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Абстракт: В периода 2017-2019 г. са използвани феромонови уловки за изследване на 
зависимостта между броя на уловените пеперуди на боровата процесионка (Thaumetopoea 
pityocampa) и размера на нападнатите площи през следващата година в шест държавни горски 
стопанства в България: Гоце делчев, Асеновград, Кирково, Женда, Мъглиж и Сандански. Анализът 
на получените резултати показва, че феромоновите уловки не са надежден инструмент и не могат 
да се използват за целите на прогноза за нападение от този вредител. дискутирани са факторите, 
влияещи върху този процес. Като основна причина е отбелязано, че мъжките пеперуди на боровата 
процесионка летят до 50 km от мястото, където са имагинирали, и това изкривява получените 
резултати за конкретния обект.
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УВОД

Боровата процесионка, Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermüller, 1775) 
(lepidoptera: Notodontidae) е поливалентна в своята вредност: за горското стопанство 
с произтичащите последици за нападнатите и обезлистени борови насаждения, и в 
по-широк аспект със своите проявления на опасен алерген, застрашаваща здравето на 
хора и животни, тя оказва негативен отпечатък върху туризма и балнеолечението в 
центровете, около които се е настанила. В градските паркове, крайградски насаждения и 
гори със специални функции е ограничен изборът на средства за борба с този вредител.

половите феромони се явяват многофункционални в своята приложност, 
използвайки се като: модерен метод за изясняване на аспекти от биологията, 
екологията и фенологията на вида (athanassiou et al., 2007; Subchev et al., 1994а, b); 
средство за намаляване на броя на мъжките пеперуди (Einhorn et al., 1983), респективно 
и популационната плътност на вредителя (Trematerra, Colacci, 2019); прогнозиране на 
нападенията (Jactel et al., 2006) и др. Chenchouni et al. (2010) ги определят като важен 
инструмент за оценка на плътността на популацията, времето за имагиниране на въз-
растните и за ограничаване на бъдещи огнища чрез нарушаване на чифтосването при 
масово улавяне на мъжки пеперуди.

Растително-защитната индустрия предлага различни типове уловки и примамки 
(Durán et al., 2012; Montoya, 1984; Cuevas et al., 1983). Jactel et al. (2006) съобщават, че 
активността на примамките се запазва най-малко 11 седмици, достатъчно за покриване 
на целия период на летеж. 
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Salvato et al. ( 2005) с помощта на ядрени маркери (aFlp) установяват, че въз-
растните, събрани във феромонови капани, са генетично различни от ларвите в об-
следвания биотоп. Тези данни кореспондират със съобщението, че мъжки пеперуди са 
уловени на 41.6 km от местообитанието на боровата процесионка (Mirchev et al., 2013).

Целта на настоящото проучване е да се провери пригодността на феромоновите 
уловки за целите на прогнозата и да се провери, доколко броят на уловените мъжки 
пеперуди корелира с размера на отчетените през последващата година нападнати площи.

МАТЕРИАЛИ И ОБЕКТИ

В периода 2017-2019 г. са заложени феромонови уловки за установяване на летежа 
на T. pityocampa на територията на шест държавни горски стопанства, разположени в 
зоната на разпространение на вида в България (Таблица 1). Уловките са отворен тип 
„Delta”, на които редовно е подменяно лепливото дъно.

използвани са два вида феромонови примамки (pheromone lures): pH-931-1RR 
на фирмата Russell IpM (Russell IpM ltd unit 45 First avenue  Deeside Industrial park 
Deeside, Flintshire, CH5 2Nu united Kingdom) и руски примамки (Rl) произведени от 
Федерална държавна бюджетна служба „Всеруски център за карантина на растенията”, 
Отдел „Синтез и употреба на феромони” – Москва (Таблица 2).

данните за нападнатите площи от боровата процесионка са взети от приложение 
5 „Сведение за резултати от лесопатологичното обследване за нападения от вредители, 
болести и други повреди“, за съответната година от електронната страница на 
изпълнителна агенция на горите (иАГ) (http://www.iag.bg/docs/lang/1/cat/6/index).

