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Абстракт: Стопанската значимост, разпространението и екологичните параметри на 
местообитанията на дъбовата процесионка в България са анализирани на базата на лесопатологичните 
прогнози за 14-годишен период 2006-2020 г. и „сигналните листове“, въведени в информационна 
система с база данни за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди към 
изпълнителната агенция по горите. площта на нападнатите дъбови гори е 5455 ha или 389,6 ha 
средно годишно, но от тях само 4,8% са обезлистени над 30%. Отчетени са два пика в числеността 
на вида: през 2010 г., когато надвишава средната стойност 6,5 пъти и 2018 г. – 2,3 пъти. Вредителят 
е регистриран на територията на пет районни държавни дирекции, включващи девет горски 
стопанства, в землищата на 24 населени места, като 67,9% от нападнатите площи са в района на РдГ 
Бургас. дъбовата процесионка е установена предимно в смесени дъбови гори, само 6,1% са в чисти от 
цер и 0,1% от зимен дъб. Над половината от засегнатите гори са с пълнота над 0,7 и бонитети от 2 до 4.

Ключови думи: Thaumetopoea processionea, ареал, стопанска значимост, България

ВЪВЕДЕНИЕ

В края на 19-ти век в българската лесовъдска литература се появяват първи-
те публикации за дъбовата процесионка, Thaumetopoea processionea  (linnaeus, 1758) 
(lepidoptera: Notodontidae), в които се дават общи сведения за вида и мерките за борба 
с него (Митрев, 1894; Анонимен, 1899). От началото на следващото столетие до средата 
му, съобщенията за този вредител са предимно фаунистични за установени нови мес-
тообитания. първото такова е от Козаров (1909), в което се посочва, че видът е наме-
рен в Северозападна България, в района на Белоградчик, но въпреки тази публикация 
Буреш и Тулешков (1930) заключават, че видът е разпространен само в източната част 
на страната. литературната справка показва, че по-коректният извод е, че там се намира 
преобладаващата част от находищата ѝ: Бургаско (Чорбаджиев, 1915, 1925), добруджа, 
Странджа (Буреш, 1930), Варненско (Буреш, 1930; Буреш, Карножицки, 1942). има съоб-
щения за намирането ѝ и в районите на Сливен (Чорбаджиев, 1925; Буреш, Карножицки, 
1942), пловдив (Божков, 1931), Беласица (Сливов, 1988), Витоша (Сливов, 1990).

Ограничен брой са изследванията върху природните регулатори на числеността 
на вида (Мирчев и др., 2013; Mirchev et al., 2003, 2011).

Гъсениците на дъбовата процесионка подобно на другия представител на рода, 
боровата процесионка (T. pityocampa) са силни алергени, опасни за здравето на хора 
и животни (Ducombs et al., 1979; lamy et al., 1988; lamy, 1973, 1990; lamy, Novak, 1987; 
Kandova et al., 2020).
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ОБЕКТИ И МЕТОДИ 

Анализът на разпространението и стопанската значимост на дъбовата проце-
сионка е направен за 14-годишен период (2006-2020 г.) на базата на лесопатологичните 
прогнози, публикувани на електронната страница на изпълнителната агенция по гори-
те (иАГ) http://www.iag.bg/docs/lang/1/cat/6/index, а разположенията на местообитани-
ята и техните екологични параметри, за периода 2012-2019 г., са от данните в „сигнални 
листове“, въведени в информационна система с база данни за защита на горските тери-
тории от болести, вредители и други повреди към същата агенция.

РЕЗуЛТАТИ

От 2006 до 2020 г. в България от дъбова процесионка са нападнати 5455 ha дъбови 
гори, което средно годишно възлиза на 389,6 ha. през 2008 г. такова не е регистрирано. 
през разглеждания период се очертават два изразени пика в числеността на вида: през 
2010 г. е установена на площ, надвишаваща средната стойност 6,5 пъти, а през 2018 г. 
съответно 2,3 пъти (Фиг. 1).

