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абстракт: В продължение на години са събирани сведения за динамиката на 
излитане на цикадата в опит да се намери отговор за жизнената стратегия на вида 
за оцеляване. По време на анализа се стигна до четири отговори: първо - че е масов; 
второ, че излита късно през пролетта и в началото на лятото, когато количество-
то на другите насекоми е обилно и неприятелите се хранят и с тях, трето - почти 
всички птици са приключили с отглеждането на малките, за които е необходимо 
голямо количество храна и четвърто - сутрините през май са по-студени и влажни 
и това прави голямо насекомо бавно подвижно, и може да стане жертва не само на 
птиците, но и на бозайниците. 
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увОД

Изследвания за плътността на Cicada orni l. в различни 
местообитаная в регионалния парк марема са правили Patterson et 
al. (1991) във връзка с изучаване размера на индивидуалния участък 
и храната на сойката. През 1995 г. за установяване влиянието на 
неприятелите върху числеността на цикадата в регионалния парк 
марема е проведено друго изследване от Patterson et al. (1997), при 
което се установява, че от земята до короната на дърветата, 
където живеят възрастните насекоми, броят им намалява 30 пъти. 
При проследяване върху пясъка на следите на 222 излезли през нощта 
от земята цикади на малко от тях са намерени съблеклата, като 
доказателство, че успешно са излетели. Върху пясъка са установени 
следи от гущери, змии, птици, таралежи, белки, лисици, язовци и 
диви свини. По време на излизане на нимфата от съблеклото то 
е неподвижно и бива атакувано от мравки и хищни насекоми. след 
това изследване интересът към това насекомо не намаля и затова в 
продължение на години са събирани сведения за динамиката на излитане 
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на цикадата, за да се намери отговор за жизнената стратегия за 
оцеляването, която се е оформила в процеса на еволюция, защото, 
независимо многобройните си неприятели, е така многочислен.

цел на изследването е предлагане на хипотези за жизнената 
стратегия, свързана с оцеляването на вида, независимо от силния 
натиск от страна на неприятелите. за постигането й са набелязани 
няколко задачи: (1) проследяване излизането на имагото от съблеклото 
след излизане от земята; (2) установяване плътността на цикадата 
в почвата в зависимост от броя на дупките върху повърхността; (3) 
проследяване динамиката на излитане на цикадата през лятото; (4) 
установяване на размножителното поведение и продължителността 
на живот на възрастното насекомо; (5) анализ на жизнения цикъл 
и изработената в процеса на еволюция стртегия за оцеляване на 
вида.

терен, материал и метОДи

Изследванията са извършени в периода 1991-2000 г., в регионален 
парк марема, тоскана, Централна Италия. Паркът е с площ от 
около 9800 хектара, покрити от средиземноморска растителност: 
Pinus halepensis mill., Pinus pinea domesticus l., Quercus ilex l., Q. pubescens 
Willd., Arbutus unedo l., Olea europea l., Juniperus oxycedrus macrocarpa l., 
Juniperus phoenicea l., Phillirea latifolia l., Erica multiflora l., Erica arborea 
l., Pistacia lentiscus l., Rosmarinus officinalis l. 

за установяване плътността на C. orni в почвата са взети 
почвени проби с размер 50х50х30 см. По време на събирането на 
пробите е установено, че преди да излязат на повърхността, нимфите 
правят вертикална дупка, която не се вижда, защото над нея има 
борови игли или трева. достатъчно е отстраняването тази покривка 
и преброяването на дупките за установяване броя на готовите 
за излитане нимфи. за проверка дали броят на дупките отговаря 
на действителния брой готови за излитане насекоми са взети 28 
проби от почвата и на 36 проби със същия размер са преброени 
дупките, направени от готовите за излитане нимфи. резултатите 
са сравнени чрез t-student тест и показват, че няма достоверна 
разлика между двата вида проби. за да се установи динамиката на 
излитане на насекомите, случайно са избрани 23 борови дървета, от 
които в продължение на 10 г. са събирани на всеки 15 дни всички 
съблекла. събирането започва след чутата първа песен на цикадата 
и е от стъблата и на разстояние един метър от тях. освен това 
са извършени множество преки наблюдения свързани с: процеса на 
излизане на имагото от съблеклото; поведението на мъжките при 
ухажването на женската; начина на хранене на насекомите.
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резултати и ДиСкуСия

Проследяване излизането на имагото от съблеклото на цикадата 
след излизане от земята 

