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абстракт: през 1999 г. ентомопатогенната гъба Entomophaga maimaiga е интродуцирана 
за първи път в европа в района на Карлово в България за борба с гъботворката (Lymantria 
dispar). първите естествени епизоотии на L. dispar, причинени от патогена в България, са 
наблюдавани през 2005 г. В резултат на множество интродукции и естествено разширение на 
ареала, ентомопатогенната гъба понастоящем е повсеместно разпространена в страната. Видът 
ефективно регулира популационната плътност на гостоприемника. през последните 20 години 
почти не се води борба с вредителя в България. В резултат на това са спестени над 10 милиона лева 
(5 милиона евро). E. maimaiga постепенно разширява ареала си и е установена в редица страни от 
Балканския полуостров, Югоизточна и централна европа: Сърбия, европейската част на Турция 
(2011 г.), Гърция, Северна Македония, Румъния (2012 г.), Хърватия, Босна и Херцеговина, Унгария, 
Словакия (2013 г.), Австрия и Чехия (2019 г.). 
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Биологичната борба при насекомите включва използване на естествени врагове 
– паразитоиди, хищници, патогени или продукти на тяхната жизнена дейност – за по-
тискане на числеността на вредителите. интродукцията на естествени врагове с чуж-
доземен произход за борба с инвазивни, най-често също чужди вредители, е известна 
като класическа форма на биологична борба. първият пример за успешна класиче-
ска биологична борба е интродукцията на калинката Rodolia cardinalis (Mulsant, 1850) 
(Coleoptera: Coccinellidae) от Австралия в популацията на  Icerya purchasi Maskell, 1878 
(Hemiptera: Monophlebidae) в Калифорния през 1886 г. Към настоящия момент в света 
са известни повече от 6000 интродукции на над 2000 биологични агенти за борба с на-
секоми вредители (Cock et al., 2016 г.).

един от най-ярките примери за класическа форма на биологична борба е ин-
тродукцията на ентомопатогенната гъба Entomophaga maimaiga Humber, Shimazu, and 
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Soper 1988 (Entomophthorales: Entomophthoraceae) от Япония в популацията на гъбот-
ворката, Lymantria dispar (linnaeus, 1758) (lepidoptera: Erebidae), след проникването на 
вредителя в Северна Америка. 

интродукция на E. maimaiga в северна америка
естественият ареал на E. maimaiga обхваща Япония, далечния изток на Русия, ти-

хоокеанските части на Китай и други райони на Азия (Hajek et al., 2005; Nielsen et al., 2005). 
първите опити за интродукция на E. maimaiga са направени в Масачузетс 

(Бостън) през периода 1910-1911 г. с биологичен материал от района на Токио (Speare, 
Colley, 1912). патогенът е внесен повторно през 1985-1986 г. в Ню Йорк и Вирджиния 
с материал от района на ишикава (Hajek et al., 1995а). Видът е установен за първи път 
през 1989 г. при епизоотия на гъботворката в седем североизточни щата (Кънектикът, 
Вермонт, Ню Хемпшир, Масачузетс, Ню Йорк, Ню джърси, пенсилвания) (andreadis, 
Weseloh, 1990; Hajek et al., 1990). В годината на първата епизоотия на патогена са реги-
стрирани рекордни валежи в североизточните части на САЩ. Въпреки сухата пролет, 
през 1991 г. E. maimaiga разширява ареала си с повече от 100 km годишно (Dwyer et al., 
1998). Към настоящия момент видът е регистриран в 17 щата на САЩ (Smitley et al., 1995; 
Balser, Baumgard, 2001; Hajek et al., 1996, 2005 и др.) и 1 провинция на Канада (Онтарио) 
(Howse, Scarr, 2002). изследванията в Северна Америка показват, че E. maimaiga е ви-
дово специфичен патоген, който заразява гъсениците на гъботворката не само при ви-
сока, но и при ниска популационна плътност (Hajek, 1999, 2007). Азигоспорите на E. 
maimaiga в запазват своята жизненост в почвата дълго време (до 12 години), дочаквай-
ки появата на своя гостоприемник (Hajek et al., 2001, 2010). патогенът регулира ефек-
тивно числеността на гъботворката – след неговата поява, на много места в САЩ не се 
води борба с вредителя (Kereselidze et al., 2011; Tobin, Hajek, 2012).

