичното проучване е осъществено 
в 20 опитни площи (систематична извадка), заложе-
ни в доминирани от кестен гори, през вегетацион-
ния сезон на 2010 г. Установени са 160 вида висши 
растения, които принадлежат към 106 рода и 55 
семейства и представляват около 4% от флората на 
България. В кестеновите гори на Беласица са пред-
ставени 33% от срещаните в България семейства и 
13% от родовете.
 Най-често срещани са видове с географски 
произход от Средиземноморието (39%) – Европейс-
ко-Медитерански, Суб-Медитерански и др., следва-
ни от видове с Евроазиатски произход (33%) (фиг. 7). 
Тази структура е типична за зони с преходен конти-
нентално-средиземноморски климат.
 В таксономичната структура преобладават 
представителите на най-широко разпространените 
семейства в България: Fabaceae, Rosaceae, Poaceae, 
Asteraceae, Lamiaceae и Aspleniaceae (фиг. 8). Оста-
налите 48 по-малобройни семейства са разпределе-

ни в следните групи:
 I – 23 семейства са с по един вид: Araceae, 
Araliaceae, Aristolochiaceae, Aspidiaceae, 
Colchicaceae, Crassulaceae, Cyperaceae, 
Dennstaedtiaceae, Diоscoreaceae, Gentianaceae, 
Hypolepidiaceae, Hypericaceae, Hypolepidiaceae, 
Iridaceae, Juglandaceae, Juncaceae, Loranthaceae, 
Orobanchaceae, Papaveraceae, Plantaginaceae, 
Polygonaceae, Saxifragaceae и Urticaceae; 
 II – осем семейства са с по два вида: 
Boraginaceae, Caprifoliaceae, Celastraceae, 
Cornacea, Dryopteridaceae, Geraniaceae, Oleaceae 
и Primulaceae; 
 III – седем семейства са с по три вида: 
Campanulaceae, Euphorbiaceae, Fagaceae, 
Orchidaceae, Ranunculaceae, Rubiaceae и 
Ulmaceae; 
 IV – седем семейства са с по четири вида: 
Aceraceae, Apiaceae, Brassicaceae, Liliaceae, 
Scrophulariaceae, Tiliaceae и Violaceae;
  V – две семейства са с по пет вида: Betulaceae 
и Caryophyllaceae.

Фиг. 7. 
Географска структура 
(%) на флората в горите, 
доминирани от обикновен 
кестен (Castanea sativa) 
по северните склонове на 
Беласица

Фиг. 8. 
Таксономична структура 
– процентно разпределение 
на видовете по семейства на 
флората на горите, доминирани 
от обикновен кестен (Castanea 
sativa) по северните склонове на 
Беласица (за означенията от 
I до V виж текста)
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Площ

 В спектъра на жизнените форми, основно 
участие имат многодишните тревисти растения 
(хеми -криптофитите) – 58%, а така също дърветата и 
храстите (фанерофитите) – 21%.
 Като цяло видовото богатство в проучените 
опитни площи не е голямо. Балканските ендемити и 
субендемити имат сравнително слабо участие – 4%. 
Кестеновите гори определено не са център на фор-
мообразуване, но космополитните (5%) и чуждите 
(4%) видове също имат слабо участие. Малкият брой 
антропофитни видове е доказателство за високата 
степен на естественост на тези гори. Въпреки, че 
консервационно значимите видове в кестеновите 
гори са малко (4%), рудералните видове също имат 
несъществено участие (8%). 
 Съобществата на кестена в Беласица принад-
лежат към описаната от Северна Гърция асоциация 
Tilio tomentosae-Castanetum Dafis 1973. Диагностич-
ни видове за асоциацията са: Castanea sativa, Tilia 
tomentosa, Mycellis muralis, Galium pseudoaristatum, 
Campanula trachelium, Lathyrus venetus, Asperula 
odorata, Prunella vulgaris, Polystichum setiferum, 
Festuca drymeja. Флористичният състав на кесте-
новите гори на Беласица включва едновременно 
видове, срещани в термофилните дъбови гори и 
видове, срещани в мезофилните планински букови 
и габърови гори. Това е типична черта и за горите, в 
които участва сребролистната липа. Резултатите от 
фитоценологичното проучване съвместно с резул-
татите от поленовия и генетичния анализ потвърж-
дават автохтонния произход на кестеновите гори в 
Беласица.

 2. Площ
 По данни на Добрев (1914), Стоянов (1921), Бла-
гоев (1925), кестеновите гори в Беласица в началото 
на миналия век са формирали непрекъснат пояс 
от с. Ръждак в България до с. Банско в Македония 
с обща площ около 5000 ha, дължина 45 km, широ-

чина до 4–5 km и надморска височина от 250 m до 
850 m. На места тези гори са достигали бреговете на 
р. Струмешница. Според наличната информация в 
държавен архив гр. София (1914) и гр. Благоевград 
(1913; 1939; 1939–1940), собствеността на горите 
през 1913 г. е била в съотношение: държавни/об-
щински/частни – 37/59/4. Съотношението се про-
меня през следващата 1914 г. – 57/43/0. Данните за 
1939 г. в известна степен напомнят тези от 1913 г.: 
държавни гори – 42%, общински – 58%. През 2009 
г. основната част от горите в Беласица са държавни 
– 94%. Общинските гори са 4%, а частните – 2% (ЛУП 
2009 г. на ДГС „Петрич“). 
 За установяване на промените в заетите от 
обикновен кестен площи в българската част на Бела-
сица е направено верифициране на данните, предс-
тавени в първия детайлен лесоустройствен проект 
на територията на горско стопанство гр. Петрич 
от 1964 г. За целта всички естествени насаждения 
с участие на кестен в състава (от 5,5% до 100%) са 
обособени в две групи: (1) съдоминирани от кестен, 
при които участието на кестена по запас е от 5,5% до 
55,5% и (2) доминирани от кестен, при които участи-
ето на кестена по запас е от 55,5% до 100%.
 Като цяло, общата площ на насажденията с учас-
тие на кестен в състава над 5,5% намалява с 13% – от 
1923 ha през 1964 г. до 1678 ha през 2009 г. Съдомини-
раните от кестен насаждения увеличават площта си от 
604 ha през 1964 г. до 1030 ha през 2009 г. докато до-
минираните от кестен насаждения намаляват площта 
си от 1319 ha до 648 ha. С други думи обикновеният 
кестен в планината загубва доминиращата си роля 
в половината от заеманата преди 45 г. площ от 1319 
ha и се превръща в съдоминантен вид. Същевремен-
но се наблюдава и изместване нагоре със 100 m по 
надморска височина на максималната заета площ от 
насаждения с участие на кестен над 5,5%. През 1964 
г. най-много насаждения се срещат на 500 m надм.в., 
докато през 2009 г. на 600 m надм.в. (фиг. 9).

Фиг. 9. Разпределение на площите на насажденията с участие на кестен по надморска височина.
 А. Общо; В. Съдоминирани от кестен; С. Доминирани от кестен. 

 (●1964 г. ●●2009 г.)
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 3. Възрастова и пространствена структура
 За установяване на възрастовата и простран-
ствена структура на кестеновите насаждения са из-
ползвани данни от заложена мрежа от 67 постоянни 
кръгови опитни площи с големина 0,125 ha. Измере-
ни са височината и диаметъра на общо 4107 дърве-
та, с диаметър на гръдна височина над 11,5 сm. Във 
всяка опитна площ е измерена възрастта на 3 до 7 
кестенови дървета с разнообразни диаметри и на 3 
най-дебели по диаметър дървета от други дървесни 
видове. Общо е определена възрастта на 303 кесте-
нови и на 201 други дървета.
 Средният брой дървета в една опитна площ 
е 60, а на 1 ha е 484. Относителният дял на кесте-
на в състава по брой е 53%. Освен кестен се сре-
щат още обикновен бук (Fagus sylvatica L.), горун 
(Quercus petraea Liebl.), полски клен (Acer campestre 
L.), шестил (Acer platanoides L.), обикновен явор (Acer 
pseudoplatanus L.), обикновена бреза (Betula pendula 
Roth), обикновен габър (Carpinus betulus L.), келяв 
габър (Carpinus orientalis Mill.), обикновена череша 
(Cerasus avium (L.) Moench), мъждрян (Fraxinus ornus 
L.), обикновен орех (Juglans regia L.), воден габър 
(Ostrya carpinifolia Scop.), източен чинар (Platanus 
orientalis L.), махалебка (Prunus cerasifera Ehrh.), 
брекина (Sorbus torminalis (L.) Crantz), сребролист-
на липа (Tilia tomentosa Moench), планински бряст 
(Ulmus glabra Huds) и др. От храстите най-често се 

