
Мониторинг на карантинни вредители по горски видове 
 

Вредител Гостоприемник Период на  
обследване 

Признаци Повреди 
 

Увяхване по чинара 
Cеratocystis fimbriata 
 f.sp. platani 
 
Прил.2, част А, Гл.II 
 
Разпространена в: 
Европа: Франция, Италия 
Швейцария 
 

Platanus sp. (чинар) 
са единствените 
гостоприемници на 
тази “forma 
specialis”.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Април -
октомври 

     Обикновено се наблюдават 
единични клони с хлоротични 
листа. Отстрани на клоните и по 
стъблото се образуват надлъжни 
синкаво черни или оранжеви 
некротични петна, които в 
центъра са си светлокафяви, а 
кората е напукана. По края на 
петната не се образува калус. 
Когато клоните и клонките са 
обхванати пръстеновидно, кората 
под петната почервенява. При 
напречен пререз на болното 
стъбло тъканта под петното е 
синкаво черна, навътре 
покафенява и се виждат 
продълговати тъмни петна, 
разположени радиално, най-често 
от едната му страна. Повредите 
могат да достигнат 1-2 м. за 
година.  
 

 
 
 
 
 
 



Рак по кестена 
Cryphonectria parasitica 
 
Прил.2, част А, Гл.II 
 

Кестените 
(Castanea sp.) 
особено C. dentata, 
C. mollissima 
показват 
чувствителност, но 
също могат да 
бъдат инфектирани. 
Също Quercus sp., 
Castanopsis, Acer, 
Rhus typhina и 
Carya ovata. 
 

 
 
 
 
 
 
Април -
октомври 

     Болестта се проявява най-
напред по младите клонки, където 
образува петна с овална или 
неправилна форма и жълт до 
жълто-кафяв цвят. Те постепенно 
се разрастват и обхващат цялата 
клонка. След известно време 
петната хлътват и се покриват с 
плодните тела на гъбата. Частите 
на младите клонки, намиращи се 
над мястото на повредата, завяхват 
и изсъхват. По-късно все по-рязко 
се очертава червено-кафявият им 
цвят. Кората се разпуква и се 
появяват раковинни язви с 
различна големина и форма. 

 
 

Рак по явора 
Eutypella parasitica 
 
 

Явор, клен (Acer 
sp., Acer saccharum 
Marsh., A. rubrum 
L., A. negundo L., A. 
platanoides L., A. 
saccharinum L., A. 
nigrum Mich., A. 
pseudoplatanus L., 
A. pennsylvanicum 
L.)  

 

 
 
 
 
Април -
октомври 
 

Кората се нацепва бавно, цветът се 
променя и ръбовете на раната се 
повдигат. 
Кората опада от остарелите 
инфектирани части 

 
 



Кестенова галова оса 
Dryocosmus kuriphilus 
 
Решение на Комисията 
2006/464/EC 
 
 

Кестен Castanea 
sativa Mill, C. 
crenata Sieb. Et 
Zucc. (японски 
кестен), C. dentatа 
(Marsh.) 
(американски 
кестен), Castanea 
mollissima 
(китайски кестен) 
 

 
 
 
Май - 
октомври 

     Галите са еднокамерни или 
многокамерни, 5-20 мм в 
диаметър, зелени или розови на 
цвят, много често съдържат части 
от развиващи се листа, дръжки. Те 
се развиват по младите клончета, 
по листните дръжки или средните 
жилки на листата. След появата на 
възрастните галите изсъхват, 
вдървесиняват и остават 
прикрепени на дървото повече от 
три години. Докато галите се 
откриват лесно по  растенията и 
растителните части, яйцата или 
ларвите първа възраст в пъпките 
не могат да се открият визуален 
преглед. 
 

