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резюме: Проучванията на патогенния комплекс по стопански значими видове 
корояди  са ценни преди всичко за намиране на ефективни и безопасни за околната 
среда биологични агенти за контрол на тези вредители. Патогенните инфекции, обект 
на настоящия обзор, са от следните групи – вирусни, протозойни, микроспоридиози, 
микози и нематодози. Дискутирани са биологичните особености в заразяването на  
короядите гостоприемници и е разгледано влиянието на редица патогени, предимно 
нематоди, върху тяхната биология и жизнен цикъл. Биотичният и абиотичен стрес 
са в основата на увеличената предразположеност на насекомите към заразяване с 
патогени.

ключови думи: патогени по корояди, ентомопоксвирус, протозои, микроспо-
ридии, ентомопатогенни гъби, ентомопаразитни нематоди

ВъВедение

Короядите (Coleoptera, Curculionidae: Scolytinae) са едни от 
най-опасните насекомни вредители особено в иглолистните гори на 
България и в цяла Европа. Обикновено нападат наскоро изсъхнали и 
физиологично отслабнали дървета. Те нанасят огромни икономически 
щети и по време на масови нападения могат да атакуват здрави 
стоящи дървета (Tzankov, Mirchev, 1985;  Роснев и др., 2005; Георгиев, 
2006).

Все още има недостатъчно информация относно потенциала 
на патогените като агенти за биологична борба за регулиране на 
популационната плътност на короядите (Händel et al., 2003). Досега 
най-често използван метод за контрол срещу тези вредители са 
санитарните мерки, които включват изнасяне на нападнатите 
дървета (Wermelinger, 2004).   

По насекомите са описани много видове патогени, но само 
няколко работи обобщават съвременните знания за патогените 
на корояди (Postner, 1974; Mills, 1983; Bathon, 1991; Fuxa et al., 1998; 
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Wegensteiner, 2004). В настоящата работа е представена  информация 
за проучванията на патогените по корояди главно в иглолистни гори 
в Европа, аспекти свързани със заразяването на гостоприемниците и 
влиянието върху тях, а също така и резултати от изследванията в 
тази интересна научна област в България.

Вирусни инфекции 
Weiser, Wegensteiner (1994) първи описват  ентомопоксвирус 

(ItEPv) от чревен епител на Ips typographus. Вирионите се обединяват 
в кристални тела с големи размери, наречени сфероиди, което 
позволява диагностицирането им със светлинен микроскоп. Две 
години по-късно Wegensteiner et al. (1996) представят информация за 
разпространението на ItEPv в различни популации на I. typographus. 
По-късно Haidler (1998) намира ItEPv в I. typographus от Централните 
Австрийски Алпи, а Händel (2001) установява вируса не само в I. 
typographus, но и в I. amitinus. Yaman, Baki (2011) го намират и в 
I. typographus oт Турция, а Burjanadze, Goginashvili (2009) в Грузия. 
Предварителни експерименти показват успешна интродукция на 
ItEPv в популации на I. typographus (Pultar, Weiser, 1999). Вирусът е 
установен и в I. typographus от България – Витоша и Родопи (Takov 
et al., 2006, 2007). 

Протозойни инфекции
Fuchs (1915) описва за първи път Gregarina typographi и 

неогрегарината Telosporidium typographi в I. typographus. По-късно 
Theodorides (1960) установява Gr. typographi в I. sexdentatus. За 
намирането на различни видове грегарини в няколко вида корояди 
се съобщава в работата на Geus (1969). Това са: Gr. Pityoktenidis в 
Pityokteines curvidens; Gr. hylastidis в Hylastes ater; H. cunicularius и H. 
оpacus; Gr. typographi в Dryocoetes autographus; Gr. pityogenidis в Pityogenes 
bidentatus и Acantospora crypturgi в Crypturgus pusillus.

Wegensteiner (1994) и Wegensteiner et al. (1996) установяват Gr. 
typographi в I. typographus от Австрия и Чешката република. По-късно 
Lucášová, Holuša (2011) намират отново патогена в I. typographus, а 
също така и в Ips cembrae от Чехия (Holuša, непубликувани данни). 
Haidler (1998; 2001) намират грегарината в H. cunicularius и D. autographus 
и наблюдават Gr. cf. typographi в Hylurgops glabratus, P. chalcographus и 
I. amitinus.  

Информацията за разпространението на Gr. typographi в 
популации на I. typographus е допълнена от Kereselidze, Wegensteiner 
(2007), Kereselidze et al. (2010)  и Burjanadze, Goginashvili (2009), които 
също намират този патоген в Грузия, а Yaman (2007) я съобщава 
в I. sexdentatus от Турция. Допълнителни морфометрични данни за 
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грегарината са представени от Yaman (2007), Takov et al. (2011) и 
Lucášová, Holuša (2011). Gr. typographi е намерена в I. typographus и 
I. sexdentatus в България през 2003 г. (Takov et al., 2006; Takov et al., 
2007), а Gregarina sp. в I. acuminatus, P. chalcographus, P. bistridentatus, P. 
conjunctus, Taphrorhychus  villifrons и O. erosus (Takov et al., 2007; Takov 
et al., 2011).   