среща обикновена леска (Corylus avellana L.).
 С увеличаване на надморската височина нама-
лява участието на кестена и зимния дъб за сметка на 
нарастване на участието на бука в състава на опит-
ните площи (фиг. 10).
 Популацията от обикновен кестен в Беласи-
ца се характеризира с изразена хетерогенна про-
странствена структура както на ниво насаждение, 
така и между отделните насаждения. Показателно 
в това отношение е разпределението на дърве-
тата от кестен по диаметър на гръдна височина в 
отделните опитни площи, представено във фигура 
11 (опитните площи са с кръгла форма, с радиус 20 
m). Разпределението на дърветата по диаметър в 
преобладаващата част от площите е несиметрично 
и с широк обхват. Обособени са две групи опитни 
площи: (1) такива с относително по-слаба вариация 
на дърветата по дебелина (в голямата си част те са 
разположени в насаждения, стопанисвани през пос-
ледните две десетилетия) и (2) други със значителна 
диференциация по отношение на този параметър. 
В повечето площи от втората група са установени 
дървета от кестен с диаметър от 10 до 100 cm (фиг. 
11) и възраст от 20 до 120 (160) години (фиг. 12). Въз-
растта на над 500 дървета е измерена с помощта на 
Преслеров свредел, а на останалите е установена 
емпирично.

Фиг. 10. Изменение на процентното участие на дървесните видове в състава 
 на опитните площи според надморската височина

Резултати
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Фиг. 11. Разпределение на дърветата от отделните опитни площи по диаметър на гръдна височина. 
 А. Резерват Конгура; B. Стопанисвани насаждения през последните 20 години; 
 C. Нестопанисвани насаждения. 
 На фигурата са представени 10-ти, 25-ти, 50-ти, 75-ти и 90-ти процентили. Със звездичка са 
 отбелязани площите, характеризиращи се със значителна вариация по диаметър.

Фиг. 12. Разпределение на дърветата от отделните опитни площи по възрастови групи.
 А. Резерват Конгура; B. Стопанисвани насаждения през последните 20 години; 
 C. Нестопанисвани насаждения

Възрастова и пространствена структура
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 Кестенът отчетливо доминира над останалите 
дървесни видове по диаметър на гръдна височина и 
съответно възраст. Максималният диаметър на дру-
гите дървесни видове в опитните площи, с изключе-
ние на единични едроразмерни дървета от обикно-
вен бук, рядко надвишава 30 (40) cm, а максималната 
установена възраст е 60–70 години (фиг. 13). Това е и 
косвен показател за периода, през който в повечето 
изследвани насаждения не е извършвана стопанска 
дейност. Височинната структура на насажденията 
е значително по-равномерна от тази по диаметър. 
Относителното участие на дърветата с диаметър 
на гръдна височина над 10 cm, в горния дървесен 
етаж, обхващащ съдоминиращите и доминиращите 
дървета, е над 90% за кестена и над 80% за другите 
дървесни видове. Това показва, че за период от 50–
60 години без стопанска намеса другите дървесни 
видове са добили съдоминиращо участие в склопа 
на изцяло доминираните от кестен дървостои в ми-
налото.

 4. Здравословно състояние
 През 2009–2010 г. е извършена оценка на здра-
вословното състояние на дървостоите в заложените 
67 постоянни опитни площи в доминирани от кес-

тен насаждения. През есенно-зимния сезон, при не-
облистено състояние на короните, са констатирани 
повреди по клоните и стъблата на всички дървета, а 
през вегетационния период е извършена оценка на 
степента на обезлистване на короните, в резултат от 
биотични и абиотични фактори. Оценката показва, 
че 74% от кестеновите дървета са с обезлистване 
над 25%. Над 50% от тези дървета са силно увредени 
и загинали (с повреда 70–100%). При останалите ши-
роколистни видове най-голям е делът на дърветата 
с обезлистване на короните между 10% и 20%, т.е. 
със слаба степен на повреда (фиг. 14)
 Влошеното здравословно състояние на дър-
вета от кестен се отдава на комплекс от абиотични 
и биотични фактори. От биотичните фактори най-
висок е процентът на повредите по стъблата и 
клоните на дърветата от т. нар. ендотиев рак, при-
чинен от инфекцията и разпространението на гъ-
бата Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr (синоним: 
Endothia parasitica (Murrill) P.J. & H.W. Anderson). Сим-
птоми на това заболяване и неговият причинител са 
установени за първи път в района на ДГС „Петрич“ 
през 1993 г. (Петков, Роснев 2000), но се предполага, 
че инфекцията присъства в тези насаждения от края 
на 80-те години на миналия век.

Фиг. 13. 
Максимална възраст (средни 
стойности и доверителни 
интервали) на кестен (1) и други 
дървесни видове (2) в опитните 
площи, характеризираща се с 
(A) умерена и (B) значителна 
вариация по диаметър

Фиг. 14. 
Разпределение на дърветата в 
постоянните опитни площи по 
степени на обезлистване

Резултати
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Здравословно състояние

 При направената оценка повреди от патоге-
на C. parasitica са установени във всички опитни 
площи, като увреждането е в различна степен при 
отделните насаждения. За изследване вероятността 
от възникване на инфекция от C. parasitica по кес-
теновите дървета е приложен регресионен анализ. 
Взето е под внимание влиянието на разнообразни 
фактори на средата (надморска височина, изложе-
ние, наклон на терена, средна възраст на дървета-
та), също както и на наличието на стопанска дейност 
(изведени сечи). Оказва се, че надморската височи-
на, средната възраст на дървостоите и наличието на 
стопанска дейност статистически значимо (α<0,05) 
повишават вероятността от възникване на инфекция 
с патогена C. parasitica по дърветата от кестен, като 
обясняват общо 14% от наблюдаваната вариация. 
Нарастването на средната възраст на дървостои-
те и извеждането на санитарни и постепенни сечи 
увеличават вероятността от възникване на зараза 

(при повалянето на единични дървета се наранява 
оставащият дървостой и се създава предпоставка за 
масово проникване на спорите на гъбата). Относи-
телното участие на заразени дървета е най-високо 
(над 80%) в опитните площи с надморска височина 
до 800 m (фиг. 15).
 Други по-важни патогени, установени по 
кестена в опитните площи и причиняващи повре-
ди са следните видове: Cytospora indermedia Tul., 
Diplodina castaneae Prill. et Del., Melanconis modonia 
Tul., Phytophthora spp. Голямо разпространение има 
и черният имел (Loranthus europaeus L.), особено в 
по-изредените насаждения.
 Досега в България са описани общо 82 вида 
насекоми, които са трофично свръзани с C. sativa 
(Ovcharov et al. 2005). При проведеното проучване 
в опитните площи са установени нови за Беласица 
и нови за фауната на България насекомни видове по 
кестеновите дървета (табл. 1).

