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ПрОДъЛжиТеЛнОСТ на ПериОДа на иМаГиниране 
на ЛиСТОЗаВиВаЧКи (LEPIDOPTERA: TORTRICIDAE) 

ПО ДъБа (QUERCUS SPP.) В СОфийСКи райОн 
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Българска академия на науките

абстракт. Изследванията са проведени през периода 2011-2013 г. в дъбо-
вата лесорастителна зона на територията на пет планини в софийски район. 
При лабораторни условия е проучена продължителността на периода на има-
гиниране на дванадесет вида от сем. tortricidaе, от които с висока численост 
са четири – Tortrix viridana l., Archips xylosteana (l.), Archips crataegana (hb.) и 
Eudemis profundana (den. & schiff.). При тях с най-дълъг период на имагиниране е   
T. viridana, следвана от A. crataegana и A. xylosteanа, а най-къс e при E. profundana. При 
двата масови вида, T. viridana и A. Xylosteana, в 50% от направените наблюдения пери-
одът на имагиниране е с продължителност oт 10 до 14 дни, докато при E. profundana
и A. crataegana е 3-15 и 5-13 дни. При видовете с ниска численост, този период не 
надхвърля 25 дни. за един вид – E. profundana, тези данни са нови за науката.

Ключови думи: период на имагиниране, листозавивачки, сем. tortricidae, со-
фийски район

УВОД

според отчета на горския фонд (Иаг, 2010) видовете дъб 
заемат 35% от залесената площ в страната. като стопански 
значими екосистеми за нашето горско стопанство е важно 
извършването на мониторинг върху тяхното здравословното 
състояние, което в известна степен е повлияно от въздействието 
на екологичните фактори. от тях с първостепенно значение са 
биотичните, сред които основно място заемат насекомните 
вредители. дългогодишните проучвания у нас са показали, че 
стопански значими повреди по Quercus spp. се причиняват от някои 
представители на разред lepidoptera, сред които важно място 
заемат видовете от сем. tortricidaе. съвместно с някои педомерки 
(lepidopterа: geometridae), листозавивачките формират т. нар. 
„пролетен“ комплекс листогризещи насекоми в широколистните гори 
на България. стопански значимата роля на тази група неприятели 
се потвърждава и от размера на нападнатите площи в дъбовите 
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гори, като за последното десетилетие те са били над половината 
от нападнатите площи от всички вредители (заемджикова, Балов, 
2011). от представителите на сем. tortricidae повреди по дъба в 
България, причиняват основно зелената дъбова (Tortrix viridana l.) и 
кафявопетниста (Archips xylosteana l.) листозавивачки (захов, 1983; 
Цанков и др., 1997).

настоящото проучване е част от изследвания, проведени 
върху видовия състав, екологията и биологията на сем. tortricidae 
в дъбовите гори на софийски район. работата е фокусирана върху 
продължителността на периода на имагиниране на дванадесет вида 
листозавивачки. такива проучвания могат имат научно-приложно 
значение при осъществяването на мониторинг върху тази група 
вредители в горските екосистеми.

МаТериаЛи и МеТОДи

Изследванията са проведени през периода 2011-2013 г. 
в дъбовата лесорастителна зона (800-1000 m надм. в.), на 
територията на пет планини в софийски район. Биологичният 
материал - ларви на тортрициди, е събиран от средата на април 
до средата на юни от 11 пробни площи – м. „Бялата вода“ и над   
драгалевци, Боснек, рударци (Витоша); м. „Бонсови поляни“ (люлин);   
с. сеславци и над кремиковски манастир (стара планина); над 
селата Извор (конявска пл.) и Вакарел (средна гора). данни за 
местоположението на обектите са представени в таблица 1. 

след всеки сбор ларвите са отделяни по видове и са доотглеждани 
в лабораторни условия при стайна температура (18-20ос). гъсениците 
са хранени ежедневно със свежи листа на хранителното растение, от 
което е събран биологичният материал. редовно е отчитан броят на 
мъртвите, живи, какавидирали и опаразитени ларви. какавидиралите 
гъсеници са отделяни самостоятелно в стъклени епруветки, като 
ежедневно е отбелязвана  датата на поява на възрастните. 