Weiser (1955) описва неогрегарината menzbieria chalcographi 
в P. chalcographus. Същия автор (Weiser, 1970) намира и Ophryocistis 
dendroctoni в малпигиеви тръби на Dendroctonus pseudotsugae, а Purrini 
(1977, 1978) описва matessia schwenkei в мастно тяло на Dryocoetes 
autographus и Hylurgops glabratus. Purrini (1978, 1980) също намира m. 
chalcographi в D. autographus, H. glabratus и H. palliatus, а Purrini, Ormieres 
(1981) установяват Ophryocistis hylesini в малпигиеви тръби на Hylesinus 
fraxinus. Wegensteiner, Weiser (2004) намират m. chalcographi в мастното 
тяло и в хемолимфата на I. typographus. Патогенът е намерен и в 
мастното тяло на P. chalcographus през 2004 г. от България (Takov et 
al., 2007).

Първото съобщение за намиране на Ophryocistis sp. в малпигиеви 
тръби на P. calcaratus е от Purrini, Halperin (1982).  

Амебата Мalamoeba scolyti е първият описан представител 
на Rhizopoda, който е установен в епителните клетки на средно 
черво и малпигиеви тръби на Dryocoetes autographus (Purrini, 1980). По-
късно Kirchhoff (1982) и Kirchhoff, Führer (1985) намират М. scolyti в 
популация на Hylurgops palliatus. Целият жизнен цикъл на М. scolyti е 
описан от Purrini, Zizka (1983). Wegensteiner (1994); Wegensteiner et al. 
(1996) и Händel et al. (2001) намират М. scolyti в черво на I. typographus 
от различни находища в Австрия. Тя е установена в I. typographus, 
D. autographus, а също и в H. glabratus от находища в австрийските 
Алпи, дори и при ниска численост на бръмбарите (Haidler, 1998). В 
своето проучване Händel (2001) дава информация за срещаемостта 
на М. scolyti в I. typographus, D. autographus, H. glabratus и H. cunicularius 
от различни находища в Австрия. Напълно ново е и намирането на 
М. scolyti в I. acuminatus от Австрия (Zitterer, 2002). Патогенът е 
намерен и в малпигиеви тръби на Pityophthorus pityographus в смърчови 
насаждения от България през 2004 г. (Takov et al., 2007).

микроспоридиози 
Пет рода микроспоридии – Chytridiopsis, Nosema, Unikaryon, Canningia 

и Larsoniella са описани от корояди, напaдащи иглолистни гори. 
 Микроспоридиите от р. Chytridiopsis образуват панспоробласти, 

съдържащи 16 и повече сферични спори, които заразяват чревния 
епител. Weiser (1954) пръв описва Chytridiopsis typographi от чревен 
епител на I. typographus и D. pseudotsugae, а Nosema dendroctoni от D. 
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pseudotsugae. По-късно от мастно тяло на I. typographus е описана и N. 
typographi (Weiser, 1955). По-нататъшни изследвания на Ch. typographi 
показват, че видът може да заразява също и H. cunicularius (20% 
заразеност) (Purrini, Weiser, 1984). Микроспоридията е намерена в О. 
laricis и H. glabratus от Германия (Purrini, Weiser, 1984). Wegensteiner (1994), 
Wegensteiner et al. (1996), Skuhravy (2002) установяват Ch. typographi в 
Австрия и Чешката република и регистрират 27,7% екстензивност 
на заразяване. Ch. typographi и Nosema typographi са намирани в I. 
typographus от природен резерват в Германия (Wegensteiner, Weiser, 
1996), а по-късно и от Holusa et al. (2009)  в Чехия. Laucius, Zolubas 
(1997) намират Ch. typographi също в I. typographus от Литва. Изследване 
на нападащите смърча корояди от находища в централните Алпи в 
Австрия показват, че Ch. typographi се среща още и в H. cunicularius, 
H. glabratus, P. pityographus, P. chalcographus и I. amitinus (Haidler, 1998). 
Тези резултати са потвърдени по-късно и от Händel (2001). Според 
Wegensteiner (2004) Chytridiopsis sp. е неспецифичен патоген, който 
може да заразява няколко вида корояди, нападащи иглолистни дървета. 
Chytridiopsis sp. (най-вероятно Chytridiopsis typographi) е намиран също 
в I. acuminatus oт Австрия, Чешката република и Норвегия (Zitterer, 
2002). Ch. typographi е установен и в черво на I. typographus и I. acuminatus 
от България (Takov et al., 2006; Takov et al., 2007).