Фиг. 15. 
Относително участие на инфектираните с 
Cryphonectria parasitica дървета в опитните площи

Таблица. 1. Видов състав на установените в опитните площи насекоми, имащи трофична връзка с кестена
 (* видове, които са съобщени за първи път в България)

 РАЗРЕД СЕМЕЙСТВО ВИД  АВТОР

COLEOPTERA: CERAMBYCIDAE *Poecilium alni (Linnaeus, 1767)

*Axinopalpis gracilis (Krynicki, 1832)

Leiopus nebulosus (Linnaeus, 1758) Georgiev et al.  2005 

Pogonocherus hispidulus (Piller and 
Mitterpacher, 1783)

Ovcharov et. al. 2004; 
Georgiev et al.  2005 

BUPRESTIDAE *Agrilus hastulifer (Ratzeburg, 1837)

Cryphonectria parasitica
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Резултати

 Според типа на повредата и морфологичните 
признаци на развилите се мицелни култури са иден-
тифицирани следните гъбни причинители на забо-
лявания по кестеновите семена: Alternaria alternata 
(Fr.) Keissl, Ciboria batschiana (Zopf ) Buchwald, Mucor 
mucedo de Bary & Woron., Mucor racemosus Bull, 
Penicillium glaucum Link, Penicillium italicum Wehmer, 
Phomopsis endogena (Speg.) Cif., Phomopsis castanea 
(Sacc.), Rhizopus nigricans Ehrenberg и Trichotecium 
roseum (Pers.) Link. От тях с най-голямо значение 
за частична или пълна загуба на кълнителните ка-
чества на семената имат патогените P. endogena, P. 
castanea и C. batschiana, причиняващи различни 
видове гнилота. От насекомните вредители в най-
голяма степен са констатирани повреди от видо-
вете Curculio elephas (Gyllenhal) и Cydia splendana 
(Hübner). Доказана е взаимовръзка между наличие-
то на повреди, причинени от насекомни вредители 
и появата на инфекция от гъби. Участието на здрави 
семена в отделните извадки варира между 28% и 
89%, като надморската височина не оказва статис-
тически достоверно въздействие върху промяната в 
този параметър.
 В голяма част от държавите, в които кестенът 
се култивира, през последните две десетилетия се 
обръща особено внимание на биологичния контрол 
на ендотиевия рак, причиняван от C. parasitica. Същ-
ността на този подход включва откриване и изпол-
зване на хиповирулентни (слабопатогенни) щамове 
на гъбата C. parasitica, чието развитие локализира 
силнопатогенния щам (Heiniger, Rigling 1994). В съ-
седните на България страни (Гърция, Турция, Румъ-
ния и Македония) вече са проведени генетични из-

следвания за откриване на наличието на различни 
щамове на C. parasitica и успешно се прилага в прак-
тиката биологичен контрол на болестта в засегнати 
насаждения. За иницииране на подобни действия 
в България, като част от настоящето изследване са 
анализирани 80 проби от кората на дървета от 38 
постоянни опитни площи. В лабораторни условия от 
плодните тела на гъбата са изолирани мицелни кул-
тури с бял и оранжев фенотип. Белият фенотип, ус-
тановен при 33 проби, предполага съществуването 
на естествено разпространение на хиповирулентни 
щамове на гъбата. Във връзка с прилагане на мероп-
риятия за биологичен контрол на заболяването е 
необходимо провеждането и на генетични изслед-
вания, които да докажат наличието на хиповирулен-
тни щамове на гъбата C. parasitica в Беласица.

 5. Растежен потенциал
 За оценка растежния потенциал на кестена 
в Беласица са разработени абсолютни бонитетни 
криви. За основа на бонитетните криви е използ-
вана растежната функции на Richards (избрана от 
множество тествани функции), изразяваща съотно-
шението възраст – доминираща височина. Домини-
ращата височина на даден дървесен вид се влияе 
значително по-слабо от провежданите лесовъдски 
мероприятия, респ. от интензиността на отгледните 
сечи, отколкото средната височина и по тази причи-
на се счита за по-надежден индикатор на растежния 
потенциал на вида на съответното месторастене 
(Hamilton 1981; Cailliez, Alder 1980). Обособени са 
девет бонитетни криви (фиг. 16) на изследваните 
кестенови дървостои, при индексна възраст от 50 г.

Фиг. 16. 
Бонитетни криви на 
изследваните кестенови 
дървостои, при индексна 
възраст от 50 г.
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Растежен потенциал

 Освен растежа по височина е изследван и рас-
тежът по диаметър на кестеновите дървета в зало-
жените опитни площи. На фигура 17 е показано из-
менението на растежа по диаметър на три различни 
възрастови групи кестенови дървета. Разликите в 
средната широчина на годишните пръстени са ясно 
забележими при трите групи, особено след 1983 г., 
когато започва най-сухото десетилетие в България 
през ХХ в. След 1994 г. се забелязва частично въз-
становяване на растежа по диаметър, което е най-
добре изразено при младите дървета.
 При растежа по диаметър се забелязват разли-

чия и в зависимост от надморската височина (фиг. 
18). Годишните пръстени средно са по-широки при 
по-малка надморска височина (3,25 mm под 500 m 
надм.в.) и по-тесни при по-голяма надморска висо-
чина (2,95 mm над 700 m надм.в.). Наблюдават се пе-
риоди, през които растежът по диаметър е еднакъв 
независимо от надморската височина (1990–2004) и 
периоди, когато на по-малка надморска височина 
растежът е по-добър (1970–1990; 2005–2009).
 Растежът по диаметър съществено се влияе 
и от здравословното състояние на дърветата (фиг. 
19). Фигурата онагледява и последиците от масо-

Фиг. 17. 
Средна широчина на 
годишните пръстени на 
три различни възрастови 
групи кестенови дървета: 
млади – след 1970 г.; 
средновъзрастни – между 
1940 г. и 1970 г., 
и стари – преди 1940 г.

Фиг. 18. 
Средна широчина на 
годишните пръстени на 
кестенови дървета, растящи 
при надморска височина до 
500 m (26 дървета) и над 
700 m (19 дървета) през 
периода 1955–2009 г.

Фиг. 19. 
Криви на средната широчина 
на годишните пръстени на 
кестенови дървета с различна 
степен на обезлистване през 
периода 1930–2010 г. 
Брой дървета със степен 
на обезлистване 70–100% 
– 18 бр. и брой дървета 
със степен на обезлистване 
0–20% – 34 бр.
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вото заразяване на кестеновите гори в Беласица 
с ендотиевия рак през 1980-те години, водещо до 
обезлистване и загиване на части или цели дървета. 
Ясно се вижда по-слабият растеж на дърветата с по-
напреднал стадий на заболяването след 1987 г.

 6. Възобновителен потенциал
 Оценката на възобновителния потенциал е 
извършена в зрели насаждения и в сечища (след 
възобновителни сечи, изведени преди 3 до 13 г.). 
Изследваните зрели насаждения се характеризират 
с добър общ възобновителен потенциал. Гъстотата 
на подраста е между 5000 и 20 000 бр./ha в 40% от 
опитните площи и над 20 000 бр./ha в 50% от площи-
те. В подраста са установени 34 дървесни и храсто-
ви вида, по-важните от които са обикновен кестен 
(Castanea sativa), обикновен бук (Fagus sylvatica), 
горун (Quercus petraea), воден габър (Ostrya 
carpinifolia), сребролистна липа (Tilia tomentosa) и 
обикновен габър (Carpinus betulus). Относителното 
участие на кестена в състава на подраста е най-
често незначително, като не надвишава 10% в 36 
от общо 50 опитни площи. Едва 20% от площите се 

характеризират с численост на подраста от кестен 
над 2000 бр./ha, при възраст на индивидите най-чес-
то до три години.
 Количествените и качествени характеристики 
на подраста в сечищата се отличават от тези под 
склопа на зрелите насаждения. Относителното 
участие на кестена е значително по-високо, надви-
шавайки 20% в 13 и 50% в пет от общо 15 изслед-
вани сечища. Числеността на подраста от кестен 
статистически достоверно (α<0,05) надвишава 2000 
бр./ha в седем от сечищата (фиг. 20), като относи-
телното участие на семенни индивиди е около или 
над 40% (фиг. 21). Последният годишен прираст на 
семенните и издънковите индивиди от кестен, като 
осреднени стойности, е съответно 80 и 60 сантимет-
ра. Настоящето изследване потвърждава добрия въ-
зобновителен потенциал и конкретната способност 
на кестена при извеждане на възобновителни сечи с 
отваряне на котли с площ от 1,5 до 5 dka. Семенните 
индивиди от кестен в подраста се нуждаят от толе-
риране чрез своевременно извеждане на отгледни 
мероприятия.