Този вредител е регистриран на територията на горски стопанства, принадлежащи 
към четири Регионални дирекции на горите (РдГ). по данни от сигналните листа, тя е 
намерена и в РдГ Благоевград, но поради ниския процент на причинено обезлистване 
(1%) не е включена в обобщената справка на горското ведомство. Основната част от 
засегнатите гори е в РдГ Бургас. Там, в сравнение с РдГ Варна, размерът на нападнатите 
насаждения е 14,8 пъти по-голям (Фиг. 2).

дъбовата процесионка е установена в местообитания в землищата на 24 населени 
места у нас, в границите на девет горски стопанства. прави впечатление, че РдГ Бургас 
е с най-много по площ нападнати гори, но те са съсредоточени в землищата само на три 
селища (Таблица 1).

ежегодните обследвания и оповестените данни от изпълнителната агенция по 
горите обективно оценяват ролята на този вредител в стопански аспект. За екологичните 
дадености на страната ни дъбовата процесионка, разглеждана като вид, изхранващ се 
с дъбови листа, което води до различна степен на обезлистване и резултира негативно 
върху прираста по височина и диаметър на засегнатите гори, като вид не е значим 
вредител. Средногодишните нападения от близо 400 ha, трябва да се оценяват от гледна 
точка, че само при средно 4,8% от тях загубата на листна маса е над 30% и може да окаже 
негативно въздействие върху тези два дендрометрични показателя (Таблица 2). Нейната 
вредност се изразява по-скоро в социално-здравен аспект. Гъсениците като опасни 
алергени, застрашават здравето на хора и животни и силно влошават рекреационните 
функции на нападнатите насаждения.

От екологична гледна точка данните сочат, че дъбовата процесионка се среща 
основно в смесени насаждения (Таблица 3). 

Това проучване не може да даде отговор, дали това е предпочитание на вида или 
по-скоро трябва да се допусне, че такава е преобладаващата структура на горите в тези 
райони. Резултатите не потвърждават често описваното мнение, че видът най-често заема 
изредени и осветени насаждения: над половината от местообитанията ѝ са с пълнота над 
0,7. Вредителят е намиран от насаждения-младиняци до такива над 100-годишна възраст. 
по-голямата част от дъбовите гори в тези райони са от издънков произход и когато се 
разглежда разпределението на нападнатите гори по възраст и бонитет трябва се отчита 
този факт, както и отбелязаната вече вероятна преобладаваща структура на тези гори.



67

Фиг. 1. Динамика на нападнатите площи от дъбова процесионка в България през периода 2006-2020 г.
Fig. 1. Dynamics of the areas attacked by the oak processionary moth in Bulgaria during the period 2006-2020

Фиг. 2. Разпределение по РДГ на нападнатите площи от дъбовата процесионка през периода 2006-2020 г.
Fig. 2. Distribution of the areas attacked by the oak processionary moth in the period 2006-2020 in the Regional 

Directorates of Forestry

ДИСКуСИЯ

Обобщените данни от литературните източници (Божков, 1931; Буреш, 
1930; Буреш, Тулешков, 1930; Буреш, Карножицки, 1942; дреновски, 1930; Козаров, 
1909; Чорбаджиев, 1915; Mirchev et al., 2011) и най-вече информацията на горското 
ведомство, което от 1953 г. води ежегодни обследвания на горските територии 
и изготвя сведения за нападенията от вредители и болести по горскодървесната 
растителност, дават основание аргументирано да се направи изводът, че дъбовата 
процесионка е повсеместно разпространена в България. Все пак поместената карта 
от Mirchev et al. (2011) на местообитанията на дъбовата процесионка убеждава, че 
основната част от тях са съсредоточени в източната част на страната и най-вече око-
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ло българското Черноморие. данните в настоящото проучване потвърждават това 
заключение.