интродукция на E. maimaiga в българия
първата интродукция на E. maimaiga в България е извършена през 1996 г. в ра-

йона на дГС Своге с биологичен материал от САЩ (мъртви гъсеници на L. dispar, съ-
държащи азигоспори на E. maimaiga) (Таблица 1). Тя е отчетена като неуспешна – не е 
констатирано заразяване на гостоприемника, поради провеждане на микробиологична 
борба с вредителя в мястото на интродукцията, вследствие липса на координация меж-
ду отделните институции.

патогенът е интродуциран успешно през 1999 г. и 2000 г. в популации на гъ-
ботворката в района на дГС Карлово (с. Горни домлян) и дГС Своге (с. Габровница) 
(pilarska et al., 2000, 2006) (Таблица 1). през периода 2000-2003 г. е отчетено наличие 
на спори на E. maimaiga в 6,1-15,9% от гъсениците на гостоприемника в района на с. 
Горни домлян и в 8,8-13,8% от гъсениците в района на с. Габровница. Резултати от 
интродукцията на E. maimaiga в района на Асеновград през 2001 г. липсват поради опо-
жаряване на насаждението.

през 2005 г. в България са констатирани няколко силни епизоотии на L. dispar от 
E. maimaiga: дГС Ботевград (с. Скравена), 30 km югоизточно от с. Габровница (мястото 
на интродукцията на E. maimaiga през 1996 и 2000 г.); дГС Говежда (с. еловица), 50 km 
северозападно от с. Габровница; дГС Хасково (с. Спахиево) и дГС Кирково (с. Кремен), 
30-90 km югоизточно от с. избегли (мястото на интродукцията на гъбата през 2001 г.). 
епизоотиите водят до унищожаване на 95-100 % от популациите на вредителя.

през периода 2005-2014 г. са извършени интродукции на E. maimaiga за съхраняване 
на патогена (длС Чекерица, 2005 г.), опити при контролирани полски условия (дендрариум 
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на институт за гората в София, 2008 и 2010 г.) и потискане на каламитети на гъботворката 
(дГС Нова Загора, 2008; дГС Горна Оряховица, 2009; длС попово, 2009 г.; дГС Търговище, 
2010 г.; длС Старо Оряхово, 2011 г.; дГС Кирково, 2013-2014 г.) (Таблица 1). 

В резултат на естествено разширяване на ареала, към настоящия момент гъбни-
ят патоген е разпространен почти повсеместно в България (Георгиев и др., 2011, 2014а, 
2014б; Georgiev et al., 2010, 2013; Mirchev et al., 2013 и др.).  

въздействие на E. maimaiga върху гъботворката в българия 
Гъботворката е градационен вид, който периодично (през 8-11 години) формира 

каламитети и причинява дефолиации върху огромни площи. Нападенията от са най-сил-

Таблица 1. Интродукция на Entomophaga maimaiga в България
Table 1. Introduction of Entomophaga maimaiga in Bulgaria

Година
Year

ДГС (ДЛС)*
SF (HG)**

Землище
Locality

Произход на материала
Origin of the material

1996 Своге
Svoge

с. Габровница
Gabrovnitsa Vill.

САЩ
USA

1999 Карлово
Karlovo

с. Горни Домлян
Gorni Domlyan Vill.

САЩ
USA

2000 Своге
Svoge

с. Габровница
Gabrovnitsa Vill.

САЩ
USA

2001 Асеновград с. Избегли
Izbegli Vill.

САЩ
USA

2005 Чекерица
Chekeritsa

с. Стряма
Stryama Vill.

България (с. Кремен)
Bulgaria (Kremen Vill.)

2008 Нова Загора
Nova Zagora

с. Съдиево
Sadievo Vill.

България (с. Кремен)
Bulgaria (Kremen Vill.)

2009 София
Sofia

Институт за гората
Forest Research Institute

България (с. Кремен)
Bulgaria (Kremen Vill.)

2009 Горна Оряховица
Gorna Oryahotitsa

с. Асеново
Asenovo Vill.

САЩ
USA

2009 Попово
Popovo

с. Славяново
Slavyanovo Vill.

САЩ
USA

2010 София
Sofia

Институт за гората
Forest Research Institute

САЩ
USA

2010 Търговище
Targovishte

с. Дългач, с. Руец
Dalgach, Ruets Vills.

България (с. Славяново, София)
Bulgaria (Slavyanovo Vill., Sofia)

2011 Старо Оряхово
Staro Oryahovo

с. Солник
Solnik Vill.