Weiser (1961) описва още един вид микроспоридия – N. curvidentis 
от P. curvidens, която заразява мастното тяло, хиподермата и 
съединителната тъкан на гостоприемника. Патогените от р. Nosema 
имат единични двуядрени спори, локализирани основно в мастното 
тяло. Nosema sp. e установена в 2 гостоприемника (Hylurgus ligniperda – 
средно черво, Taphrorychus villifrons – мастно тяло и гонади) от 
България (Takov et al., 2007; Takov et al., 2011).

Stempellia scolyti e намерена също от Weiser (1966) и Lipa (1968) 
в средно черво на Scolytus scolytus, S. multistriatus, S. рygmeus и S. еnsifer. 
Weiser (1968) описва Pleistophora scolyti  в S. scolytus и наблюдава двойна 
инфекция с N. curvidentis в черво и еноцити.

Caningia spinidentis е описана от мастно тяло, малпигиеви тръби, 
мускули и съединителна тъкан на Pityokteines spinidens (Weiser et al., 
1995), а Unikaryon montanum е намерен за първи път в мастно тяло, 
малпигиеви тръби и гонади на I. typographus от Weiser et al. (1998).

N. typographi и Helicosporidium parasiticum са съобщени от Purrini 
(1980) в H. palliatus. Специфичността на N. typographi и U. montanum  
все още не е проучена добре. Händel (2001) намира N. typographi в I. 
typographus, Nosema sp. в H. palliatus, U. montanum в I. typographus, а 
също и Unikaryon sp. в I. amitinus и Polygraphus poligraphus. Unikaryon sp. 
e регистриранa в клетките на средното черво и малпигиеви тръби 
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на P. poligraphus и е описанa по-късно като U. poligraphi от Weiser et 
al. (2002).  

Kohlmayr (2001) и Kohlmayr et al. (2003) наблюдават Caningia 
tomici в епитела на средното черво, мастното тяло и гонади на 
Tomicus piniperda от Австрия, Чехия, Полша, Финландия и САЩ. През 
2006 Weiser et al. oписват Larsoniella duplicati в Ips duplicatus. Holusa et 
al. (2007) намират отново микроспоридията в бръмбари, събирани от 
Полша и Чехия.

Микроспоридиите от р. Unikarion, р. Canningia и р. Larsoniella 
се характеризират с единични едноядрени спори, които инфектират 
чревния епител, малпигиевите тръби и овариумите на възрастните 
насекоми. 

микози
Най-широко разпространен причинител на микози е видът 

Beauveria bassiana, чийто инфекциозен спектър включва около 700 вида 
членестоноги (Goettel et al., 1990) и е споменаван като обичаен гъбен 
агент, който се появява често в естествени популации на горски 
бръмбари (Landa et al., 2001a; Jankevica, 2004; Sosnowska et al., 2004; 
Wegensteiner, 1994, 2004; Polovinko et al., 2010). Видът  е намиран в H. 
ater (Petch, 1932; Leatherdale, 1970, Magema et al., 1981), I. typographus 
(Balazy, 1962), I. duplicatus (Karpinski, 1935; Siemaszkо, 1939; Neuzilova, 
1956), S. multistriatus (Doane, 1959), S. ratzerburgi, S. laevis, P. poligraphus, 
H. palliatus, H. opacus, D. autographus, Leperesinus fraxini, I. amitinus 
(Balazy et al., 1967), I. acuminatus (Balazy et al., 1987), Leperesinus varius 
(Kirschner, 2001). B. bassiana е намерена и в редица видове корояди 
от България – I. typographus, I. acuminatus, I. sexdentatus, H. palliatus, T. 
villifrons, P. chalcographus (Takov et al., 2006; Takov et al., 2007; Takov, 
2008; Takov et al., 2011).

Beauveria brongniartii, Isaria farinosa, I. fumosorosea, Lecanicillium 
spp. и metarhizium anisopliae са патогени, често намирани в корояди 
(Wegensteiner, 1992, 2004; Draganova et al., 2010). 

B. caledonica е съобщена по Crypturgus pusillus, D. autographus, 
Gnathotrichus materiarius, H. palliatus, I. typographus, O. laricis, P. 
chalcographus, P. poligraphus от Kirschner (2001). Paecilomyces farinosus e 
друг вид гъба, намирана в I. typographus (Neuzilova, 1956; Landa et al., 
2001a) и Trypodendron lineatum (Kirchner, 2001).