РЕЗУЛТАТИ

В разглеждания период (2017-2019 г.) се наблюдава тенденция на увеличаване 
на нападнатите площи от борова процесионка. В сравнение с 2017 г., следващите две 
години нападенията нарастват съответно с 15,4% и 24,4%. Тази картина е доста по-

Таблица 1. Обекти със заложени феромонови уловки в периода на проучване
Tablе 1. Sampling sites description with installed pheromone traps

Държавно горско 
стопанство 
State Forest Enterprise

Местност 
Locality 

Надм. в., 
m 

Altitude, 
m 

Координати 
Coordinates 

Дата на залагане
Installing date

2017 2018 2019

Гоце Делчев /  
Gotse Delchev с. Борово / Borovo vill. 540 41°35‘35.14“N

23°44‘17.77“E 27.04. 28.04. 28.04.

Асеновград /  
Assenovgrad

Разсадник Капсида / 
Nursery Kapsida 170 42°01‘28.60“N

24°54‘31.00“E 20.04. 18.04. 23.04.

Кирково / Kirkovo Разсадник Кирково / 
Nursery Kirkovo 355 41°19‘03.57“N

25°19‘36.05“E 20.04. 17.04. 24.04.

Женда / Zhenda Разсадник Паничково / 
Nursery Panichkovo 680 41°51‘39.47“N

25°09‘32.16“E 20.04. 18.04. 23.04.

Мъглиж / Maglizh Разсадник Ветрен / 
Nursery Vetren 319 42°37‘01.80“N

25°40‘ 34.30“E 20.04. 18.04. 24.04.

Сандански / Sandanski Опитна база на ИГ / 
Scientific base of FRI 275 41°34‘17.00“N

23°17‘12.00“E 26.04. 23.04. 18.04.
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различна за отделните държавни горски стопанства (дГС). Само в дГС Асеновград 
е отчетена положителна тенденция на увеличаване на нападнатите площи. В четири 
стопанства (Женда, Кирково, Мъглиж и Сандански) флуктуациите са най-значими, 
като в края на периода (2019 г.) има спад в площите на насажденията с присъствие на 
този вредител. В последните две дГС, по сведение на иАГ, не са регистрирани засегнати 
гори от T. pityocampa, а в дГС Гоце делчев, през 2019 г. е отбелязан максимумът на 
нападенията (Таблица 3). 

Направеният опит за търсене на зависимост между броя на уловените пеперуди 
и размера на нападнатите площи през последващата година в обследваните дГС показа, 
че в четири от тях (Асеновград, Гоце делчев, Женда и Мъглиж), корелационният ко-
ефициент е отрицателен. В дГС Кирково е с положителна стойност, но квадратното 
отклонение е много ниско (R²=0,267). 

Специфичен случай са резултатите от дГС Сандански, с положителен корелационен 
коефициент и висока стойност на R²=0,999. по данни от иАГ, през 2019 г. в това стопанство 
не са регистрирани насаждения с нападения от борова процесионка, но в предходната го-
дина средният улов на мъжки пеперуди в една уловка е 80.5 броя, т.е. от обследваните сто-
панства това е втората по стойност по този показател, след дГС Женда – 87.5.

Таблица 2. Разпределение на използваните феромонови примамки
Tablе 2. Distribution of used pheromone traps

Държавно горско стопанство 
State Forest Enterprise

Брой на феромоновите уловки с типа примамки в тях 
Number of pheromone traps with type of lures

PH-931-1RR RL

2017 2018 2019 2017 2018 2019

Гоце Делчев / Gоtsе Delchev 3 4 3 0 0 0

Асеновград / Assenovgrad 3 4 2 0 0 4

Кирково / Kirkovo 3 9 3 0 3 6

Женда / Zhenda 3 4 0 0 3 3

Мъглиж / Maglizh 3 4 3 0 0 0

Сандански / Sandanski 3 4 3 0 3 0

Таблица 3. Зависимост между средния улов на пеперуди в уловка и нападнати площи
Tablе 3. Statistical relationship between males caught by a trap and the attacked areas

Държавно горско 
стопанство 
State Forest Enterprise

2017 → 2018 2018 → 2019 2019 → 2020 Корелационен 
коефициент / R2017* 2018** 2018* 2019** 2019* 2020**

