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Най-важните дървета в БългарияНай-важните дървета в България
Най-важните иглолистни видове в 
България са белия бор, черния бор, 
смърча, елата и клека. Но България е в 
най-южната част от ареала за белия 
бор, смърча, елата и клека и има 
вероятност с климатичните промени и 
затоплянето тези дървета да изчезнат от 
много места в България.
 
Смърчът вече изчезва в Западна Стара 
планина и Осогово. 

Белият и черният бор са използвани за 
възстановяване на българската гора 
след вековете на сечи и пожари, но сега 
горите от тези борове често съхнат 
поради ред причини, сред които и 
промените в климата. 

Най-важните широколистни дървета в 
България са дъбовете, бука и габъра, 
които се очаква да разширят покритието си 
в България, и особено по-сухоустойчивите 
им разновидности. Буковите гори имат 
изключителни водоохранни функции, с 
оглед засушаването. 

www.gorichka.bg
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Най-важните горски животни в България са сърната, дивото прасе,
заека, лисицата, мечката и вълка, а сред птиците - совите, кълвачите, сойките.

Сойките са вид лесовъди, защото разнасят жълъдите на дъбовете и бука, и
тези, които останат неизядени, стават семе за новите широколистни гори.

Горските животни в БългарияГорските животни в България
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Адаптиране на горитеАдаптиране на горите

Адаптиране на лесовъдството в посока създаване на по-устойчиви гори чрез 
използване на по-сухоиздръжливи дървесни видове

Поддържане на смесен видов състав и разновъзрастова структура на горите 

Защита на вековните гори като резервоар на биоразнообразие 

Постепенна трансформация на иглолистните култури в естествени 
широколистни гори 
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Най-важните мерки за адаптиране на горите към климатичните промени изискват:

Какво правят горските?
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Заплахи за горитеЗаплахи за горите Как да опазим горите?Как да опазим горите?

Какво може да направи всеки
от нас?

Какво може да направи всеки
от нас?