Резултати

Фиг. 20. 
Численост на подраста 
от кестен в сечищата 
(средни стойности и 
доверителни интервали)

Фиг. 21. 
Относително участие 
на семенни индивиди в 
подраста от кестен
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Стопанисване

 7. Стопанисване
 Данните от поленовия анализ, извършен по 
проекта, както и други подобни проучвания, показ-
ват значителни промени в растителната покривка 
на Беласица, настъпили след III век от н.е. и пре-
дизвикани от човешкото влияние. Athanasiadis et al. 
(2003) потвърждават силното антропогенно присъс-
твие в гръцката част на Беласица през последните 
650 г. Повратният момент в човешката дейност е 
около 1450 г. и съвпада с началото на османското 
нашествие в района на планината. Едни от първи-
те писмени сведения за използването на кестенова 
дървесина и плодове в Беласица са от 15-ти и 16-ти 
век, и са свързани с данъците, събирани в Османс-
ката империя (Турски архивни документи от 15–16 
в., Държавен архив на Македония, 1982). За много 
от селищата, разположени в подножието на плани-
ната, данъците за събиране на кестенови плодове и 
за ползване на овощни кестенови дървета са нещо 
обичайно още от времето на българската държава. 
Добивът на дървесина е свободен, без ограничения 
чак до 1938 г., когато се създава горско стопанство 
Петрич. Антропогенният натиск върху кестеновите 
насаждения отслабва след национализацията на го-
рите през 1948 г. по отношение, както на добива на 
дървесина, така и на пашата на добитък. Тежестта на 
ползването на дървесина в планината се прехвърля 
върху буковите гори, докато кестеновите са изоста-
вени и настъпва тяхната естествена смяна с други 
дървесни видове. Единствено интересът на местни-
те хора към събирането на кестенови плодове оста-
ва непроменен, въпреки че е все по-неорганизиран 

и неконтролируем (Костов, 1979), което се наблюда-
ва и днес. Национализацията на горите и на добитъ-
ка води до промяна на режима на стопанисване на 
естествените кестенови насаждения в Беласица. Те 
са внезапно изоставени и в тях започват да протичат 
естествени сукцесионни процеси. Потисканите до 
този момент други дървесни видове постепенно за-
емат мястото си. С изключение на новосъздадените 
кестенови култури след 1950–60 г., хабитусът на ста-
рите дървета в запазените кестенови насаждения е 
от градински тип, расли почти на открито или при 
ниска пълнота (0,2–0,3).
 Стопанисването на естествените кестенови 
гори в Беласица не получава необходимото внима-
ние от страна на лесовъдската общност и на научни-
те среди чак до 90-те години на миналия век. Няма 
никаква информация за кестеновите насаждения 
и тяхното стопанисване в нито един от издадените 
до днес учебници по лесовъдство у нас от Пенев 
(1956), Даков и Власев (1967, 1972, 1979), Даков и 
др. (1988). По-детайлни проучвания са направени 
по отношение култивирането на кестена (Аджаров 
1968; Петров 1976, 1979, 1982), качествата на пло-
довете (Велков 1966, 1967, 1976, 1982), болестите и 
вредителите по кестена (Захов 1971; Захов и Роснев 
1982). През 1989 г. обикновеният кестен е обявен за 
защитен вид в България. Този статут се запазва само 
няколко години, през които състоянието на кесте-
новите гори в Беласица продължава да се влошава. 
След 1989 г. кестеновите гори са обект на засилващ 
се интерес в практическо и научно отношение.
 Векове наред кестеновите гори в Беласица са 
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имали важно социално и икономическо значение 
за района на планината, което се запазва и днес. 
Въпреки, че няма надеждни данни за добива на кес-
тенови плодове от насажденията в Беласица, той 
безспорно е източник на допълнителни доходи за 
местните хора в продължение на два месеца почти 
всяка година. По отношение на добива на дървеси-
на се установява, че за период от 24 г. (1987–2010) 
кестеновите гори в планината имат съществен дял 
(13%) от общия добив в ДГС „Петрич“ (табл. 2).
 След 2004 г. се наблюдава известен спад в тър-
сенето и съответно в добива и предлагането на кес-
тенова дървесина (фиг. 22 ).
 Сортиментната структура на добиваната дър-
весина от кестеновите насаждения, включително от 
новосъздадените култури, е неблагоприятна (фиг. 
23). Строителната дървесина (едра – 7%, средна – 

4% и дребна – 3%) като цяло е едва 14%, докато дър-
вата (82%) и вършината (5%) преобладават в общия 
добив. Това превръща дърводобива в кестеновите 
гори в непривлекателна стопанска дейност, от която 
не могат да се очакват високи доходи при условие, 
че цената и търсенето на кестеновите дърва за ог-
рев са по-ниски от тези на буковите и дъбовите.
 Възобновителни сечи в естествените кестено-
ви гори в Беласица се водят сравнително отскоро 
като експериментите с прилагането на различни ви-
дове такива сечи продължават и понастоящем. Все 
още не е намерен най-подходящият вид възобнови-
телна сеч за тези гори, която да постигне желаните 
резултати, както за тяхното възобновяване, така и 
за поставените пред тях цели – добив на дървеси-
на или плодове. Това се вижда ясно от изброените 
по-долу различни възобновителни сечи, водени в 

Резултати

Кестен общо

добита дървесина, m3 68 432 526 075

дял, % 13 100

средногодишен добив, m3 2851 21 920

Таблица. 2. Сравнение на добитата стояща дървесина от кестен 
 през периода 1987–2010 г. с общия добив в ДГС „Петрич”

Фиг. 22. 
Добита стояща дървесина 
от кестен през периода 
1987–2010 г.

Фиг. 23. 
Добита лежаща дървесина 
от кестен през периода 
1987–2010 г. по категории 
дървесина

– гола на малки площи
– групово-изборна

– краткосрочно-постепенна
– изборна

– постепенно-котловинна
– неравномерно-постепенна

7187 m3

8585 m3

Диаграма 
видове възобновителни сечи
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кестеновите гори през периода 1997–2010 г. и коли-
чеството добита дървесина, което служи като инди-
катор за тяхната застъпеност.
 Най-широко прилагана е голата сеч на малки 
площи, а основна в последните 1–2 г. е неравномер-
но-постепенната сеч. След спиране на реконструк-
циите на нискородуктивни гори с участие на кестен 
в Беласица, което се случва през 1991 г., най-често 
се извеждат санитарни сечи. Положителна тенден-
ция е, че през 1997 г. за първи път се прилагат въ-
зобновителни сечи в кестеновите гори и че делът 
на възобновителните и на отгледните сечи след 
това нараства (фиг. 24). Това не означава, че тяхното 
санитарно състояние се е подобрило, а че в тях е 
положено началото на лесовъдска дейност, имаща 
за цел успешното им естествено възобновяване и 
отглеждане на младото поколение гора. Подобрява-
нето на здравословното състояние на кестеновите 
гори в Беласица и съхраняването им като екосис-
теми също са основни цели на лесовъдските грижи 
в тях през последните години и ще се запазят като 
такива и в бъдеще.
 Друга положителна тенденция при стопанис-
ването на кестеновите насаждения в Беласица е на-
растващата площ на изведените отгледни сечи без 
материален добив (осветления и прочистки) през 

периода 1987–2010 г. (фиг. 25). Като част от дейнос-
тите по настоящия проект, през 2011 г. бяха извър-
шени прочистки върху площ от 11,5 ha и осветления 
върху 6,1 ha млади кестенови насаждения.
 Залесявания с кестен в Беласица са осъществя-
вани непрекъснато през периода 1966–1999 г. като 
техният дял от общата площ на залесяванията е 9,5% 
(фиг. 26). През последните 10 г., с изключение на 
2003 г., не се залесяват площи с кестен. Насоките на 
залесяванията следват общите тенденции за страна-
та, като преминават от реконструкции (1966–1975 г.; 
1981–1991 г.) и създаване на промишлени култури 
(1976–1980 г.) към залесяване в зрели невъзобно-
вени гори (1992–2003 г.). Най-често са използвани 
семенищни фиданки за засаждане в ръчни тераси и 
по-рядко посев на семена в копки.
 Броят засадени фиданки на един декар, съот-
ветно схемите на залесяване, силно варират (фиг. 
27), което показва непрекъсната промяна на целите 
пред създаваните култури – от производство на ви-
сококачествена дървесина към плодопроизводство 
и обратно. Не се наблюдава ясно изразена тенден-
ция на прилагане на определена схема на залесява-
не през даден период.
 По отношение на стопанисването на кестено-
вите гори в Беласица могат да се дефинират следни-

Фиг. 25. 
Извършени отгледни сечи 
в кестенови насаждения 
през периода 1987–2010 г.: 
осветления (109 ha) и 
прочистки (195 ha)

