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паразитОиДи От СемеЙСтвО тAChINIdAE (dIpTERA)  
пО лиСтОГризещи наСекОми От СемеЙСтвО  
TORTRICIdAE (LEpIdOpTERA) в ДъБОвите ГОри  

на СОфиЙСкия раЙОн
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абстракт: Проучен е видовият състав на паразитоидите от сем. Тachinidae 
при представители на листогризещи насекоми от сем. Tortricidae в дъбовите гори на 
Софийския район. Установени са 5 вида паразитоиди по 3 гостоприемника – Tortrix 
viridana L., Archips crataegana (Hb.), Eudemis profundana (Den. and Schiff.). От A. crataegana 
са изолирани 4 вида тахини [Bessa parallela (Meig.), Compsilura concinnata (Meig.), Eumea 
linearicornis (Zett.), Phebellia nigripalpis (R.-D.)] и по 1 вид от T. viridana [Elodia morio 
(Fall.)] и E. profundana (B. parallela). Две паразитно-гостоприемникови връзки са нови 
за България (E. morio – Т. viridana, E. linearicornis – A. crataegana ) и 4 са нови за науката 
(B. parallela – А. crataegana, C. concinnata – A. crataegana, P. nigripalpis – A. crataegana, B. 
parallela – E. profundana).

ключови думи: Quercus spp., Tortricidae, паразитоиди, Tachinidae, Софийски 
район.

увОД

Представителите на сем. Tortricidaе (Lepidoptera) са едни от 
многочислените, трофично свързани с листата на видове от род 
Quercus фитофагни насекоми (Керемидчиев, 1965 а; Златанов, 1968). 
Тяхната численост се регулира от редица видове паразитоиди, в т. 
ч. и представители на сем. Tachinidae (Diptera). Видoвият състав 
на тахините и трофичните им връзки с гостоприемниците са били 
обект на проучване от страна на редица автори (Керемидчиев, 1965 
б; Цанков 1968; Атия, 1978; Ганчев, 1977, 1990; Хубенов, 1980, 1983, 
1985, 2001). Представители на тази група са съобщени и по други 
важни насекомни вредители за горското ни стопанство (Хубенов и 
др. 2001; Georgiev еt al. 2002; Mirchev еt al. 2000).

Целта на настоящото изследване е изясняване на видовия състав 
и някои особености на паразитоидите от сем. Тachinidae (Diptera) по 
листозавивачките в дъбовите гори в Софийския район.
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материали и метОДи

Изследванията са проведени през периода 2011-2012 г. 
Гостоприемниците на тахинидите са събирани в ларвен и какавиден 
стадий и са отглеждани в лабораторни условия за извеждане на 
паразитоиди от тях.

Материалът е събиран в дъбови насаждения от средата на април 
до средата на юни от четири пробни площи – с. Рударци (Витоша), 
с. Герман (Лозенска планина), м. „Бонсови поляни“ (Люлин планина) и 
Борисова градина (София) (таблица 1).

От всяка пробна площ е събиран материал двукратно за ларвните 
и еднократно за какaвидните гостоприемници. Събраните ларви са 
разделяни по видове и са отглеждани в лабораторни условия в кутии 
по 20 бр. Ларвите са хранени с дъбови листа, сменяни ежедневно. 
Какавидите са отделяни индивидуално в епруветки. Ежедневно е 
отчитана датата на какавидиране и имагиниране на гостоприемника 
и излетелите паразитоиди. 

Тахините, изведени от конкретен гостоприемник (ларви и 
какaвиди), са включени в изследването. Отделни екземпляри са 
изолирани от неидентифицирани гостороемници, които не са включени 
в настоящето съобщение.

резултати

В дъбовите гори на Софийски район са установени 5 вида 
паразитоиди от сем. Tachinidae по 3 гостоприемника от сем. Tortricidae 
– T. viridana, A. crataegana, E. profundana. От A. crataegana са изолирани 
4 вида тахини (B. parallela, C. concinnata, E. linearicornis, P. nigripalpis) и 
по един вид от T. viridana (E. morio) и E. profundana (B. parallela). Две 
паразитно-гостоприемникови връзки са нови за България (E. morio – 
Т. viridana и E. linearicornis – A. crataegana) и 4 са нови за науката (B. 
parallela – А. crataegana , C. Concinnata – A. crataegana, P. nigripalpis – A. 
crataegana и B. parallela – E. profundana) (таблица 2).