реЗУЛТаТи

Проучена е продължителността на периода на имагиниране 
при лабораторни условия на 12 вида от сем. tortricidaе, от които 
с висока численост са четири вида – T. viridana, A. xylosteana, Archips 
crataegana (hb.) и Eudemis profundana (den. & schiff.). При тях с най-
дълъг период на имагиниране е T. viridana – 31 дни, следвана от A. 
xylosteanа и A. crataegana (22 дни), а най-къс e при E. profundana (19 
дни). При видовете с ниска численост, този период не надхвърля 
25 дни (таблица 2). летежът на пеперудите на T. viridana и A. 
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crataegana започва от средата на май, докато възрастните на A. 
xylosteanа и E. profundana се появяват с около седмица по-късно, през 
третото десетдневие на месеца. Периодът на имагиниране на T. 
viridana и A. xylosteanа е с продължителност до края на юни, докато 
при A. crataegana и E. Profundana приключва десетина дни по-рано – 
на 14 юни (таблица 2). Въпреки различията в продължителността 
и в сроковете на имагиниране, при двата масови вида – зелената 
дъбова и кафявопетниста листозавивачки се забелязват еднакви 
зависимости в динамиката процеса. През обследвания период 

Tаблица 1. 
основни характеристики на опитните обекти 

Table 1. 
main characteristic of experimental plots

находище  
Locality

надм. 
в.  

Altitude 
(m)

Дървесен вид 
Tree species

Координати 
Coordinates

с. рударци (Витоша)
rudartsi vill. (Vitosha mt.) 853

Quercus petraea,  
Q. cerris, 

Q. frainetto

n 42° 34’ 54’’
е 23° 08’ 59’’

драгалевци (Витоша)
dragalevtsi vil. (Vitosha mt.)

866 Q. rubra n 42° 37’ 20’’
е 23° 18’ 19’’

896 Q. cerris n 42° 37’ 17’’
е  23° 18’ 31’’

с. Боснек (Витоша)
Bosnek vil. (Vitosha mt.) 950 Q. petraea,  

Q. cerris
n 42° 30‘ 27‘‘    
е 23° 09’ 17’’

м. „Бялата вода“ (Витоша)
„Byalata voda“ area (Vitosha mt.) 985 Q. pertaea n 42° 38‘ 39‘‘

e 23° 14‘ 22’’

м. „Бонсови поляни“ (люлин пл.)
„Bonsovi polyani“ area (lylin mt.)

898 Q. pertaea,  
Q. frainetto

n 42° 39’ 26’’
е 23° 12’ 19’’

917
Q. petraea,  
Q. cerris, 

Q. frainetto

n 42º 39‘ 19‘‘
е 23º 11’ 27’’

с. сеславци (стара планина)
seslavtsi vill. (stara planina mt.) 864 Q. pertaea n 42º 48‘ 02‘‘

е 23º 31’ 25’’
кремиковски манастир (стара планина)
Kremikovski monastery (stara planina mt.)

868 Q. frainetto n 42° 48‘ 17‘‘      
e 23° 30’ 28’’

с. Извор (конявска пл.)
izvor vil. (Konyavska mt.) 846

Q. petraea,  
Q. cerris, 

Q. frainetto

n 42° 24’ 51’’       
е 22° 53’ 30’’

с. Вакарел (средна гора)
Vakarel vil.(sredna gora мt.) 969 Q. petraea n 42° 39’ 13’’       

е 23° 39’ 50’’



94

половината от екземплярите на T. viridana и A. xylosteanа са 
имагинирали между 10 и 14 дни след началото на летежа (фиг. 1 и 2). 
При A. crataegana и E. profundana в 50% от направените наблюдения 
продължителността на периода на имагиниране е 3-15 и 5-13 дни (фиг. 3   
и 4). отчетената ниска продължителност на периода при A. 
crataegana (три дни за 2013 г.) и E. profundana (пет дни за 2012 г.) се 
дължи вероятно на малкия брой изследвани индивиди. с изключение 

Таблица 2. 
срокове и продължителност на периодa на имагиниране при лабораторни условия

Table 2. 
time limits and duration of leafroller moths’ period of emergence in laboratory conditions

Вид/Species Година
Year

индивиди, 
бр.