Цикадата е насекомо с непълно первъщане и възрастната ларва 
прилича на имагото. По време на вземане на почвените проби има 
само три по размер нимфи на цикада, които ясно се различаваха 
по-между си. това показва, че цикълът на развитие е тригодишен, 
което се потвърждава и от други автори (ciampalini, lovari, 1985; 
Patterson et al., 1991). нимфите живеят в почвата на дълбочина до 30-
40 см, защото главната част от кореновата система на домашния 
бор (Pinus pinea l.) и алеповия бор (Pinus halepensis l.) се намират на 
тази дълбочина, поради високото ниво на подпочвена вода. нимфите 
се хранят с асимилатите, които изсмукват с хоботчето си от 
корените на боровете. Почвените проби са вземани само от този 
биотоп и няма данни дали предпочитат само корените на тези 
видове. там образуват камера според размера си и прекарват три 
години. кутикулата, с която са покрити е еластична и позволява да 
растат без да се събличат. 

През първата десетдневка на юни (5-10), запова де се чува 
песента на мъжката цикада. Вечер, към залез слънце, ларвата излиза 
от почвата, движи се и търси вертикален предмет (дърво, клонка, 
стъбло на трева), на който да се покатери. Времето на търсене е 
ограничено и ако не намери остава на земята и опасността да бъде 
изядена от обикалящите множество неприятели е голяма. освен 
това хоризонталната поза при излизане от екзувия (съблеклото) 
не е много удачна, защото не могат да се разтворят нормално 
крилата. след като е успяла да се покатери в определен момент 
остава неподвижна и главата и гърдите се разцепват. от там се 
показва главата с хоботче, тялото започва да увеличава обема си, 
като постепенно се показва цялата предна част на насекомото. 
така, излязла до половината от екзувия, започва да се накланя назад 
и да трепти от време на време, като движи постоянно всичките 
крачета. това помага на нагънатите фини и меки крила постепенно 
да се отворят и втвърдят, като се изпълват с хемолимфа. след като 
са се втвърдили достатъчно краката тялото и крилата се изправя и 
се захваща с предните крака за съблеклото и изважда коремчето от 
него. екзувият, независимо, че е инертен, е така здраво закрепено, че 
да издържи насекомото, чийто обем се е увеличил два пъти. 

В този момент цветът на насекомите е бледорозов или 
бледозелен, като в началото има предположения, че е свързано с пола, но 
по-късно бе установено наличие на мъжки и женски индивиди при двата 
цвята. При прегледаните 81 току-що излезли от съблеклото цикади 
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половото съотношение бе 34 мъжки и 47 женски или 1,0:1,4. след като 
се втвърдят всички части на външния хитинов скелет, насекомите 
се преместват върху кората на дървото. Целият процес продължава 
от 1,5 до 2 ч. до сутринта тялото на цикадата добива сивия цвят 
на кората на дървото и за да се забележи трябва внимателно гледане. 
това помага на оцелелите до този момент насекоми да се спасят на 
разсъмване, още неподвижни от хладината, от множеството птици, 
които обикалят около стволовете на дърветата: пчелояди (Mirops 
apiaster l.) които идват на ята следвани от папуняка (Upupa epоps 
l.). създавайки шум с крила и звуци те принуждават насекомите 
да полетят и ги хващат. През целия ден, ако е топъл и слънчев, се 
чуват характерните звуци. При облачно време, преди и след дъжд, не 
пеят (Quartau et al., 2000 ). това продължава около три месеца.

установяване плътността на цикадата в почвата в зависимост 
от броя на дупките върху повърхността 

както беше споменато, че преди да излезнат на повърхността 
нимфите правят вертикална дупка, която не се вижда защото над 
нея има борови игли, камъни или трева. достатъчно беше да се 
отстрани тази покривка и да се преброят дупките за да се установи 
броя на готовите за излитане нимфи. за да се провери дали броят 
на дупките отговаря на действителния брой готови за излитане 
насекоми бяха взети 28 проби от почвата и на 36 проби със същия 
размер, бяха преброени дупките направени от готовите за излитане 
нимфи. резултатите бяха сравнени чрез t-student тест и те показаха, 
че няма достоверна разлика между двата вида проби. това позволи да 
се оценяват количеството на готовите за излитане нимфи по броя 
на откритите дупки (таблица 1). 