 
 
 

 



Рак по кората и 
леторастите на бора 
Gremmeniella abietina 
 
Разпространена в: ЕС 
 

Abies (ела), Picea 
(смърч), Pinus (бор) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Март - юли 
 
 
 
 
 
 

Първите признаци на 
заболяването са поява на 
засмолявания по пъпките през 
зимата върху заразените през 
предпредходната година 
леторасти. Кафяви некротични 
петна се образуват в основите на 
пъпките и по кората на 
миналогодишните леторасти. 
    През пролетта по-голяма част 
от пъпките са загинали, а 
едногодишните иглици 
покафеняват в основата, загиват и 
опадват преждевременно. 
Заболяването се развива по 
клонките от върха надолу, докато 
достигне централното стъбло на 
дървото. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Червени пръстеновидни 
ивици по иглиците на бора 
 
Mycosphaerella pini 
 
Пр.4, Гл.II 
Разпространена в: ЕС 
 
 

Видовете от род 
Pinus, Pseudotsuga 
и Larix, но най-
чувствителни са 
Pinus nigra, P. 
radiata, Larix 
decidua, а Pinus 
silvestris може да се 
смята за устойчив. 
 
 

 
 
 
 
май-юни 
септември-
ноември 
 
 
 
 
 

Първите признаци се наблюдават 
в края на септември-началото на 
октомври, най-вече в средната и 
долна част на короната. При 
акутна форма на развитие остават 
само едногодишните иглици по 
върховете на леторастите. 
Обикновено петната се формират 
в средната и връхната част на 
иглиците. Заразените иглици 
придобиват бледожълтеникав 
оттенък, а малко след това се 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 образуват полупрозрачни 
пръстени, широки няколко 
милиметра. Следва процес на 
некротиране, който е по-ясно 
изразен при иглици с многократна 
инфекция, а пръстените 
придобиват характерния за 
заболяването ясен червен до 
червеникавокафяв цвят. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Борова нематода 
Bursaphelenchus xylophilus 
 
Пр.2, Част А Гл.I 
Установена в Португалия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pinus, Abies, 
Cedrus, Larix, 
Picea, Pseudotsuga 
 
 

 
 
 
 
Юли -
октомври 
 
 

Намалено смолоотделяне, спиране 
на транспирацията и увяхване на 
две-тригодишни иглици. 
Посивяване на дървесината 
От върха надолу дървото се 
оцветява керемиденочервено, 
игличките остават по него. 
 

 

 

 
 



Anoplophora chinensis 
 
Пр.1, част А, Гл.I 
 

A chinensis е 
полифаг, напада 
дървета от родове 
Acer, Citrus, Salix, 
Malus, Populus и 
Cryptomeria 
japonica. Напада 
също видове от 
род Ficus, Hibiscus, 
Mallotus, Platanus, 
Pyrus и Rosa 
 

 
 
 
 
Юли -
октомври 
 

Ларвата при хранене прави тунели 
под кората и в дървесината. Само 
младите ларви изхвърлят дървесни 
стърготини извън дупката си, 
което улеснява откриването им. 
По-възрастните ларви уплътняват 
дървесните стърготини вътре в 
дупката и отвън не може да се 
забележи никакъв признак за 
дейност. При този вид единствено 
изходните отверстия на 
възрастните насекоми се 
наблюдават лесно. 
 

 

 

 



 
 

Monochamus spp. 
(неевропейски страни) 

Видовете от род 
Monochanus са 
вектори на 
Bursaphelenchus 
xylophilus и 
основно нападат 
видове от род 
Pinus, но понякога 
се срещат и по 
други родове от 
иглолистните 
(Larix, Abies и 
Picea). Останалите 
видове от род 
Monochanus, които 
не са свързани с 
боровата нематода, 
нападат и други 
преставители на 
иглолистните. 
 

 
 
 
 
Май-октомври 

Сечковците снасят само върху 
умрели или ослабнали дървета. 
Храненето на ларвите оставя следи 
в дървесината, под кората, както и 
дупки, които правят продажбата 
на материала невъзможна.  
 

 
 

 
 

 