Други видове гъби от разред Deuteromycetes, наблюдавани в 
корояди са Paecilomyces fumosoroseus, установен от Landa et al. (2001b) 
в I. typographus, P. variotii – в L. varius и D. autographus (Chararas, 1962), 
Verticillium lecanii – в Crypturgus pusillus (Balazy, 1962), P. poligraphus (Balazy, 
1963), S. intricatus, S. kirschii, Hylesinus crenatus, I. typographus (Balazy, 1973; 
Landa et al., 2001b), mucor hiemalis – в T. lineatum (Magema et al., 1981). Във 
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всички тези цитирани случаи се отбелязва, че деутеромицетните гъби 
могат да убиват всички стадии на короядите, защото инфектират 
гостоприемника, прониквайки през кутикулата, което е характерен 
механизъм на действие при всички гъбни инфекции. 

нематодози
Linstow (1890) e първият, който наблюдава и описва паразитния 

нематод Contortylenchus diplogaster в корояда Ips typographus от Германия. 
По-късно Fuchs (1914, 1915) започва изследване на нематодите по 
короядите, като включва паразитни нематоди и нематоди, асоциирани 
с някои европейски видове корояди.  

През периода 1940–1955 г. има само няколко съобщения за 
нематоди в короядите (Hetrick, 1940; Schvester, 1950; Theodorides, 
1950; Hircshman, Rühm, 1953). През 1956 г. Rühm публикува своята 
монография „Die nematoden der Ipiden“, която обобщава много 
изследвания от по-старата литература и добавя нова таксономична, 
биологична и екологична информация за паразитните и асоциираните 
с корояди нематоди. По-късно няколко изследователи публикуват 
значими таксономични и биологични изследвания за паразитните и 
асоциираните с корояди нематоди (Massey, 1974; Poinar, 1975). 

vosilite (1980) изследва нематодната фауна на I. sexdentatus 
в Латвия и Грузия, и в Московския регион на Русия и установява 
Cryptaphelenchus minutus, micoletzkya sexdentati и Filipjevella minima. 
Kakuliya, Gurchiani (1968) изследват нематодите на I. acuminatus в 
Грузия и намират 4 вида паразитни нематоди – Parasithorhabditis 
acuminati, Parasitaphelenchus acuminati, Cryptaphelenchus acuminati и 
mikoletzkya acuminati.  

По-късно Lieutier, vallet (1982) изследват паразитните нематоди 
на I. sexdentatus, I. acuminatus и T. piniperda и съобщават за намирането 
на P. ipsophila, P. acuminati, C. diplogaster в I. sexdentatus и I. acuminatus, 
а C. acuminati в I. acuminatus.

Braasch  et al. (1999) изследват корояди, развиващи се в иглолистни 
дървета за наличието на нематоди от род Bursaphelenchus. Te 
установяват, че от 175 изследвани проби, 78% съдържат видовете B. 
mucronatus, B. fraudulentus, B. sexdentati, B. poligraphi, B. eggersi, B. hofmani, 
B. hellenicus, B. borealis, Bursaphelenchus sp., а най-често срещаният вид 
е B. mucronatus. В Hylurgops palliatus са намерени ларви на B. poligraphi, 
B. eggersi, B. sexdentati, в Dryocoetes autographus ларви на B. leoni и B. 
borealis, в P. poligraphus ларви на B. poligraphi и в T. piniperda ларви на B. 
sexdentati (Braasch et al., 1999). 

В България е описан един нов вид нематод (Prothallonema tomici) 
паразитиращ в големият горски градинар T. piniperda (Nedelchev et 
al., 2011). Установени са и няколко други вида паразитни нематоди 
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в I. typographus (Parasithylenchus dispar, Contorthylenchus diplogaster), I. 
acuminatus (C. acuminati), I. sexdentatus (Parasitorhabditis subelongati, 
Parasitaphelenchus sexdentati, Cryptaphelenchus diversispicularis) и 
асоциираните с I. typographus – Cryptaphelenchoides macrobulbosus и с I. 
acuminatus – Rodolaimus pini (Nedelchev et al., 2008).

Независимо от посочените по-горе данни за нематоди, 
наблюдавани в различни видове корояди, все още съществуват много 
празноти и неизяснени въпроси за биологията, екологията и жизнения 
цикъл на нематодите, паразитиращи и асоциирани с тях. 