България (София)
Bulgaria (Sofia)

2013 Кирково
Kirkovo

с. Долно Къпиново
Dolno Kapinovo Vill.

България (с. Дългач, с. Руец)
Bulgaria (Dalgach, Ruets Vills.)

2013-
2014

Кирково
Kirkovo

с. Чакаларово, с. Стрижба
Chakalarovo, Srtizhba Vills.

България (с. Дългач, с. Руец, с. 
Солник)

Bulgaria (Dalgach, Ruets, Solnik Vills.)

2014 Кирково
Kirkovo

с. Тихомир
Tihomir Vill.

България (с. Солник)
Bulgaria (Solnik Vill.)

* ДГС (ДЛС) – Държавно горско стопанство (Държавно ловно стопанство); 
** SF (HG) – State Forestry (Hunting Ground)
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ни в Югоизточна европа и особено на Балканския полуостров, където има много дъбови 
гори и благоприятни условия за развитието и оцеляването на вредителя – високи темпе-
ратури и влажностен дефицит, които допринасят за отслабване и намаляване на устой-
чивостта на насажденията. В България в пикови години на каламитетни прояви L. dispar 
обезлиства до 110-370 хил. ha широколистни гори.

до интродукцията на E. maimaiga в България през 1999 г. нападенията от отдел-
ните градации на гъботворка възлизат на 492-1028 хил. ha (Фиг. 1). След интродукцията 
на патогена при следващите две пълни градации (2001-2009 г. и 2010-2017 г.) на вреди-
теля са нападнати съответно 23 и 88 хил. ha, което съставлява едва 2-18% от максимал-
ните и минимални стойности на нападенията преди интродукцията.

при новата градация на гъботворката (след 2018 г.) са нападнати около 10 хил. 
ha широколистни гори, главно по Черноморското крайбрежие и в Североизточна 
България.

при благоприятни условия – чести валежи и висока атмосферна влажност – през 
пролетта се развиват конидиални инфекции, които засягат младите (до трета възраст) 
гъсеници на гъботворката (Фиг. 2). Редукцията на числеността е много висока (96,0-
99,0%), при което смъртността на ларвите протича почти незабележимо в короните на 
дърветата, преди те да причинят видима дефолиация (Георгиев и др., 2014б).  

при по-малко валежи, по-ниска влажност на въздуха или по-малка склопеност 
на дървостоя, инфекцията се развива по-късно – в гъсеници след четвърта възраст, 
които загиват по стъблата на дърветата (Фиг. 3).

След интродукцията на Е. maimaiga в България (1999 г.) почти не се води борба 
срещу L. dispar, за разлика от предишни периоди, когато интензивно са използвани бак-
териални препарати и инсектициди с физиологично действие. Тези препарати засягат 
не само вредителя, но и много други насекоми и безгръбначни животни, което води до 
намаляване на биологичното разнообразие, замърсяване на екосистемите и снижаване 
на рекреационните качества на горските насаждения. За разлика от тях, Е. maimaiga е 
видово специфичен патоген по гъботворката, който е безопасен за останалите пред-

Фиг. 1. Нападения от отделните градации на L. dispar в горските екосистеми в България  
преди и след интродукцията на Е. maimaiga 

Fig. 1. Attacks from different gradations of L. dispar in forest ecosystems in Bulgaria before  
and after the introduction of E. maimaiga
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Фиг. 3. Смъртност на възрастни гъсеници на L. dispar от E. maimaiga в района на Кирково
Fig. 3. late-instar L. dispar larvae died by E. maimaiga in Kirkovo Region

Фиг. 2. Загинала млада гъсеница на L. dispar от E. maimaiga в района на Кирково
Fig 2. An early-instar L. dispar larva died by E. maimaiga in Kirkovo Region 
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ставители на ентомофауната в горите, в т.ч. и за много видове с висока консервацион-
на значимост. В България са проучени 1499 ларви на 38 вида от 10 лепидоптерни и 
2 хименоптерни семейства, но при нито един от тях не е констатирана смъртност от 
Е.  maimaiga (Georgieva et al., 2014). Само при най-близко родствения вид, Lymantria 
monacha (linnaeus, 1758) (lepidoptera: Erebidae) е установено заразяване на 0,2% от лар-
вите (pilarska et al., 2016).