проследяване динамиката на излитане на цикадата през лятото
В продължение на 10 г. е отбелязвана първата (5-10 юни) и 

последната (8-15 септември) песен на мъжка цикада. на всеки 15 дни 
са събирани всички съблекла върху стволовете и на разстояние до 
един метър около тях на 23 бора, за установяване динамиката на 
излитане. от таблица 2 се вижда, че най-активно цикадите излизат 
през втория 15-дневен период и после намалява, и през последния в 
някои от годините няма излетели възрастни насекоми. През години 
динамиката на числеността на цикадата е различна, независимо, че 
цикълът на излитане е един и същ - най-много насекоми излитат през 
втория период. може да се предположи, че това зависи от твърдостта 
на почвата, което не позволява на част от излюпените нимфи да 
пробият повърхността и да достигнат до корените на дърветата. 
наблюдава се обаче тенденция на увеличаване на числеността на 
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всеки три години, с изключение на 1996 г., в която е отбелязана 
най-висока численост на цикадата в парка. установена достоверна 
разлика между периодите на излитане, с изключение на първия и 
третия, където активността на излитане е изравнена (таблица 3). 
според нас, причини могат да бъдат две - през юни нимфите не 
са достигнали физиологична зрялост за излизане от почвата и че 
сутрешните температури са по-ниски и влагата е обилна, защото 
тревната покривка не е изсъхнала напълно. за третия период 
причината е по-ясна - голяма част от насекомите са вече излетели.

таблица 1. разлика между преброените дупки* и броя на намерените  
чрез почвени проби 50х50х30** готови за излитане нимфи на цикади (1996-1997 г.)
table 1. difference between holes calculated* and the number of the found in samples  

(50x50x30 cm)** ready to fly larvae (1996-1997) 

Брой проби
number of samples 36* 28**

Брой нимфи
number of nymphae 85 85

sd 2,36 3,07

t-student P = 0,9852; няма значима разлика
no significant difference

таблица 2. Брой екзувии от цикада събрани на всеки 15 дни след регистриране на 
първата песен за периода 1991-2000 г.

table 2. number of cicada еxuvia collected every 15 days after registration of the first song 
during the period 1991-2000

контроли
Control I II III IV V Общо

total

1991 245 693 404 224 60 1626

1992 181 397 230 39 34 881

1993 661
915 125 33 0 1734

1994 156 462 102 21 0 741

1995 252 597 323 27 0 1199

1996 428 2299 504 111 102 3444

1997 126 286 84 16 0 512

1998 210 1269 236 17 2 1734

1999 127 415 26 22 0 590

2000 94 360 83 28 13 578
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установяване разножително поведение и продължителността на 
живот на възрастното насекомо 

след като са в короната на дърветата, мъжките пеят за да 
привличат женските. обикновено върху ствола на бора кацат няколко 
мъжки, заобикалят една женска и всеки от тях се опитва да я доближи, 
издавайки различен звук. Вероятно неговата продължителност и 
сила са решаващи за съперниците и женската. те са показател за 
доброто състояние на мъжкия, която се оценява както от другите 
кандидати, така и от женската. Вероятно изборът пада върху тези, 
които проявяват по-голяма издръжливост (Krebs, draves, 2002). след 
копулация, женската снася в цепнатините на кората на дърветата 
яйца, покрити с бяла пухкава материя. след време те се излюпват и 
почти микроскопичните нимфи успяват да пробият твърдата почва, 
се доберат до корен, където смучат асимилати. Предните копателни 
крака са около 50% от масата на тялото. наблюдавайки динамиката 
на движение, песни, съперничество, копулация, бе установено, че 
енергията и капките вода, която отделят при излитане са от 
изсмуканите от кората асимилати. явлението бе наблюдавано 
основни върху хвойна (Juniperus phoenicea l.). 

Продължителността на живот бе установена непряко. Беше 
изчислено, че нимфите престават да излизат около 10-15 август, 
защото след тази дата няма нови съблекла върху контролираните 
дървета, а последната песен е регистрирана около 10-15 септември - 
което означава един месец. 

анализ на жизнения цикъл и изработената в процеса на еволюция 
стратегия за оцеляване на вида

отговорът на въпроса за стратегията на оцеляване на вида не 
е еднозначен. от една страна видът е масов, но това едва ли би го 
спасило ако излита през май, когато всички птици отглеждат малки, а 

таблица 3. достоверни разлики в динамиката на излитане на цикадите за периода 
1991-2000 г. в цикли от 15 дни започващи след регистриране на първата песен

table 3. significant differences in cicada flight dynamics in the period 1991-2000 in cycles 
of 15 days starting after first song registration 