Individuals, 
number

Период на 
имагиниране
Period of 
emergence

Продължител-
ност (дни)
Duration 
(days)

Tortrix viridana 
2011 119 25.V-25.Vi 31
2012 31 16.V-07.Vi 22
2013 2 22.V-31.V 9

Archips xylosteana 
2011 18 7.Vi-25.Vi 18
2012 133 29.V-19.Vi 21
2013 110 24.V-15.Vi 22

Archips crataegana 
2011 37 1.Vi-14.Vi 13
2012 22 16.V-7.Vi 22
2013 8 26.V-03.Vi 8

Eudemis profundana 
2012 15 6.Vi-14.Vi 8
2013 52 24.V-12.Vi 19

Pandemis cerasana
2011 1 22.Vi
2012 10 17.V-11.Vi 25
2013 2 20.V-29.V 9

Archips podana 2012 5 31.V-11.Vi 11

Archips rosana
2012 1 31.V
2013 5 26.V-02.Vi 7

Aleimma loeflingiana
2011 1 31.V
2012 4 27.V

Spilonota ocellana 2012 1 27.V

Zeiraphera isertana
2012 2 3.Vi-04.Vi 1
2013 2 29.V-01.Vi 9

Choristoneura hebenstreitella 2013 1 27.V

Pandemis corylana
2011 1 14.Vi
2012 1 20.Vi
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фиг. 1. динамика на имагиниране на T. viridana при лабораторни условия
Fig. 1. dynamics of emergence of T. viridana moths in laboratory conditions

фиг. 2. динамика на имагиниране на А. xylosteana при лабораторни условия.
Fig. 2. dynamics of emergence of А. xylosteana moths in laboratory conditions.
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фиг. 3. динамика на имагиниране на A. crataegana при лабораторни условия.
Fig. 3. dynamics of emergence of A. crataegana moths in laboratory conditions.

фиг. 4. динамика на имагиниране на  
E. profundana при лабораторни условия.

Fig. 4. dynamics of emergence of  
E. profundana’s moths in laboratory conditions.



97

на годините с ниска численост, половината от пеперудите на A. 
crataegana са имагинирали между 9 и 15 дни след началото на летеж, 
а на E. profundana през първите 13 дни (фиг. 3 и 4). 

ДиСКУСия

Получените резултати са при лабораторни условия, но в 
значителна степен началото на имагиниране (летеж) съвпада 
с данните за начало на летежната активност от други автори. 
Въпреки богатството от литературни източници, проучвания върху 
продължителността на периода на имагиниране на видове от сем. 
tortricidae до сега не са извършвани. 

летежният период на A. xylosteana е установен с начало oт 
третото десетдневие на май, което се потвърждава от литературни 
източници в страната, според които пеперудите на тортрицида 
излитат от края на май (николова, 1967; даскалова, 1980; Харизанов 
и др., 1996; лечева и др., 2003). налице са и сведения за по-късно 
начало на летежа – в началото до средата на юни (златанов, 1971; 
зашев, керемидчиев, 1968; georgiev, Velcheva, 1999) или от първото 
десетдневие на юли (стефанов, керемидчиев, 1957). При проучвания 
в чужбина се съобщава за начало на летеж на A. xylosteana през юли 
(за англия), от края на юли (европа и япония) и от началото на юни 
(източните части на русия) (hoebeke et al., 2008). 

Периодът на имагиниране на T. viridana е установен с 
продължителност от 9 до 31 дни, с летеж на пеперудите от средата 
на май. При проучвания в чужбина се съобщава за продължителност 
на този период между 14 и 42 дни, с летеж на възрастните от края на 
април (Kalapanida-Kantartzi, glavendekić, 2002). според литературните 
източници в страната, пеперудите на зелената дъбова листозавивачка 
имагинират през втората половина на май и началото на юни 
(Чорбаджиев, 1924; стефанов, керемидчиев, 1957; стефанов, 1956; 
тулешков, 1958; зашев, керемидчиев, 1968; златанов, 1971), а според 
други сведения, летежът започва по-късно – през втората половина 
на юни и началото на юли (зашев, 1957; ганчев, 1967).