За времето на изследването средногодишно нападнатите площи от този вредител 
са близо 400 ha, а за времето от 1953 г. до 2005 г. (Mirchev et al., 2011) са отчетени 
общо 47  460 ha или 930,6 ha средногодишно. Тези числа сочат, че за разглеждания в 
настоящото проучване период, интензивността на нападение е намаляла над два пъти. 
Обхватът на сегашното изследване не включва и не може да даде отговор за причините 

Таблица 1. Местообитания на дъбовата процесионка в България през периода 2006-2020 г.
Table 1. Habitats of the oak processionary moth in Bulgaria during the period 2006-2020

Землище/Land Община/ Municipality Държавно горско стопанство 
State Forestry Enterprise

РДГ София / RDF Sofia

с. Мирково/v. Mirkovo с. Мирково/v.Mirkovo Пирдоп/Pirdop

с. Смолско/v. Smolsko с. Мирково/v.Mirkovo Пирдоп/Pirdop

с. Бенковски/v. Benkovsky с. Мирково/v.Mirkovo Пирдоп/Pirdop

с. Каменица/v. Kamenitsa с. Мирково/v.Mirkovo Пирдоп/Pirdop

с. Буново/v. Bunovo с. Мирково/v.Mirkovo Пирдоп/Pirdop

Пирдоп/Pirdop Пирдоп/Pirdop Пирдоп/Pirdop

РДГ Варна / RDF Varna

Дългопол/Dalgopol Дългопол/Dalgopol Цонево/Tsonevo

с. Цонево/v. Tsonevo Дългопол/Dalgopol Цонево/Tsonevo

с. Яворово/v. Yavorovo Дългопол/Dalgopol Цонево/Tsonevo

с. Блъсково/v. Blaskovo Дългопол/Dalgopol Цонево/Tsonevo

с. Красимир/v. Krasimir Дългопол/Dalgopol Цонево/Tsonevo

с. Славейково/v. Slaveikovo Провадия/Provadia Провадия/Provadia

с.Черноок/v. Chernook Провадия/Provadia Провадия/Provadia

РДГ Шумен / RDF Shumen

с. Янково/v. Yankovo Смядово/Smyadovo Смядово/ Smyadovo

Смядово/Smyaovo Смядово/ Smyadovo Смядово/ Smyadovo

с. Желъд/v. Zhelad Смядово/ Smyadovo Смядово/ Smyadovo

с. Александрово/v. Aleksandrovo Смядово/ Smyadovo Смядово/ Smyadovo

с. Тушовица/v. Tushovitsa Върбица/Varbitsa Върбица/Varbitsa

с. Сушина/v. Sushina Върбица/Varbitsa Върбица/Varbitsa

с. Виница/v. Vinitsa Върбица/Varbitsa В. Преслав/V. Preslav

РДГ Бургас / RDF Burgas

с. Крушевец/v. Krushevets Созопол/Sozopol Ново Паничарево/Novo Panicha-
revo

с. Индже войвода/v. Indzhe 
voyvoda Созопол/Sozopol Ново Паничарево/Novo Panicha-

revo

с. Топчийско/v. Topchiysko Руен/Ruen Айтос/Aytos

РДГ Благоевград / RDF Blagoevgrad

с. Пирин/v. Pirin Сандански/Sandanski Катунци/Katuntsi
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за тези изменения, може да се допусне само, че това е резултат от кумулативното 
действие на много причини, като изменения в структурата на дъбовите гори, промени 
в климата, антропогенно въздействие, водени мероприятия за регулиране числеността 
на вредителя и др.

дъбовата процесионка се изявява като каламитетен вид, макар и флуктуациите 
да не са от мащабите, наблюдавани при Lymantria dispar (l.). през периода на 
изследването са отчени два пика, като надвишаването на средната стойност достига до 
6,5 пъти. В предходния период до 1953 г. са регистрирани 3 градации: през 1960 г., през 
1970 г. и през 2000 г. (Mirchev et al., 2011).

проучването на Мирчев и др. (2003) за стопанско значимите насекомни 
вредители в горското стопанство на България за периода 1990-2002 г. показва, че в 
широколистните ни гори от листогризещите вредители, по обективния показател 
обем на третираните площи, дъбовата процесионка за условията на страната заема 
почетното четвърто място след гъботворката, комплекса от листоврътки и педомерки 
и златозадката. В тази посока са и данните, оповестени от Mirchev et al. (2011). От 1971 г. 
до 2000 г. е извършена седемкратна авиационна борба в годините 1971, 1973, 1975, 1981, 
1982, 1999 и 2000 г. на обща площ 5309,6 ha в района на РдГ Варна, Бургас и Шумен. 