Фиг. 24. 
Добита стояща дървесина 
от кестен през периода 
1987–2010 г. 
по видове сечи
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те няколко извода:
 • Горите са поддържани като овощни градини 
с основна цел производство на плодове и пълнота 
0,2–0,3 в продължение на векове чрез изсичане на 
растителността от други дървесни видове, появя-
ваща се под склопа. Същевременно тяхната площ 
е използвана за паша, добивани са безсистемно 
кестенови материали за строителство и земеделие 
– греди, колове, както и дърва за огрев.
 • С прекратяване на ползването от горите пре-
ди 50–60 години по отношение добива на дървеси-
на и пашата, започва настаняване на други дървес-
ни видове под склопа, които в днешно време вече 
участват в първия етаж. На места възобновяването 
е с кестен и кестеновите гори там сега са разновъз-
растни, докато другаде кестенът е вече изместен от 
състава с горун, бук, липа, габър и др.
 • Липсата на лесовъдски мероприятия в ес-
тествените кестенови гори за период от 50 години 
е предизвикала отрицателни последствия върху 
тяхното състояние, възрастова и пространствена 

структура, възобновителен и растежен потенциал и 
не е позволила да се натрупа необходимия практи-
чески опит за тяхното стопанисване. Едва от 15 го-
дини се правят опити за лесовъдски намеси в тези 
гори.
 • Краткият период на стопанисване на зрелите 
кестенови гори все още не е дал достатъчно ясни 
резултати, които да утвърдят определен вид възоб-
новителна сеч като най-подходяща за тях. Заслужава 
да се отдели още време и внимание на неравномер-
но-постепенната сеч с отваряне на по-големи по 
площ (1–3 dka) и по-малко на брой котли. По насто-
ящия проект са маркирани за сеч 40,3 ha естествени 
кестенови гори, в които е планирано да бъде изве-
дена неравномерно-постепенна сеч.
 • Без отгледни мероприятия в младите на-
саждения не е възможно да се постигне оптимален 
бъдещ състав, където кестенът да доминира. Конку-
ренцията на останалите дървесни видове и леската 
в първите години след възобновителната сеч е се-
риозно и трудно преодолимо препятствие.

Резултати

Фиг. 26. Площ на залесявания с кестен през периода 1966–2010 г. (общо 4207 dka)

Фиг. 27. Разпределение на залесените с кестен 
площи в ДГС „Петрич” през периода 1966–2010 г. 
според броя залесени фиданки на един декар
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Реакция на кестена към климатичните промени

 8. Реакция на кестена към климатичните 
промени
 Разположението на Беласица на границата 
между средиземноморското и континенталното 
климатично влияние е предпоставка за по-голя-
ма чувствителност на обитаващите я растителни 
и животински видове към глобалните климатични 
промени. Счита се, че именно в районите на пре-
ход ще настъпят първите изменения в състава на 
съобществата на живата природа, предизвикани от 
промяната на температурно-влажностния режим. За 
територията на България са установени няколко за-
кономерности, които доказват промяна на климата 
през последните десетилетия (Александров 2011):
 • тенденция на затопляне от края на 1970-те 
години;
 • по-топли и меки зими през втората половина 
на ХХ век;
 • след 1989 г. 18 от последните 21 години са 
с положителни отклонения от средната годишна 
температура на въздуха в сравнение с климатичната 

норма на базовия период 1961–1990 г. (фиг. 28);
 • средната годишна температура през 2009 г. е 
с 1,2º С по-висока от климатичната норма на базовия 
период 1961–1990 г. Температурата през 2009 г. е по-
редната (12-та), по-висока от обичайната за страна-
та.
 За установяване на корелациите между ши-
рочината на годишните пръстени, респ. растежа по 
диа метър на кестеновите дървета и климатичните 
показатели, са взети по две взаимно перпендикуляр-
ни сърцевинни проби с Преслеров свредел от 150 
кестенови дървета. Пробите са обработени с уреда 
LINTAB и софтуера TSAP (Rinn, 1996) в Горския науч-
ноизследователски институт, Исландия. Определена 
е възрастта на 90% от пробите или на 135 дървета. 
Тя варира от 19 до 186 години. Сърцевинната част на 
някои от най-старите дървета не е достигната, като 
възрастта им е над 200 г. Разпределението на броя 
на дърветата, от които са взети проби според тяхна-
та възраст, е показано на фигура 29.
 Изменението на широчината на годишните 

Фиг. 29. 
Разпределение на броя на 
дървета, от които са взети 
сърцевинни проби според 
възрастта им

Фиг. 28. 
Отклонение на средната 
температура на въздуха 
в България в сравнение с 
климатичната норма на 
базовия период 1961–1990 г. 
(по Александров 2011)
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пръстени на всички кестенови дървета, от които са 
взети проби е показано на фигура 30.
 Статистическата обработка на получените ре-
зултати и на данните за валежите и температурата 
от метеорологичната станция в гр. Сандански за пе-
риода 1942–2009 г. (фиг. 31 и табл. 4) е извършена 
чрез софтуерния продукт Dendroclim 2002 (Biondi 
1997; Biondi,Waikul 2004).

 Анализът на данните с Dendroclim 2002 от 
декември на предходната година до септември на 
текущата година за периода 1942–2009 г. показва 
положителна корелация между растежа и валежи-
те през май и юни, както и положителна корелация 
между растежа и температурата през декември на 
предходната година и януари на текущата година 
(фиг. 32). Растежът на кестена се влияе негативно от 

Резултати

Фиг. 31. Изменение на сумата на валежите и средната температура през вегетационния период 
 (май–септември) за метеорологична станция гр. Сандански през периода 1942–2009 г.

Фиг. 30. 
Изменение на средната 
широчина (mm) на 
годишните пръстени на 
кестенови дървета през 
периода 1850–2009 г.

Таблица. 3. Средни и гранични стойности на сумата на валежите и на температурата през вегетационния 
период (май–септември) и годишно за метеорологична станция гр. Сандански през периода 1942–2009 г.

Сума на валежите, mm Средна температура, ºC

Годишна 494 14
гранични стойности 234–724 12,8–15,4

май–септември 181 22,3
гранични стойности 59–415 19,9–24,1
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високите температури през летния сезон юни–ав-
густ.
 На фигура 33 със стрелки са показани три слу-
чая на корелация между валежите през юни и расте-
жа по диаметър на кестена. През юни 1983 г. (118 mm 
валеж) и юни 2004 г. (107 mm валеж) се наблюдават 
максимални стойности на растежа, докато през юни 
2002 (4 mm валеж) стойността е минимална.

 Дендроклиматологичното изследване ясно по-
казва наличието на корелация между промените в 
климатичните показатели и растежа на кестеновите 
гори. Затоплянето и засушаването на климата имат 
отрицателни последици за растежа на кестеновата 
популация в Беласица, като техният ефект се усилва 
от развитието на ендотиевия рак по кестена.

Фиг. 32. 
Корелация между 
растежа на кестена 
по диаметър (mm), 
средномесечната сума 
на валежите и средната 
месечна температура на 
въздуха от декември на 
предходната година до 
септември на текущата 
година за периода 1942–
2009 г. Означенията с × 
показват статистически 
значима корелация при 
α<0,05

Фиг. 33. 
Максимални и 
минимални стойности на 
растежа в зависимост от 
валежите през юни
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Резултати

 9. Биологично разнообразие – животински 
видове (избрани групи)
 Поради факта, че българската част на Беласица 
преди 1990 г. попада в т. нар. гранична зона, достъ-
път до нея тогава е силно ограничен. Затова и зна-
нията за много групи животни, срещащи се в плани-
ната, са крайно недостатъчни и фрагментарни. През 
2010 г. е събрана ценна информация за някои групи 
без гръбначни (насекоми – пеперуди, бръмбари; па-
яци) и гръбначни животни (птици и прилепи), както 
и за видовете в тези групи с висок природозащитен 
статус, обитаващи кестеновите гори.