БиОлОгиЧни ОсОБенОсти В ЗараЗяВанетО на кОрОяди 
с ПатОгени

Както отбелязва Steinhaus (1958) биотичният и абиотичен  
стрес са основната причина за нарастване на предразположението 
на насекомите към заразяване с патогени. Повечето от патогените 
се предават чрез хоризонтално пренасяне (Wegensteiner et al., 1996). 
Главният проблем за успешното заразяване на бръмбарите е 
недостатъчният контакт със спорите на патогените и наличието 
на условия за навлизане на спорите. Този проблем съществува не 
само за родителското, но и за новото поколение бръмбари, поради 
специалното им хранително поведение. Те се хранят за относително 
дълъг период в „стерилна“ среда, където имат случаен контакт със 
старите ходове или с мъртви бръмбари от родителското поколение 
през повечето време като млади бръмбари и по време на съзряването 
(Kirrchoff, Fuhrer, 1985). Заразяването с патогени става чрез активно 
навлизане в гостоприемниците (нематоди), перорално (вируси, 
протозои и микроспоридии) или чрез повърхностен контакт (гъби).       
Природните инфекции имат огнищен характер и разпространението 
се осъществява след отделяне на инфекциозни агенти чрез секретите, 
екскретите или при разлагането на загиналите вече гостоприемници. 
Поради характерния за короядите скрит под кората и групов начин 
на живот патогените, отделяни от заразените насекоми попадат  
в ходовете на бръмбарите. Новоимагиниралите корояди, които 
се дохранват в близост, при контакт с инвазионните агенти на 
патогена, се заразяват и разпространяват инфекцията.  

Поради хроничната и слабопатогенна природа на протозойните 
инфекции (амеби, грегарини, неогрегарини), много от бръмбарите 
оцеляват след заразяването си. Възможностите за контакт на 
заразените бръмбари с незаразени нараства и това увеличава 
степента на разпространение на патогените. Типичен пример затова 
са същинските грегарини. Техният цикъл е локализиран в чревния 
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лумен на гостоприемниците. Грегарините образуват ооцисти, които 
напускат червото и след период на съзряване могат да заразяват здрави 
бръмбари. Изследвания показват, че екстензивността на заразяване 
с Gr. typographi може да достигне 63% за един вид гостоприемник 
(Gasperl, 2002).

Заразените корояди се дохранват за да съзреят полово, 
размножават се и оставят поколение, макар и по-малобройно.  
Микроспоридиите и вирусите са вътреклетъчни паразити. Вирусните 
инфекции се разпространяват чрез вириони, асоциирани в по-големи 
тела – сфероиди, а микроспоридиите чрез микроскопични спори. 
Ниски стойности на заразеност с ентомопокксвируса (EPv) в 
корояда типограф I. typographus се потвърждават от изследвания на 
Wegensteiner et al. (1996) (0,1 – 3,6%) в Австрия и от Burjanadze, 
Goginashvili (2009) (0,9%) в Грузия. Заразеността с микроспоридии 
обичайно варира и се отчитани различни стойности на екстензивност 
от изследователите. Има случаи на регистрирани доста високи 
стойности на заразеност – 56,3% (Wegensteiner, Weiser, 2004). При 
микроспоридиите освен хоризонтално се наблюдава и вертикално 
пренасяне на инфекцията – от родителското на новото поколение. 
Такъв е случаят с видът Unicaryon montanum. Патогенът се предава 
чрез овариумите (trans-ovum) на женски бръмбари на I. typographus и 
не е откриван в мъжки индивиди (Weiser et al., 1998; Gasperl, 2002).

Гъбните изолати, които са високо вирулентни и патогенни, 
като тези на B. bassiana, бързо убиват своите гостоприемници. 
Заразяването става при повърхностен контакт, като гъбните 
патогени произвеждат извънклетъчни ензими, разграждащи 
кутикулата на гостоприемника и навлизат през интегумента 
на насекомите с механичен натиск на растежните тръбици 
на покълнващите конидии (St. Leger et al., 1986; Драганова, 1988). 
Короядите са чувствителни към ентомопатогенни гъби, но тяхната 
биология ограничава заразяването с конидии на гъбата. В полеви 
условия заразеността с тях е ниска, тъй като короядите бързо 
умират, преди да са имали контакт с други индивиди в ходовете 
(Takov et al., 2011). 

В редица изпитвания изолати на B. bassiana се проявяват като 
високо вирулентни спрямо корояди, предизвиквайки висока смъртност 
при третираните насекоми. Според Kreutz et al. (2004) в резултат 
на единичен контакт между третирани и нетретирани с гъбата 
възрастни на I. typographus в съотношение 1:20  може да се постигне 
до 75% смъртност. Възможната роля на вектори (в това число 
хищници и паразитоиди) в разпространението на инфекцията при 
пренасянето на гъбните спори в короядните ходове е отбелязана от 
Wegensteiner (2004). 
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В редица от изследваните досега видове корояди  е регистрирана 
висока заразеност с нематоди, вероятно дължаща се на факта, че 
синхронизацията с цикъла на гостоприемника при тях е най-силно 
изразена (Kaya, 1984). Те имат хеморецептори, активно търсят 
своя гостоприемник и навлизат в него като инвазионни ларви. При 
някои видове се редуват паразитно и свободноживеещо поколение. 
Свободноживеещото се развива в ходовете през периода, когато се 
развива новото поколение на гостоприемника и инвазионните ларви на 
нематода заразяват ларвите на бръмбарите или новоимагиниралите 
корояди. Често са регистрирани високи проценти на заразеност, 
като стойностите  достигат 90%-100% за един вид гостоприемник, 
a интензивността на инфекцията можe  да стигне до 7500 нематодни 
ларви и яйца в хемоцьола на един индивид (Kaya, 1984).