контроли
Control I II III IV V

i 0,02 n.s. 0,01 0,01

ii 0,01 0,01 0,01

iii 0,01 0,01

iV 0,01

V
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насекомото не само че е голямо и бавноподвижно сутрин, но и шумно. 
Вероятно жизненият цикъл не може да се промени, като се съкрати 
наполовина, за да има повече генерации. според Krebs, draves (2002) при 
някои видове избягване увеличаването на генерациите е получено чрез 
периодична, а не пространствена синхронизация. това може да обясни 
биологични цикли на някои видове цикади от по 13 или 17 г. те живеят 
като нимфи в почвата 13 и 17 г., след което излитат възрастните. 
Цикадите със 17-годишен цикъл, са три вида, с милиони възрастни, 
които излитат на голямо пространство едновременно, насищайки 
го. В този случай всеки индивид да стане жертва на хищник е малко 
вероятно. Вероятните обяснения за продължителността на цикъла 
(защо именно 13 и 17 г.), са, че един дълъг период между две излитания 
има предимство да елиминира хищниците и паразитите. за 13 и 17 г. 
няма цикади, хищниците могат да умрат или да ловят други жертви, 
ако не влезнат в същия цикъл. дългите биологични цикли вероятно 
са еволюирали във форма за оцеляване, еволюционен ключ, при което 
удължавайки се цикълът, са спечелили цикадите. В действителност, 
тази продължителност на цикъла - 13 и 17 г. - първите числа, които не 
позволяват на един хищник да се синхронизира с цикадата, използвайки 
по-кратък цикъл, който да съвпадне с излитането й. например, ако 
тя има цикъл с продължителност 15 г., то хищникът с 3 или 5 
г. може да се синхронизира и да се срещне с нея на всеки 3 или 5 
поколения. По-голяма възможност да бъдат унищожени възрастни 
цикади се наблюдава в началото или края на излитането, но не и в 
средата, когато са с висока численост и вероятно това е стратегия 
за оцеляване.

И тази цикада е многобройна в средата на лятото на 
много места в боровата и широколистната гора, в маслиновите 
засаждения, но същевременно в откритите пространства е пълно със 
скаклци и други насекоми, т.е. не е единствената възможна масова 
жертва. голяма част от птиците са отгледали вече своите малки 
и независимо увеличеният им брой, те се хранят за да задоволят 
глада си, а не събират храна за растящите и вечно гладни малки. 
от друга страна, високите температури, сухото време и ниската 
влажност увеличават подвижността на насекомите и стават по-
трудна плячка за една част от бавноподвижните неприятели. освен 
това узряват плодовете и семената на много растения и известна 
част от неприятелите сменят диетата си, като например скорецът 
(Sturnus vulgaris l.), започват и миграциите. тези всички факти са в 
полза на стратегията за по-късното излитане на цикадата.

Посочените по-горе аргументи позволяват с голяма вероятност 
да се направят следните изводи: излитането на цикадата става в 
края на пролетта и през лятото, когато има много други насекоми 
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и тя не е единствната жертва; високите летни температури я 
правят много подвижна и става трудна плячка за неприятелите; 
в края на лятото узряват много плодове и част от неприятелите 
преминават на растителна диета.
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(SUmmARY )

the investigations took place in the period 1991-2000, in the regional 
Park maremma, central italy (42˚39’n, 11˚ 05’e). it is with an area of 9800 
ha, covered by mediterranean maquis: Pinus halepensis mill., Pinus pinea 
domesticus l., Quercus ilex l., Q .pubescens Willd., Arbutus unedo l., Phillirea 
latifolia l., Erica multiflora l., Pistacia lentiscus l., Rosmarinus officinalis l.

Cicada orni l. larva lives in the soil and it with three-year life cycle. 
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When it starts going out of the exuvium (skin) it becomes a pray for some 
animals, among them ants and wild boar, as it does not move. during one 
only observation it was established the presence of 222 cicada skins on the 
sand only some of which reached to fly. on the sand there were also signs 
from lizards, snakes, birds, hedge hocks, foxes, wild boars, etc. after a deep 
analysis it was established that their number decreased 30 times from the 
ground to the trees crowns where the adults live. during 10 years were 
collected data about the flying dynamics of cicada in order to answer the 
following hypothesis: what is the life strategy which the insect uses to survive 
among the numerous enemies. during this analysis there were reached four 
answers: first – it is a mass; second – it flies in late spring and early summer 
when the number of other insects is abundant and the enemies feed on 
them, third – most of the birds are over with the looking after their smalls 
which need great amount of food, and forth – the mornings in may are 
colder and more with moisture and this makes the insect slow and it could 
be a pray for the birds and mammals as well. 
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