 Лепидоптерна фауна (пеперуди)
 Пеперудите са вторият по численост раз-
ред насекоми, след бръмбарите. Фаунистичният 
ком плекс от дневни и нощни видове пеперуди в 
Беласица е предимно бореален, с някои среди-
земноморски и планински елементи. Кестеновите 
гори са сравнително бедни на пеперуди, но въпре-
ки това до момента са установени 334 вида от 19 
семейства. По-голямо разнообразие на тези насе-
коми е известно за субалпийската зона на плани-
ната, богата на храстови и тревисти местообитания. 
Голя мата част от пеперудите в кестеновите гори са 
нощни. Това не е изненадващо, предвид факта че 
по принцип те са около седем пъти по-богати на 
видове от дневните пеперуди. Освен това, по-голя-
ма част от дневните пеперуди се изхранват с тре-
висти растения и предпочитат открити слънчеви 
тревни местообитания. Сенчестите кестенови гори 
се обитават постоянно само от един вид дневна пе-
перуда – Pararge aegeria. Нощните пеперуди са зна-
чително по-многобройни, както по видов състав, 
така и по численост. Най-богати на пеперуди (днев-
ни и нощни) са откритите и просветлените места 

в горите и покрайнините им. Там са установени 
дневните видове Neptis sappho и Kirinia roxelana. 
Докато дневните пеперуди летят само денем, ня-
кои нощни имат денонощна активност. Други нощ-
ни видове, подобно на дневните, летят само денем. 
Дневни пеперуди са установени в кестеновите 
гори на Беласица от март до септември, а нощни 
пеперуди – от март до ноември, но е възможно да 
бъдат привлечени нощем на светлинни източници 
при благоприятни метеорологични условия и през 
февруари и декември. 

 Колеоптерна фауна (бръмбари)
 Групата на бръмбарите е най-многочислената 
не само сред насекомите, но и сред всички известни 
животински форми на Земята – около 25% от видо-
вете. До момента за кестеновите гори в Беласица са 
известни 143 вида бръмбари от 37 семейства, което 
е около 2,4% от видовете в България и около 12% 
от тези, които се очаква да бъдат намерени в плани-
ната занапред. Във връзка с прилаганите методи за 
улов, установените видове твърдокрили насекоми 
са основно наземно живеещи (епигеобионти): хищ-
ници (Carabidae), мършояди (Leiodidae, Silphidae) 
или такива, хранещи се с разлагаща се растителна 
маса (Geotrupidae). Групата на обитаващите дървета 
(дендробионти) и хранещи се с дървесина (ксило-
фаги) е по-малочислена: Tenebrionidae, Lucanidae 
и Elateridae. Сред видовете, хранещи се с гниеща 
дървесина е и редкият вид Prostomis mandibularis, 
който бе намерен за пръв път в страната през 2010 г. 
Той е индикаторен за стари и добре запазени широ-
колистни гори. По-цялостен видов състав на групата 
се очаква да бъде регистриран при изследване на 
повече пространствени ниши в рамките на место-
обитанието.

Lucanus cervusKirinia roxelana
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 По-голяма част от бръмбарите в горските 
екосистеми са полезни. Изключение правят ико-
номическите вредители по дървесината, които жи-
веят под кората на дърветата (предимно видове от 
Buprestidae, Cerambycidae и Scolytinae). Старите 
гори с голям процент гниеща дървесина са от из-
ключителна важност за нормалното функциониране 
на екосистемите, тъй като се обитават от много броен 
комплекс видове-ксилогафи, сред които най-мно-
гобройни са бръмбарите. Тези безгръбначни живот-
ни спомагат за нормалното разграждане на умира-
щата дървесина, както и за усвояване на веществата 
от този процес от други видове организми. Друга 
много важна и полезна група са хищните бръмбари. 
Калинките (Coccinellidae) например контролират 
количеството на вредните равнокрили насекоми 
(Homoptera). Бръмбарите-бегачи (Carabidae) уни-
щожават редица видове горски вредители, сред 
които гъсениците на пеперуди и ларвите на други 
насекоми, голи охлюви и др. По-малките по разме-
ри бръмбари-хищници (като Histeridae, Cleridae, 
Colydiidae, Prostomidae) живеят под кората на дър-
ветата и се хранят с ларвите и възрастните на мно-
гобройните и особено вредни бръмбари-дървояди 
(Scolytinae). Представители на други екологични 
групи твърдокрили насекоми са особено полезни, 
тъй като спомагат за хумификацията на горските 
почви. Това са бръмбарите-мършояди (Silphidae 
– особено многочислени като индивиди в горите 
на Беласица; Leiodidae; Nitidulidae), които усвояват 
останките на мъртви животни. Много характерен 
комплекс от видове са и бръмбарите-мицетофаги, 
които живеят по гъби. Тяхната функция е сходна с 
тази на бръмбарите-ксилофаги, но по отношение на 
многобройните видове подземни и надземни гъби и 
плесени.

 Аранеофауна (паяци)
 Паяците са сравнително разнообразна група 
безгръбначни животни и досега за кестеновите гори 
в Беласица са известни 112 вида от 25 семейства. 
Това са около 11% от видовете в България (1014) и 
20% от тези, които се очаква да бъдат намерени в 
Беласица (около 600). През 2010 г. бяха открити два 
вида, които е възможно да са окажат нови за наука-
та (Barusia sp. и Xysticus sp.), но за това са нужни до-
пълнителни изследвания. Допълнителни данни бяха 
събрани и за балканския ендемит Zangherella relicta, 
който досега бе известен основно от пещерни мес-
тообитания.
 Паяците са все още недостатъчно изследвана 
група в Беласица, но новите данни са принос към 
изясняването на нейната фаунистична и зоогео-
графска характеристика.

 Хироптерна фауна (прилепи)
 В резултат на пионерните изследвания вър-
ху групата през 2010 г., в Беласица са установени 9 
вида прилепи от две семейства (30% от видовете в 
България). По-голямата част от тях са свързани пре-
димно с горите. Поне още 13 вида се очаква да бъдат 
намерени в планината. Въпреки, че в сравнение с 
други наши планини с преобладаващи широколис-
тни гори този брой не е особено голям (Централна 
Стара планина – 18, Източни Родопи – 23, Странджа 
– 17), видовото разнообразие на прилепите в Бела-
сица е сравнително богато, имайки предвид липсата 
на карстови форми на релефа в кестеновите гори и 
липсата на системни проучвания досега.
 Най-чести и многобройни в кестеновите 
гори се явяват дребните видове прилепи от род 
Pipistrellus. Доскоро се смяташе, че натузиевото 
прилепче (Pipistrellus nathusii) не се среща целого-

Биологично разнообразие – животински видове

Rhinolophus hipposideros



26

дишно и не се размножава в България. Последните 
данни обаче сочат, че видът присъства в Беласица 
през цялата година и е възможно да се размножава 
в планината. Старите и запазени гори в планината 
са дом и място за хранене на два вида, включени в 
Международния червен списък – широкоухия при-
леп и малкия подковонос.

 Орнитофауна (птици)
 Кестеновите гори са недостатъчно изследвани 
в световен мащаб по отношение на своята орнито-
фауна. Това важи особено за горите, попадащи в 
естествения ареал на обикновения кестен – Южна 
Европа и Мала Азия, за които не са известни специа-
лизирани проучвания върху птиците. В научната ли-
тература се откриват предимно фрагментарни данни 
за присъствието на отделни видове в подобни гори. 

Публикувани дългогодишни изследвания като това 
за динамиката на видовия състав и плътността на 
гнездене на птиците в малка (22 ha) издънкова гора 
от кестен във Великобритания са рядкост (1987 г.).
 Първите систематични проучвания върху ор-
нитофауната на Беласица са проведени през 2010 г. 
В зоната на кестеновите гори са установени 79 вида 
птици, от които 10 са отбелязани само преминаващи 
над района и не са пряко свързани с изследваното 
местообитание. От останалите 69 вида 53 са сигур-
но или вероятно гнездящи, а 16 – преминаващи по 
време на миграция, зимуващи и/или гнездящи в съ-
седни зони на планината.
 Към дневните хищни (соколоподобни) птици 
и кълвачите спадат по 10,1% от установените ви-
дове (фиг. 34.). Старите кестенови гори в Беласи-
ца са едни от най-богатите на кълвачи в България 

Резултати

Dendrocopos leucotosErithacus rubecula

Фиг. 34. Разпределение на видовия състав на птиците по разреди в кестеновите гори на Беласица
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– седем от общо десет вида за страната. Нерядко 
от една точка са регистрирани до четири–пет вида. 
Освен Беласица и Странджа, малко райони у нас 
имат подобен видов състав на кълвачи за единица 
площ. Пет от разредите птици са представени с по 
един вид – Дъждосвирцоподобни (горски бекас 
Scolopax rusticola), Гълъбоподобни (гривяк Columba 
palumbus), Кукувицоподобни (обикновена кукувица 
Cuculus canorus), Совоподобни (горска улулица Strix 
aluco) и Синявицоподобни (папуняк Upupa epops). 
По-голямата част от регистрираните видове птици 
(72,5%) спадат към разред Врабчоподобни.
 В 18 опитни площи (ОП), разположени в кес-
тенови гори на различна надморска височина, е 
изследван видовият състав и плътността на птиците 
в местообитанието. В рамките на ежемесечни прос-
лушвания в ОП средният брой видове за сесия ва-