В някои случаи в короядите са наблюдавани и смесени 
инфекции. Те предизвикват синергичен или антагонистичен ефект в 
гостоприемниците си. При синергизъм предизвикан от двойна или тройна 
инфекция, поради увеличената патогенност, продължителността на 
живот на бръмбара намалява (Lysenko, 1959; Steinhaus, 1958). Случаите 
на тройна и четворна инфекция  са доста редки.

Важно е да се отбележи, че за разпространението на патогените 
е от значение и контактът, който се осъществява по време на 
размножаването. Характерно за биологията на I. typographus и други 
видове корояди е, че един мъжки опложда няколко женски индивида  
и това е един от възможните пътища за пренасяне на инфекциите. 
Потвърждение на този факт са резултатите на Wegensteiner, Weiser 
(2004), които съобщават за по-високи стойности на заразяване с 
Gr. typographi и Ch. typographi при мъжки на I. typographus в сравнение 
с женски индивиди. Не е за подценяване и твърдението за възможна 
копрофагия при короядите (Wegensteiner, Weiser, 1996). За да се получат 
надеждни резултати за ефективния брой на естествено срещащите 
се патогенни инфекции е необходимо да се изследват не само 
намерените в кората, но и излезлите от нея бръмбари (Wegensteiner 
et al., 1996). Това обаче е изключително трудоемка и дори непосилна 
задача, имайки предвид че в 1 кв. м. кора на ловни смърчови дървета, 
пренесени в лаборатория, са съобщавани над 17 000 излезли от кората 
екземпляри на корояди (Händel, Wegensteiner, 2003).

Влияние на ПатОгените ВърХу кОрОядите 
гОстОПриемниЦи

Все още липсват достатъчно данни за действието на патогените 
в популации на корояди. Досега не са известни статии, разглеждащи 
ефективността на вирусните инфекции върху гостoприемниците. 
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Weiser, Wegensteiner (1994) отбелязват, че вирусните частици се 
отделят с екскрементите и в резултат на инфекцията чревният 
епител на възрастните бръмбари се разрушава. 

Balazy (1966) и Purrini, Führer (1979) провеждат серия от 
експериментални заразявания на популации на P. chalcographus със 
спороцисти на неогрегарината menzbieria chalcographi и цисти на 
паразитната амеба malamoeba scolyti. След перорално заразяване на 
10 различни популации на гостоприемника авторите установяват, че 
половината от популациите се заразяват с m. scolyti с екстензивност 
до 50% и само 2 се заразяват с  m. chalcographi  с екстензивност от 25 
до 35%. Връзката между успешното заразяване и общата смъртност 
показва, че короядните популации могат да бъдат нечувствителни, 
чувствителни и свръхчувствителни към menzbieria и нечувствителни 
и чувствителни към malamoeba. Съществуват специфични различия 
на отделните популации по отношение своята възприемчивост към 
патогените. 

Kirchhoff, Führer (1990) изследват влиянието на m. scolyti върху 
гостоприемника Dryocoetes autographus в лабораторни условия. В 
резултат на извършените от тях експерименти се установява, че 
амебата първо се локализира в предната част на средното черво, 
след това минава в задната и накрая мигрира в малпигиевите тръби 
на бръмбарите. При 20o С, от поглъщането на цистите до първата 
инфекция на епитела, има период от 6 дни. След заразяването до 
пълното разрушаване на тъканите на червото, последвано от смърт 
на гостоприемника са необходими от 5 до 7 седмици. Kirchhoff,  Führer 
(1990) установяват значително намаление на продължителността на 
живот на заразените с амебата D. autographus.

За чувствителността на короядите към гъбни патогени има 
проведени редица изследвания. Те определят гъбите като ефективни 
биологични агенти срещу корояди в лабораторни условия. Novak, 
Samsinakova (1962) извършват лабораторни и полеви изпитвания с B. 
bassiana срещу Trypodendron lineatum и отчитат висока ефективност 
на лабораторни изолати, особено за ларви (100 % смъртност за 6 до 
8 дни), а също и за възрастни (100 % смъртност за 12 дни ).

Wulf (1983) установява, че всички стадии на развитие на Pytiogenes 
chalcographus са чуствителни към B. bassiana при лабораторни опити 
(особено ларви и какавиди – от 3 до 10 дни до 100% смъртност). Той 
наблюдава освен хоризонтално пренасяне на инфекцията и въздействие 
върху репродуктивните способности на гостоприемника. Авторът 
установява, че броят на яйцата, снесени от заразените женски е 
намален чувствително. 
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Doberski (1981a, 1981b) тества патогенния ефект на щамове B. 
bassiana, m. anisopliae и P. farinosus върху ларви на S. scolytus и установява, 
че щамовете на B. bassiana са най-вирулентни. 