разпространение на E. maimaiga в европа
през 2005 г. е констатирана епизоотия в популация на L. dispar, причинена от 

Е. maimaiga в района на гр. дашети в Грузия, на около 1500-1800 km от местата на епи-
зоотиите, възникнали по същото време в България (Фиг. 4). Разсейване на конидио-
спори е възможно както на къси, така и на по-далечни дистанции, но не бива да се из-
ключва и възможността за пренасяне на патогена чрез азигоспори с почвени частици. 

през 2011 г. Е. maimaiga е установена в две находища на гъботворка в Сърбия 
(Белград и Валиево) (Tabaković-Tošić et al., 2012) и две находища в европейската част 
на Турция (Визе и Йоликьой) (Georgiev et al., 2012) (Фиг. 4). през периода 2012-2014 г. 
патогенът е интродуциран многократно за потискане на силни каламитети на L. dispar 
в Сърбия, в резултат на което се разпространява повсеместно в страната (Tabaković-
Tošić, 2014).

през 2012 г. Е. maimaiga е установена в едно находище на гъботворка в Гърция 
(Кидарис) и три находища в Северна Македония (Топлица, Беловодица и Крушево) 
(Georgieva et al., 2013). през същата година е наблюдавана смъртност на L. dispar с ти-
пични симптоми на заразяване от Е. maimaiga в три находища в Южна Румъния,  но 
наличието на патогена в страната е доказано през 2013 г. (Netoiu et al., 2016).

през 2013 г. Е. maimaiga е констатирана в 9 находища в Хърватия до границата 
със Сърбия (Hrašovec et al., 2013), в 5 находища в Босна и Херцеговина, в близост до 
находищата в Хърватия (Milotić et al., 2015), в 7 находища в Унгария (Csóka et al., 2014) и 

Фиг. 4. Разпространение на E. maimaiga в Европа
Fig. 4. Distribution of E. maimaiga in Europe 
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2 находища в Словакия (Чифаре, близо до Австрия и Ортов, в непосредствена близост 
до Украйна) (Zubrik et al., 2014). през следващите години се наблюдава разширение на 
ареала на патогена си в страните, в които е  проникнал (Hrašovec et al., 2013; Netoiu et 
al., 2016; Zubrik et al., 2016).

през 2019 г. е установена епизоотия от E. maimaiga в две находища на гъботворка 
в източна Австрия (егенбург и ебергасинг) (Hoch et al., 2019). Следва да се отбележи, 
че условията за развитие на патогена през 2019 г. в централна европа са били особено 
благоприятни – количеството на валежите през май в околностите на Виена (147 mm) 
e около два пъти повече от средните стойности за района (ZaMG, 2019). през същата 
година видът е установен и в Словакия (околностите на Братислава), както и в 5 нахо-
дища в Чехия (Holuša et al., 2020).

заключение

След успешната интродукция на E. maimaiga в България, патогенът непрекъс-
нато разширява своя ареал и вече е разпространен почти повсеместно на Балканския 
полуостров и в редица страни в Югоизточна и централна европа. Той се утвърждава 
като изключително ефективен биологичен агент на гъботворката, регулиращ нейната 
численост. през последните 30 години в България почти не се води борба с гъботвор-
ката, в резултат на което са спестени над 15-20 милиона лева.

Високата ефективност на Е. maimaiga е основа за нова стратегия за борба с 
L. dispar посредством разработване на интегрирана система за защита, в която пато-
генът ще има ключова роля в началните периоди на градациите на вредителя. Това ще 
доведе до огромна икономия на финансови средства, намаляване употребата на инсек-
тициди, подобряване на рекреационните качества на горите и запазване на биологич-
ното разнообразие в горските екосистеми.
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(summary)

In 1999, the entomopathogenic fungus Entomophaga maimaiga was introduced 
for the first time in Europe in the region of Karlovo in Bulgaria to control the gypsy moth 
(Lymantria dispar). The first natural epizootics of L. dispar caused by the pathogen in Bulgaria 
were observed in 2005. Due to numerous introductions and natural expansion of its range, 
E. maimaiga is now widespread in the country. The species effectively regulates the popula-
tion density of the host. In the last 20 years, there has been almost no pest control have been 
conducted in Bulgaria. as a result, about BGN 10 million (EuR 5 million) have been saved. 
E. maimaiga has gradually expanded its range and has been found in a number of countries 
in the Balkans, Southeastern and Central Europe: Serbia, the European part of Turkey (2011), 
Greece, Northern Macedonia, Romania (2012), Croatia, Bosnia and Herzegovina, Hungary, 
Slovakia (2013), austria and the Czech Republic (2019). 
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