рира между 5,1 и 9,1 (фиг. 35), а общият брой видове 
обикновено е 20–25, рядко 16 и 27 (фиг. 36).
 Установено е, че надморската височина е сред 
главните фактори, които повлияват (макар и слабо) 
структурата на съобществата от птици в района 
(фиг. 35 и 36).
 Освен чисто горските видове птици, устано-
вени са и такива, обитаващи по-отворени храстови 
местообитания в рамките на горите или в непосред-
ствена близост около тях. Сред тях има както раз-
множаващи се – като червеногърбата сврачка (Lanius 
collurio) и южният славей (Luscinia megarhynchos), 
така и търсещи храна през есенно-зимния период 
– сивогуша завирушка (Prunella modularis), щиглец 
(Carduelis carduelis) и др. Някои видове птици гнез-
дят в зоната на кестеновите гори само по сгради – 
селска (Hirundo rustica), червенокръста (H. daurica) 

Биологично разнообразие – животински видове

Фиг. 35. Среден брой видове птици, установени при ежемесечно прослушване през 2010 г. в 18 опитни
 площи (стълбчеста графика, лява ордината) към надморската височина на опитните площи
 (линейна графика, дясна ордината)

Фиг. 36. Общ брой видове птици, установени при ежемесечно прослушване през 2010 г. в 18 опитни площи 
 (стълбчеста графика, лява ордината) към надморската височина на опитните площи (линейна 
 графика, дясна ордината)
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и градска лястовица (Delichon urbica), домашна чер-
веноопашка (Phoenicurus ochruros) и др.
 Сред гнездящите птици с най-висока гнездова 
плътност са горската зидарка Sitta europaea (43,2 
екз./10 ha), синият синигер Parus caeruleus (38,5), 
обикновената чинка Fringilla coelebs (30,4) и черве-
ногръдката Erithacus rubecula (27,6). Други видове, 
въпреки че са обикновени в кестеновите гори, имат 
по-малка плътност през гнездовия сезон – голям 
пъстър кълвач Dendrocopos major (1,56 екз./10 ha), 
зелен Picus viridis и черен кълвач Dryocopus martius 
(1,54), поен дрозд Turdus philomelos (3,0), елов пе-
вец Phylloscopus collybitus (1,52), сойка Garrulus 
glandarius (3,07) и др. Полубеловратата мухоловка 
(Ficedula semitorquata) е наблюдавана само през 
пролетта – като гнездяща, с плътност от 4,86 екз./10 
ha.
 Някои от постоянните видове показват най-
висока плътност през пролетта, вероятно поради 
увеличената им активност по това време от годи-

ната – син синигер, късопръста дърволазка, сойка 
(фиг. 37). Други са по-многочислени през лятото за-
ради излетелите от гнездата млади птици – червено-
гръдка, горска зидарка. Трети показват сравнително 
постоянна плътност от пролетта до есента, но зна-
чително по-малка плътност през зимата – вероятно 
вследствие на частична миграция (орехче, кос).
 Известно е влиянието, което оказват върху 
различни видове горски насекоми-вредители някои 
групи птици – кълвачи, горски зидарки, дърволазки, 
синигери. То е насочено директно (служат за храна 
на птиците) или индиректно – птиците повлияват 
негативно количеството на вредителите, като им 
променят микроклиматичните условия и ги правят 
по-уязвими за хищници, паразити, болести и атмос-
ферни условия. 
 Кълвачите са сред силно уязвимите на промени 
в местообитанията видове птици. Главна причина за 
това е, че те са зависими от наличието на мъртва дър-
весина за храненето си и издълбаването на хралупи. 

Резултати

Фиг. 37. 
Плътност на някои постоянни видове птици в 
кестеновите гори на Беласица (в брой екз./10 ha) през 
отделните сезони: голям пъстър кълвач (Dendrocopos 
major), орехче (Troglodytes troglodytes), кос (Turdus 
merula), лъскавоглав синигер (Parus palustris), син 
синигер (Parus caeruleus), голям синигер (Parus 
major), горска зидарка (Sitta europaea) и късопръста 
дърволазка (Certhia brachydactyla). Данни от 18 
опитни площи през 2010 г
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Затова те успешно се използват като общи индикато-
ри за биоразнообразието в горите и като специфич-
ни индикатори за горската орнитофауна. Известно е, 
че кълвачите осигуряват наличието на хралупи и за 
други хралупогнездещи птици. Почти всички видове 
кълвачи са и постоянни, което също ги прави добри 
индикатори за качеството на горите.
 В сравнение с други типове широколистни 
гори у нас, кестеновите гори имат сходно видово 
богатство на птици. И подобно на повечето горски 
местообитания, по-голямата част от консерваци-
онно значимите видове са свързани с участъците 
добре запазена гора – с наличие на висок процент 
гниеща или паднала дървесина, както и бавен цикъл 
на естествена регенерация, с голямо участие на ста-
ри дървета.

 10. Благоприятен природозащитен статус
 Съгласно „Ръководство за определяне на мес-
тообитанията от Европейска значимост в България“ 
кестеновите гори в Беласица се отнасят към „Гори 
от Castanea sativa, Местообитание 9260 (Castanea 
sativa woods)“ (Любенова, 2009) и попадат в защите-
на зона за опазване на природните местообитания, 
дивата флора и фауна „Беласица“ с код BG0000167 
(РМС 611/16.10.2007 г., обн. ДВ бр. 85/23.10.2007 г.)
 Местообитанието на гори от Castanea sativa 
(9260) по северните склонове на Беласица се пред-
ставя от мезофитни северосредиземноморски 
листопадни горски съобщества с доминиране на 
обикновения кестен, развиващи се при по-влажен 
умерен климат, върху склонове с различен наклон, 
предимно северно и със северна компонента из-
ложение, отнасящи се към мезофитната и ксероме-
зофитната микротермна растителност. Кестеновите 

гори в Беласица са разпространени от склоновете 
над с. Ръждак на изток до държавната граница на Ре-
публика България на запад при надморска височина 
от 250 до 1100 m.
 Растителните видове с природозащитен статус 
(Dimitrova 2009; Tsonev et al. 2011), типични за место-
обитанието са: Juniperus exelsa Bieb. (Закон за биоло-
гичното разнообразие – ЗБР); Ilex aquifolium L. (ЗБР, 
„Червена книга“ – рядък); Medicago carstiensis Jacq. 
subsp. belassitzae Koz. (ЗБР, „Червена книга“ – зас-
трашен); Dactyloriza incarnata (L.) Soo. (ЗБР, CITES); 
Limodorum abortivum (L.) Schwartz. (ЗБР, „Червена 
книга“ – рядък, терциерен реликт, CITES); Platanthera 
chlorantha (Cust.) Rchb. (CITES); Neottia nidus-avis (L.) 
L. C. Rich. (CITES); Cyclamen coum Mill. (ЗБР, „Червена 
книга“ – рядък, CITES); Cyclamen hederifolium Ait. 
(CITES); Corallorhiza trifida (CITES).
 Характеризиращите растителни таксони са:
 Дървета и храсти – Castanea sativa, Fagus 
sylvatica, Quercus petraea (daleshampii), Tilia 
tomentosa, Carpinus betulus, Ostria carpinifolia, Acer 
pseudoplatanus, Cerasus avium, Sorbus torminalis, 
Platanus orientalis, Corylus avellana, Rubus hirtus, 
Cornus mas, Crataegus monogyna, Ruscus aculeatus.
 Приземна покривка – Coronilla emerus, 
Sanicula europaea, Euphorbia amygdaloides, 
Lathyrus venetus, Lathyrus laxiflorus, Scutellaria 
columnae, Galium pseudoaristatum, Campanula 
trachelium, Melica uniflora, Veronica chamaedrys, 
Viola reichenbachiana, Primula veris, Cyclamen 
hederifolium.
 Въпреки малката площ, която заемат и огра-
ниченото им разпространение в страната, кестено-
вите гори са местообитание със сравнително голям 
брой консервационно значими животински видове 