Таблица 2. Степен на повреди на нападнатите насаждения от T. processionea през периода 2006-2020 г. 
Table 2. Degree of damages by T. processionea on the infested plantations during the period 2006-2020 

Общо нападнати 
площи

Total infested areas

Насаждения
 с обезлистване под 30%

Deforested stands below 30%

Насаждения с 
обезлистване над 30%

Deforested stands over 30%

ha 5455 5192,2 262,8

% 100 95,2 4,8

Таблица 3. Екологични параметри на местообитанията на дъбовата процесионка, през периода 2012-2019 г.
Table 3. Ecological parameters of the habitats of the oak processionary moth during the period 2012-2019

Разпределение на местообитанията по дървесен състав
Distribution of habitats by tree composition

Чисти насаждения от цер, %
Pure Quercus cerris stands, %

Чисти насаждения от зимен дъб, %
Pure Q. petraea stands, %

Смесени насаждения, %
Mixed stands, %

6,21 0,05 93,74

Разпределение на местообитанията по пълнота на насажденията, % 
Distribution of habitats by relative density of forests, % 

0,3 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

0,6 11,0 27,7 23,0 30,8 5,2 1,7

Разпределение на площите на местообитанията по възраст на насажденията, %
Distribution of habitats by age of forests, %

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 111-
120

121-
130

131-
140

141-
150

1,5 1,5 4,7 4,2 26,4 18,7 32,3 5,4 0,3 0,5 2,5 1,2 0,8

Разпределение на местообитанията по бонитет на горите, %
Distribution of habitats by site index of forests, %

1 2 3 4 5

10,8 32,2 21,4 24,7 10,9
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В природата естествените биологични фактори имат ограничена роля за 
регулиране на числеността на този вредител. по яйцата са изолирани само два вида 
паразитоида, но регулиращият им ефект е под 1% (Mirchev et al., 2003; Мирчев и др., 
2013). по-голямо е разнообразието от паразитоидите по гъсениците и какавидите, цели 
11 вида, като степента им на въздействие върху числеността ѝ не е посочена (Mirchev 
et al., 2011).

Жлезите на космиците на гъсениците на дъбовата процесионка произвеждат 
уртикиращ протеин, който предизвиква при хората и животните ерукизъм, 
конюктивити, кератити и увеити (lamy, 1990). проведено проучване у нас показва, че 
сенсибилизацията очертава важна роля на алергените от процесионката за развитието 
на IgE-медиирани алергични оплаквания при различни групи специалисти, свързани 
професионално с горите. Те са реална опасност за горски работници, които имат 
ежедневен контакт с техните ларви. Кожните реакции след контакт с уртикогенните 
космици на гъсениците ѝ са най-честите клинични прояви на въздействие (Kandova et 
al., 2020).

Благодарност: проучването е подпомогнато от проект „експанзия на боровата процесионка 
Thaumetopoea pityocampa (Denis and Schiffermüller, 1775) (lepidoptera: Thaumetopoeidae) в България 
– опасен алерген и стопански значим вредител в боровите екосистеми“, финансиран от Фонд 
„Научни изследвания“ (дН 01/17, 22.12.2016 г.).
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(Summary)

The economic significance, occurrence, and ecological parameters of the habitats of 
the oak processionary moth in Bulgaria were analyzed on the basis of the forest pathological 
forecasts for the 14-year period from 2006 to 2020 and the “signal sheets” entered in an 
information system of a data base on the protection of forest territories from diseases, pests, 
and other damages under the Executive Forest agency. The surface area of the oak forests 
attacked is 5455 ha or 389.6 ha per year on the average, but only 4.8% of them have defoliation 
of over 30%. Two peaks in the numbers of the species only were reported – in 2010, when the 
excess over the average value was 6.5 times, and in 2018 – 2.3 times. The pest was registered on 
the territory of five Regional Directorate of Forestry (RDF), in areas belonging to 24 population 
centers, 67.9% of the sites attacked being in the area of the Regional Directorate of Forestry 
Burgas. The oak processionary moth was found primarily in mixed oak forests, only 6.1% were 
in pure forests of Quercus cerris and 0.1% – of Q. petraea. Over half of the forests attacked have 
relative density of over 0.7 and site index of from 2 to 4.
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