Паразитоидите са установени по гостоприемници в 4 находища. 
Най-много видове са изведени от Борисовата градина (София) – 4 
вида и по един в дъбовите гори около селата Рударци и Герман.

Установените тахиниди са изолирани в ларвен и какавиден 
стадий на съответните гостоприемници. Опаразитените какавиди 
са събрани от гъсеници, какавидирали в лаборатарията. Изключение 
прави E. linearicornis, опаразитил A. crataegana и изолиран от проба, 
събрана от парка „Борисова градина“ на 14.06.2011 г. (таблица 2). 
Установените тахиниди заразяват фитофагите в ларвен стадий, но 
най-често ги напускат по време на какaвидното им развитие.



127

таблица 1. Основни характеристики на опитните обекти 
Table 1. Main characteristic of the experimental areas 

Находище/Locality Надм. в. 
Altitude (m.)

Насаждения/
Plantations

Координати 
Coordinates

с. Рударци (Витоша) 
Rudartsi vill. (Vitosha Mts.) 853 Q. petraea , Q. 

cerris, Q. frainetto
N 42° 34’ 54’’
E 23° 09’ 00’’

с. Герман (Лозенска пл.)  
German vill. (Lozenska Mtn.) 671 Q. petraea, 

Q.cerris
N 42º 33’ 46’’
Е 23º 25’ 25’’

м. „Бонсови поляни“ (Люлин пл.)  
‘Bonsovi polyani’ area (Lyulin Mts.)

892 Q. petraea, 
Q.cerris

N 42º 39’ 24’’
Е 23º 12’ 17’’

898 Q. frainetto N 42º 39’ 26’’
Е 23º 12’ 20’’

Борисoва градина (София) 
Borisova garden (Sofia) 607 Q. rubra N 42º 40’ 35’’

Е 23º 20’ 33’’

Tаблица 2. Видов състав и численост на паразитоидите по гостоприемници 
Table 2. Species composition and number of the parasitoids on the hosts 

Находище/ 
Locality

Гостоприем-
ник/Host

Паразитоид/ 
Parasitoid

Стадий 
на гост./
Stage of 

host

Излетял, 
дата/

Reared, date

Численост, 
бр./Number

♂ ♀ ♂+♀
с. Рударци 

(Rudartsi vill.)
Tortrix 

viridana L.
Elodia morio  

Fall. **
какaвида/
pupae (1) 2011г. 1

с. Герман 
(German vill.)

Eudemis 
profundana 
Den. & 
Schiff.

Bessa parallela 
Meig.*

какaвида/
pupae (1) 4.6.2012 г. 1 1

Борисова 
градина 
(Borisova 
garden)

Archips cra-
taegana Hb.

Bessa parallela 
Meig *

какaвида/
pupae (1) 11.6.2012 г. 1 1

Phebellia 
nigripalpis R.- D.*

какaвида/
pupae (1) 9.6.2012 г. 1

Compsilura con-
cinnata Meig.*

какaвида/
pupae (1) 12.6.2012 г. 1 1

Eumea lineari-
cornis Zett.**

ларва/
larvae 1.6.2012 г. 1 1

ларва/
larvae 9.6.2012 г. 1 1

какaвида/
pupae (2) 14.6.2011 г. 1

(*) нова за науката паразитно-гостоприемникова връзка (new parasitoid of the host to the 
science)
(**) нов паразитоид за гостоприемник в България (new parasitoid of the host in Bulgaria)
(1) какавиди, получени в лабораторията, от събрани от терена гъсеници (pupae isolated in 
the laboratory from larvae collected in the experience areas)
(2) проба от какавиди, събрани от терена (sample of pupae collected in the experience areas)
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При сегашното проучване е констатиран нисък процент 
опаразитяване на гостоприемниците от тахиниди. Изследвани са 
повече от 1000 ларви на листозавивачки от различни находища, но са 
установени само единични екземпляри на паразитоидите. 

ДиСкуСия

Ганчев (1990) съобщава 119 вида от сем. Tachinidae по насекоми 
фитофаги в дъбовите гори на България. Има редица неизяснени въпроси 
относно трофичните връзки на тахинидите. Настоящото изследване 
е свързано с разкриване на нови гостоприемникови връзки, както и с 
изясняване на някои аспекти от екологията на тахинидите.