Благоприятен природозащитен статус
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– бръмбари, паяци, птици и прилепи, но със сравни-
телно малък брой видове пеперуди с висок приро-
дозащитен статус:
 Пеперуди – Беласица е един от 50-те „основни 
райони за пеперуди“ в България, опазващ три вида 
от Директивата за местообитанията (Pieris ergane, 
Lycaena dispar, Maculinea arion) и други 17 целе-
ви вида на национално ниво. В кестеновите гори 
на планината до момента са регистрирани шест 
вида с природозащитно значение. Видът Euplagia 
quadripunctaria фигурира в Директивата за место-
обитанията, а останалите пет са редки и/или субен-
демити и част от тях фигурират в различни списъци 
и приложения на природозащитни програми (КО-
РИНЕ Биотопи и др.).
 Бръмбари – поне 30 от установените до мо-
мента видове бръмбари в Беласица са консерваци-
онно значими:
 (1) защитени от международно и национално 
законодателство, вкл. конвенции, червени списъци 
и др. (КОРИНЕ Биотопи, Международен съюз за за-
щита на природата, ЗБР) – шест вида;
 (2) ендемити: балкански – седем, локални (само 
на Беласица) – два;
 (3) стенотопни (редки) видове: 15. 
 С висока консервационна значимост са 
еленовият рогач (Lucanus cervus), осмодермата 
(Osmoderma eremite), големият сечко (Cerambyx 
cerdo) и големият буков сечко (Morimus asper 
funereus). И четирите вида са свързани с естествени, 
добре запазени горски местообитания, в които има 
наличие на значителен процент гниеща дървесина 
(характеристика за старите гори).
 Паяци – в Беласица поне 43 от известните видо-
ве паяци са консервационно значими и/или редки:
 (1) ендемити: балкански – 11, български 

– три (Brachythele langourovi, Harpactea mentor, 
Inermocoelotes brevispinus; населяващи горската 
зона в Беласица и Славянка);
 (2) стенотопни (редки) видове: 29. Последните 
се срещат в единични находища или с малочислени 
популации в местообитания с характерни микроус-
ловия; повечето от тях са свързани с горския пояс 
на планината, но някои са ксеротермни (сухолюби-
ви) планински елементи.
 Прилепи – всички видове прилепи в България 
са в най-висока степен консервационно значими 
– защитени са от международно и национално зако-
нодателство (Споразумение за опазване на приле-
пите в Европа (EUROBATS), Бернска конвенция, Бон-
ска конвенция, Червен списък на Международния 
съюз за защита на природата, ЗБР и др.)
 Птици – от птиците, установени в кестено-
вите гори на Беласица, 11 вида имат висок при-
родозащитен статус и спрямо тях е нужно да се 
прилагат специални мерки за опазване във връзка 
с местообитанията им – защитени са от междуна-
родното (Приложение 1 на Директива за птиците) 
и националното законодателство (Приложение 2 на 
ЗБР): осояд (Pernis apivorus), орел змияр (Circaetus 
gallicus), късопръст ястреб (Accipiter brevipes), сокол 
орко (Falco subbuteo),  сив кълвач (Picus canus), черен 
кълвач (Dryocopus martius), среден пъстър кълвач 
(Dendrocopos medius), белогърб кълвач (Dendrocopos 
leucotos), горска чучулига (Lullula arborea), полубе-
ловрата мухоловка (Ficedula semitorquata) и черве-
ногърба сврачка (Lanius collurio). Общо 14 вида пти-
ци от срещащите се в кестеновите гори са включени 
в предстоящото ново второ издание на Червената 
книга на България (Том 2. Животни): категория „заст-
рашен“ – пет вида, „уязвим“ – седем, „полузастрашен“ 
и „най-малко застрашен“ – с по един вид. Повечето 

Резултати

Primula vulgarisMorimus asper funereus
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от изброените по-горе видове гнездят в Беласица и 
до голяма степен са зависими от участъците стара и 
запазена кестенова гора. 
 Общата оценка на природозащитния статус 
на типа природно местообитание 9260 (Castanea 
sativa woods) по северните склонове на Беласица 
е неблагоприятна, състоянието е лошо.

 11. Основни заплахи за биологичното раз-
нообразие
 Основните заплахи за загуба на биологично 
разнообразие в кестеновите гори на Беласица са 
свързани с: 
 (1) Промени/унищожаване на местообита-
нията
 Нарушаването или ликвидирането на естестве-
ните местообитания е основната причина за загуба-

та на биоразнообразие в наши дни. В случая с кесте-
новите гори на Беласица силно негативен ефект за 
редица редки и уязвими видове биха имали някои 
горскостопански дейности (напр. едроплощни са-
нитарни сечи с премахване на всички стари/сухи 
дървета), както и промени в хидрологичния режим 
на реките (напр. изграждане на миниВЕЦ, отклоня-
ване на големи количества водни ресурси за питей-
ни и битови нужди или напояване, дрениране при 
строителство на горски пътища).
 (2) Засилена урбанизация
 Нарастващият човекопоток и дейности, свър-
зани със застрояване в планината, прекомерното 
ползване на диворастящи плодове, гъби и билки, 
както и светлинното и шумовото замърсяване, е 
нужно да бъдат надлежно регламентирани в бъде-
щия План за управление на територията. 

Cyclamen coumPyrrhula pyrrhula

Ficedula semitorquataTestudo hermanni

Основни заплахи за биологичното разнообразие
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Въведение

 (3) Употреба на химически вещества
 Употребата на инсектициди, фунгициди и дру-
ги химически вещества може да доведе до трайно 
нарушаване на взаимовръзките в екосистемите на 
планината.
 (4) Бракониерство
 Случаите на бракониерски лов не са рядкост 
за Беласица и засягат дори територията на резерват 
„Конгура“. Във всички отношения бракониерството 
води до отслабване на популациите на дивите жи-
вотни и нарушаване на равновесието в екосистеми-
те, към които принадлежат.
 (5) Проекти за реализиране на ветроенер-
гийни паркове
 Местоположението на Беласица на един от 
сравнително големите вътрешноконтинентални 
миграционни коридори за птиците на Балканския 
полуостров – Виа Аристотелис, „бариерната“ ориен-
тация на планината в посока изток-запад и нейната 
близост до голям водоем в Северна Гърция (езерото 
Керкини) обуславят възможността за потенциално 
интензивна миграция на реещи се и водолюбиви 
видове птици, прелитащи над нея. В допълнение, 
субалпийската зона на планината включва важни 
хранителни местообитания на установените в зона-
та видове дневни хищни птици и прилепи.

 12. Мерки за опазване на биологичното 
разнообразие
 Всички дейности по предотвратяване на зап-
лахите, изброени по-горе, могат да се считат за 

основни мерки за опазване на биологичното раз-
нообразие в Беласица. Като допълнение могат да 
се посочат необходимост от по-ефикасен контрол 
върху защитените територии (Природен парк „Бе-
ласица“, Резерват „Конгура“, Защитена местност „Ба-
бите“) и обособяване на сърцевинна зона от стари 
естествени гори (в съседство на резерват “Конгура“ 
и в отделни по-отдалечени горски басейни) с недо-
пускане на горскостопански дейности в тях за дълъг 
период от време. Тази сърцевинна зона следва да се 
отрази в бъдещия План за управление на Природен 
парк „Беласица“.
 Загуба на биоразнообразие, освен чрез из-
броените вече заплахи, може да се причини и от 
неправилно стопанисване на кестеновите гори в 
Беласица, свързано с прилагане на неподходящи 
видове сечи и технологии на добив на дървесина, 
нерегламентирано събиране на плодове, интродук-
ция на инвазивни видове. Затова е необходимо да се 
прилагат така наречените добри горски практики, 
които са предварително изпитани за условията на 
планината и типа гори. Изведените отгледни сечи и 
маркираните за сеч възобновителни сечи по насто-
ящия проект са именно опит за изпитване на добри 
практики в условията на Беласица, който да спомог-
не за правилното бъдещо стопанисване на кестено-
вите гори там. Прави чест на лесовъдската колегия 
в България, че се опитва да стопанисва кестеновите 
гори високостъблено за разлика от повечето стра-
ни в Европа, където кестенът се отглежда издънково 
или под формата на овощни градини.
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