Matha, Weiser (1985) изпитват търговския препарат Boverol, 
създаден на основата на B. bassiana чрез индиректна инокулация на 
бръмбари на I. typographus, поставени върху третирана филтърна 
хартия и наблюдават 100 % смъртност.  

Houle et al. (1987) изпитват различни видове гъби и различни 
гъбни щамове срещу Scolytus multistriatus и намират, че B. bassiana, m. 
anisopliae и Paecilomyces fumosoroseus предизвикват до 100% смъртност 
при високи инокулационни дози. Prazak (1997) установява, че ефектът 
на B. bassiana върху T. lineatum зависи основно от температурата и 
влажността на средата, и от концентрацията на спорите.  

Wegensteiner (1992) също изучава вирулентността на щамове 
на B. bassiana и B. brongniartii срещу I. typographus и установява, че 
по-добри резултати се получават при заразяване с B. bassiana. При 
третиране на бръмбари P. poligraphus Wegensteiner (2000) съобщава, че 
B. bassiana причинява по-висок процент на заразяване (72-100%) от B. 
brongniartii (69,6-81,4%).

Ефективността на m. anisopliae е изпитaна срещу бръмбари P. 
chalcographus (Pehl, Kehr, 1994). Авторите постигат висока смъртност 
(95,3%) при директна инокулация на бръмбарите и по-ниска заразеност 
(26,8%) при третиране на кора. Markova (2000) изследва ефекта на B. 
bassiana, m. аnisopliae, Verticillium lecanii и  Paecilomyces farinosus към I. 
typographus и установява, че най-патогенен вид е М. anisopliae (100% 
смъртност за 4 дни), а най-ниска смъртност предизвиква V. lecanii 
(90%).

Kreutz et al. (2004) също изследват ефекта на B. bassiana  при 
различни условия на отглеждане на I. typographus (температура, 
влажност и храна) и различен инокулум. Посочените автори изучават 
и хоризонталното пренасяне на B. bassiana от заразени на здрави 
бръмбари на I. typographus при лабораторни и полеви условия и 
заключават, че гъбата се предава много ефективно сред бръмбарите, 
което потвърждава нейния потенциал за биологична борба срещу 
този опасен вредител (Kreutz et al., 2004).

Проведените от Hallet et al. (1994) полеви опити с цел използване 
на B. bassiana срещу I. typographus по време на презимуването му в 
постилката, показват обещаващи резултати. Изпитванията на 
вирулентността на изолати срещу I. typographus при инокулативно 
разселване чрез феромонови уловки, съдържащи B. bassiana, са също 
обещаващи и са постигнати високи проценти на заразяване (от 70,7 
до 96,7%), намаляване продължителността на живот на бръмбарите 
и дължината на майчините ходове (Kreutz et al., 2000a, 2000b). 
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Същинските паразитни нематоди на короядите в повечето 
случаи не убиват гостоприемниците си незабавно, дори когато повече 
от един заразяващ нематод навлезе в хемоцьола. В публикации Fuchs 
(1929, 1938) пръв показва, че паразитните нематоди  намаляват 
продължителността на живот и плодовитостта на короядите. 
Oldham (1930) наблюдава, че нематоди от сем. Tylenchidae предизвикват 
безплодие при Scolytus multistriatus и  S. scolytus.  

С цел да се определят ефектите на ниските температури 
върху размножаването на I. sexdentatus Lieutier (1981) извършва 
лабораторни и полеви изследвания с нематодите Contortylenchus 
diplogаster, Parasitylenchus sexdentati и Parasitylenchus sp. и установява, че 
oпаразитените бръмбари се размножават по-късно от здравите, коетo 
може да се дължи на действиетo на нематодите. Размножаването и 
отлагането на яйцата е забавено в силно нападнатите бръмбари, в 
сравнение с тези с леко нападение (Lieuiter, 1984).

Ashraf, Berryman (1970) разделят заразените със Sulphuretylenchus 
sp. индивиди на S.  ventralis  на леко заразени (от 1-500 ларви или 1 
възрастен нематод), средно (от 500-1500 ларви или 2-3 възрастни 
нематода) и силно 1500-3000 ларви или 4-5 възрастни нематода и 
много силно (над 3000 ларви и над 6 възрастни нематода). Използвайки 
тази класификация намират, че силно заразените бръмбари напълно 
отсъстват от летежа и че мъжките бръмбари са по-засегнати от 
женските.  