При нашето проучване е установен летеж на A. crataegana от 
средата на май, а на E. profundana – през третото десетдневие на месеца. 
това се потвърждава и от други проучвания в страната, според които 
пеперудите на A. crataegana излитат от второто десетдневие на май 
(николова, 1967; Велчева, милкова 1989а; georgiev, Velcheva, 1999; лечева 
и др., 2003). относно продължителността и сроковете на летеж на   
E. profundanа липсват данни в достъпната ни научна литература. 

При лабораторни условия, пеперудите на Pandemis corylana 
(F.) се появяват от средата на юни, а летежът на Aleimma 
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loeflingiana (l.) и Zeiraphera isertana (F.) започва от края на май. В 
литературните източници за страната не бяха открити сведения 
за имагиналният им период. При други проучвания в чужбина, се 
съобщава за летеж на P. corylana – от третото десетдневие на май, на   
A. loeflingiana – от началото на юни (razowski, 2002), а за Z. isertana са 
налице данни за по-късно начало на летеж – през юли (novak, severa, 
1980). Имагиналният период на Pandemis cerasana (hb.), Spilonota оcellana
(den. & schiff.), Archips podana (sc.), Archips rosana (l.) и Choristoneura
hebenstreitella (mull.) е установен с начало през втората половина на 
май. По литературни данни, пеперудите от първото поколение на   
P. cerasana летят от края на май, а на второто от началото 
на август (николова, 1967; лечева и др., 2003). При проучване на 
georgiev, Velcheva (1999) се съобщава за летеж на P. cerasana на 30 
май. Известно е, че пеперудите от първото поколение на S. оcellana
(den. & schiff.) летят от средата на май, а на второто от края 
на юли (лечева и др., 2003). При проучване на Velcheva et al. (2007) и 
georgiev, Velchevа (1999) се съобщава за начало на летеж на A. podana 
(за района на софия) през първото десетдневие на юни. според 
литературните източници в страната, пеперудите на A. rosana и   
Ch. hebenstreitella се появяват от края на май (николова, 1967; 
златанов, 1971; лечева и др., 2003; Велчева, милкова, 1989б), като 
са  налице и сведения за по-късно начало на летеж на A. rosana – от 
средата на юни (georgiev, Velcheva, 1999).

Благодарности: Изследването е осъществено чрез финансовата подкрепа 
по „Програмата за подпомагане на младите учени – Бан“.
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DURATION OF LEAFROLLER MOTHS’ PERIOD OF EMERGENCE 
(LEPIDOPTERA: TORTRICIDAE) ON OAKS (QUERCUS SPP.)  

IN SOFIA REGION G. ZAEMDZHIKOVA

Gergana Zaemdzhikova
Forest research institute – sofia 
Bulgarian academy of sciences

(SUMMARY)

this work is part of studies on species composition, ecology and 
biology specifics of leafroller moths (lepidoptera: tortricidae) in oak forests 
in sofia region. during the period 2011-2013, studies were carried out in oak 
forests (800-1000 m a.s.l.) on the territory of five mountains in sofia region. 
the duration of the period of emergence in laboratory conditions of twelve 
species of tortricidae family was studied. Four species – Tortrix viridana l., 
Archips xylosteana (l.), Archips crataegana (hb.) and Eudemis profundana
(den. & schiff.)  were represented by high numbers, unlike the other ones, 
whose individuals number was lower. the longest period of emeregence 
was established for T. viridana – 31 days, followed by A. crataegana and 
A. xylosteanа – 22 days and E. profundana – 19 days. during the observed 
period, 50% of T. viridana and A. xylosteana’s moths emerged from 10th 
to 14th day after the beginning of flight, while of E. profundana and A. 
crataegana from the 5th tо 13th day and the 3rd to 15th day, respectively. 
With the other species from tortricidae family, this period does not exceed 
25 days. For E. profundana these data are new for the science.
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