Асеновград / Assenovgrad 59,0 3.9 62,5 381.6 19,7 429.0 -0,005

Гоце Делчев /  
Gotse Delchev 50,7 359.8 38,5 404.3 119,7 372.2 -0,073

Женда / Zhenda 99,7 546.8 87,5 277.8 36,0 1242.4 -0,006

Мъглиж / Maglizh 91,3 177.0 63,0 0 30,3 305.7 -0,009

Кирково / Kirkovo 91,0 936.8 54,7 373.4 48,7 846.1 0,004 (R²=0,267)

Сандански / Sandanski 222,3 49.9 80,5 0 95,0 6.3 0,287 (R²=0,999)

Общо / Total 111,7 2074.2 75,2 1347.1 64.7 3201.7 -0,002

*Среден улов на пеперуди в уловка/males caught by year; **Нападнати площи, ha/ attacked areas, ha



88

На базата на резултатите от феромоновите уловки от шестте дГС, разположени 
почти равномерно в ареала на боровата процесионка в страната и общия размер на 
нападнатите площи, статистическата им обработка показа отрицателен корелационен 
коефициент, т.е. липса на зависимост между тези две величини.

ДИСКУСИЯ

проучването показа, че данните от уловите на T. pityocampa с феромонови 
уловки не са надеждна основа за прогнозиране на нападенията от вредителя. В шест 
(85,7%) от седемте статистически анализирани данни показват, че липсва зависимост 
между количеството на уловените мъжки пеперуди и размера на очакваните 
нападения. За вземане на управленски решения не е достатъчно да се прогнозира дали 
ще има или няма да има нападение, а и да се определи размерът на нападнатите площи. 
данните показват, че с този инструмент – феромонови уловки не може да се даде 
отговор дори на първия въпрос. Средно в уловка в дГС Сандански са регистрирани 
по 80.5 броя мъжки пеперуди, но следващата година не е установено нападение. Това 
може да бъде обяснено с биологичната особеност на мъжките пеперуди на боровата 
процесионка, които има широк диаметър на дисперсия, летят до 50 km от мястото, 
където са имагинирали (Mirchev et al., 2013). по данни на дреновски (1923), през 1906 
г. в Княжево край София със светлинна уловка е уловена мъжка пеперуда на борова 
процесионка в район, в който не е имало нито тогава, нито сега осезаемо присъствие 
на този вид.

В литературата няма проучване, което еднозначно да демонстрира 
надеждността на феромоните уловки като средство за прогноза на нападенията. Jactel 
et al. (2006) отбелязват, че феромоните биха били подходящ инструмент за монито-
ринг на популациите на T. pityocampa. Авторите пожелателно изтъкват основната роля 
на феромоновите уловки за регулиране числеността на боровата процесионка, като 
смятат, че 10 капанa на 1 ha ще осигурят масово улавяне и прекъсване на чифтосването 
и го считат за рентабилен инструмент за регулиране на плътността на популацията. В 
този аспект е и едно от заключенията на Trematerra, Colacci (2019), че феромоновите 
уловки могат да се разглеждат като екологична иновативна технология за интегрирано 
управление на този вредител, особено в градските паркове и горските зони за отдих.
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USE OF PHEROMONE TRAPS FOR PROgNOSiS OF ATTACKS  
OF PiNE PROCESSiONARY MOTH  

(ThaumeTopoea piTyocampa) iN BULgARiA

G. Zaemdzhikova, M. Georgieva, M. Matova, G. Georgiev, P. Mirchev
Forest Research Institute – Sofia, Bulgarian academy of Sciences

(Summary)

During period 2017-2019, pheromone traps were used to study the relationship between 
the number of captured males of the pine processionary moth (Thaumetopoea pityocampa) 
and the size of the attacked areas in the next year in six State Forest Enterprises in Bulgaria: 
Gotse Delchev, asenovgrad, Kirkovo, Zhenda, Maglizh and Sandanski. The analysis showed, 
that the pheromone traps are unreliable and can not be used to predict attacks by this pest. 
The main reason for this is the long flight distance of males butterflies. Males from both the 
local and quite distant populations are caught in the same pheromone trap, which makes it 
impossible to study the flight of the local population.
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