Нематодът S. elongatus значително намалява продължителността 
на живота на имагото (Ashraf, Berryman, 1970; Massey, 1964). В 
повечето случаи смъртта идва след като женските бръмбари изградят 
къси ходове. Причината за смъртта на ларви и възрастни бръмбари 
е свързана вероятно с нарастване на масата на нематодното 
поколение. 

Представителите на р. Parasitylenchus са най-вирулентните 
паразитни нематоди на короядите. Най-явен е ефектът им върху 
репродуктивните органи и мастното тяло. Род Sulphuretylenchus и р. 
Neoparasitylenchus може доведат до стерилност на госотприемниците 
си (Ashraf, Berryman 1970; Nickie, 1971; Schvester, 1957). Намаляването 
на плодовитостта може да бъде свързано с интензитета на 
нематодозата.  

Короядите, заразени с Parasitylenchus sp. и Neoparasitylenchus sp. 
също показват нетипичен строеж на галериите, скъсяване на живота, 
намаляване на летателната активност, намалено мастно тяло и 
безплодие (Poinar, Caylor, 1974). Rhum (1956) отбелязва че 6% от 
популацията на Pityokteines curvidens, заразени с Parasitylenchus sp. са 
стерилни или с намалени гонади. Oldham (1930) отчита, че S. scolytus 
и S. multistriatus, заразени с Neoparasitylenchus scolyti са стерилни.  
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Представителите на р. Contortylenchus не убиват своя 
гостоприемник и ефектите върху гостоприемниците са по-
незначителни от съобщените за други паразитни тиленхиди 
в корояди. Най-ясно изразен е ефектът на тази група нематоди 
върху размножаването, изграждането на ходовете и намаляване 
на мастното тяло. I. confusus, заразен със C. еlongatus, намалява 
потомството до около една трета от нормалния брой на незаразени 
бръмбари.( Nickie, 1963) Подобно на това Massey (1962) съобщава 
за 70% намаление в произведеното потомство при заразени с C. 
elongatus бръмбари на I. confusus.   

Установено е, че при заразени с C. reversus женски на D. pseudotsugae 
залагат с 33%-50% по-малко яйца от незаразените бръмбари (Thong, 
Webster, 1975).  

Заразените с р. Contortylenchus бръмбари също изграждат 
нетипични ходове. D. pseudotsugae, заразен с C. reversus,  показва 
скъсяване с 25% в дължината на майчините ходове, построени от 
заразени женски (Thong, Webster, 1975). При сравнение на дължината 
на галериите на D. frontalis, заразен с C. brevicomi и незаразени 
бръмбари, има значителни различия в дължината на ходовете. В D. 
frontalis и мъжките, и женските бръмбари са усложнили строежа на 
галериите.  

Sphaerulariopsis dendroctoni е облигатен паразит и не убива своя 
гостоприемник – корояда D. rufipennis. Както при други нематоди по 
корояди, яйчното производство се влияе от зараза с р. Sphaerulariopsis 
(Massey, 1956). Общият брой яйца, произведени от заразени бръмбари 
е 29, докато броят при незаразените е 78. В някои случаи заразените 
бръмбари са напълно стерилни.  

Много от представителите на р. Parasitorhabditis са форетично 
асоциирани с корояди и само няколко вида могат да причинят 
вреди на своите гостоприемници. Ларвите на р. Parasitorhabditis 
намаляват размера на чревните клетки на Ips confusus (Nickie, 1963). 
Parasitorhabditis piniperdae може да навлезе в хемоцьола на Tomicus 
piniperda и T. destruens (Rhum, 1956; Laumond, Carle, 1971). Когато T. 
destruens е силно заразен с P. piniperdae и Parasitaphelenchus papillatus, 
възрастните бръмбари имат по-малко мастно тяло и неразвити 
гонади в сравнение с незаразените (Laumond, Carle, 1971).

Род Neoaplectana е бил използван срещу S. scolytus и D. frontalis. 
Представителите на този род заразяват ларви на бръмбари на D. 
frontalis в техните галерии. Ларви и възрастни на S. scolytus са податливи 
на р. Neoаplectana (Finney, Mordue, 1976; Finney, Walker, 1977).  

Благодарности: Настоящата разработка е осъществена с подкрепата на 
проект ДО-02/251  при Фонд „Научни изследвания“ към МОМН.
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(SUMMARY)

Investigations of pathogen complex of economically important 
bark beetles are valuable concerning environmentally safe and effective 
biological agents for control of insect pest. The pathogen infections which 
are subject of this survey belong to following groups – viruses, protozoan 
infections, microsporidiosis, mycosis and nematodiases. Important biological 
characteristics about host infection are presented. Influence of several 
pathogens, mainly nematodes on the biology and live cycle of the hosts are 
discussed. Biotic and abiotic stress are able to rise predisposition of host 
insects to pathogens.
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