E. morio (= Еlodia tragica (Meig.)) e установен у нас като 
паразитоид по Acrobasis consociella (Hb.) (Pyralidae), Аrchips xylosteana 
(L.) и Cydia pomonella (L.) (Tortricidae) (Хубенов, 1985; Ганчев, 1977, 
1990). В чужбина видът е известен като паразитоид на същия 
гостоприемник, по който е намерен и при сегашните проучвания – T. 
viridana. (Hеrting, 1960; Cerretti, Tschorsnig, 2010). 

E. linearicornis (= Platymyia westermani (Zett.)) e изолиран в България 
от Archips rosana (L.), A. xylosteana, Pandemis ceresana (Hb.), T. viridana 
(Tortricidae) и Тhaumetopoea processionea (L.) (Notodontidae) (Атия, 
1978; Хубенов, 1985; Ганчев, 1990; Мирчев и др., 1999). Belshaw (1993) 
го съобщава като ендопаразит по ларви на А. crataegana. 

Екологията на B. parallela не е добре изяснена в дъбовите гори 
на България (Ганчев, 1990). У нас е изолиран като паразитоид по 
Т. viridana (Tortricidae) и Yponomeuta malinellus Zell. (Yponomeutidae) 
(Хубенов, 1985). В други страни видът е установен като паразитоид 
по голям брой лепидоптерни видове (Cerretti, Tschorsnig, 2010). 
Гостоприемниците на полифагната тахинида (А. crataegana, E. 
profundana) се съобщават за първи път при сегашното проучване, при 
което трофичните връзки се явяват нови за науката.

C. concinnata е една от най-полифагните тахиниди (Herting, 1960) 
с над 200 вида насекомни гостоприемници (Пелов, 1978). У нас видът 
е изведен от Euproctis chrysorrhoea (L.), Hyphantria cunea (Dr.), Calyptra 
thalictri (Bkh.), Lymantria dispar (L.), Leucoma salicis (L.) (Erebidae); 
Eriogaster lanestris (L.), Malacosoma neustria (L.) (Lasiocampidae); Orthosia 
cruda (Den. and Schiff.), Thaumetopoea processionea, Thaumetopoea solitaria 
(Fr.) (Notodontidae) (Хубенов, 1985). В чужбина е изолиран oт широк 
кръг лепидоптерни гостоприемници, включително и по видове от сем. 
Tortricidae (Cerretti, Tschorsnig, 2010). Паразитно-гостоприемниковата 
връзка на тахинидата с А. crataegana e нова както за Бългaрия, така 
и за науката.

Видът P. nigripalpis е намиран само при фаунистични проучвания 
и до този момент не е изолиран от гостоприемник (Hubenov, 2008). 
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Паразитно-гостоприемната връзка на тахинидата с A. crataegana се 
явява нова за науката.

В заключение следва да се отбележи, че при сегашното проучване 
се установяват нови гостоприемно-паразитни връзки за науката 
между листозавивачки и представители на сем. Tachinidae. 

Благодарности: Определянето на видовата принадлежност на тахините и 
изготвянето на литературна справка за техните гостоприемници са извършени от 
доц. д-р Здравко Хубенов, на когото съм изключително благодарна. 
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pARASITOIdS FROM ThE FAMILy TAChINIdAE (dIpTERA)  
ON INSECT pESTS (TORTRICIdAE: LEpIdOpTERA) IN OAK 

FORESTS OF SOFIA REGION

G. Zaemdzhikova
Forest Research Institute – Sofia
Bulgarian Academy of Sciences

(Summary)

Studies of parasitoid complex (Tachinidae: Diptera) of some kinds 
insect pests from family Tortricidae (Lepidoptra) in oak forests of the Sofia 
region, were conducted the period 2011-2013. Biological material (larvae and 
pupae) was collected from four experimental areas.

Five parasitoids of the three phytophagous hosts were identified as 
folowed: Archips crataegana (Hb.) – 4 species [Bessa parallela (Meig.), 
Compsilura concinnata (Meig.), Eumea linearicornis (Zett.), Phebellia nigripalpis 
(R.-D.)], Tortrix viridana L. – 1 species Elodia morio (Fall.) and one species 
on Eudemis profundana (Den. & Schiff.) – B. parallela. 

Two species were found as a new parasitoids of the country (E. morio 
– Т. viridana, E. linearicornis – A. crataegana), and four new to the science 
(B. parallela – А. crataegana, C. Concinnata – A. crataegana, P. nigripalpis – A. 
crataegana, B. parallela – E. profundana).

All found parasitoids were identified from hosts. Тhey caused a low 
mortality of the pests in this study.

Key words: Quercus spp., Tortricidae, parasitoids, Tachinidae, Sofia 
Region.


