
81

НАУКА ЗА ГОРАТА, СпециАлНО иЗдАНие, 2020
FOREST SCIENCE, SpECIal ISSuE, 2020

нов метод за проучване на еКоЛоГИЯта  
И ФеноЛоГИЯта на Боровата проЦеСИонКа  

(ThaumeTopoea piTyocampa) в БЪЛГарИЯ

Маргарита Георгиева, Гергана Заемджикова, Мария Матова,  
Георги Георгиев, Пламен Мирчев

институт за гората – София, Българска академия на науките

абстракт: изпитан е нов метод за проучване на екологията и фенологията на боровата 
процесионка (Thaumetopoea pityocampa), чрез използване на екологични капани ‘Écopièges’, разра-
ботени за събиране и унищожаване на гъсениците на вредителя. Три броя капани са монтирани 
през февруари 2019 г. в района на дГС Клисура около стъблата на дървета от черен бор, с наличие 
на зимни гнезда на боровата процесионка. Отчетен е периодът на извършване на процесиите от 
гъсеници по пътя им на слизане към почвата за какавидиране. Уловените в капаните гъсеници са 
поставени в съдове с почва, откъдето са отчетени имагинирали паразитоиди от сем. Tachinidae 
и са идентифицирани ентомопатогенни гъби от род Beauveria. екологичните капани ‘Écopièges’ 
служат не само за проучване на фенологията на T. pityocampa, но и за провеждане на механична 
борба с гъсениците на вредителя, особено в урбанизирани територии и в рискови райони (паркове, 
училища, детски градини, болници и др.). 
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Боровата процесионка, Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermüller, 1775) 
(lepidoptera: Notodontidae) е най-значимият стопански иглогризещ вредител в боро-
вите гори на България (Мирчев и др., 2003, Заемджикова и др., 2019). Вредоносното му 
въздействие е свързано не само с причиняваните щети в горското стопанство, но и с 
проблеми от здравословен характер. Гъсениците на вида отделят алергенно вещество, 
което съдържа „тауметопеин“, предизвикващ дерматити и уртикарии при хора и жи-
вотни (lamy, 1990). В този аспект, вредителят е опасен за здравето на хората и оказва 
негативно влияние върху туризма в курортните и балнеологични центрове, разпрос-
транявайки се в градските паркове или крайградски насаждения.

Фенологията на T. pityocampa у нас е хетерогенна, обусловена от наличие на две 
фенологични форми: лятна (континентална) и зимна (средиземноморска), които се 
различават в сроковете на летеж на имагото, начина на презимуване и др. (Mirchev et 
al., 2017, 2019).

популационната численост на боровата процесионка се регулира от въздействи-
ето на биотични фактори, предимно паразитоиди, и в по-малка степен – ентомопато-
генни микроорганизми. при недостатъчно въздействие на естествените биоагенти се 
налага провеждането на активни растителнозащитни мерки, като от решаващо значе-
ние за тяхната ефективност е уточняване на сроковете за третиране.

В края на ларвното си развитие, гъсениците на боровата процесионка напускат 
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зимните гнезда, слизат на земята и придвижвайки се в процесия, се отправят за кака-
видиране към отцедливи и слънчеви места с неуплътнена почва. 

през 2019 г. е използван нов метод за проучване на аспекти от фенологията (пе-
риода на слизане на гъсениците в почвата за какавидиране) и екологията (комплекса 
от паразитоиди и ентомопатогени) на боровата процесионка. Три екологични капана 
‘Écopièges’ са заложени на 26.02.2019 г. в района на дГС Клисура в култура от черен бор, 
във възраст 45 години, растяща на 860 m надм. в., с наличие на зимни гнезда на борова 
процесионка (Фиг. 1). 

Капаните са поставени около стъблата на нападнати дървета  за събиране на 
гъсениците по пътя им за какавидиране в почвата (Фиг. 2). 

Капанът се състои от: гъвкав ринг за монтиране около ствола на дърветата; огра-
ничителна лента, която не позволява на гъсениците да напуснат ринга и да слязат в 
почвата; уловител (полиетиленов плик); гъвкав тръбопровод, отвеждащ гъсениците от 
ринга към уловителя. преди монтиране, уловителят се пълни до 1/3 от обема му с поч-
ва, в който навлизат гъсениците да какавидират.

В района на дГС Клисура е установена типичната (средиземноморска) форма 
на боровата процесионка. периодът на слизане на гъсениците в почвата е отчетен в 
края на март – началото на април 2019 г. На 24.04.2019 г. е заснета процесия, насочваща 
се към капаните, като е отчетено наличие на гъсеници и в трите уловителя (Фиг. 2). 
Уловените гъсеници са пренесени в института за гората в София, където са поставени 
отделно в 3 съда с перфорирани дъна, за оттичане на попадналата вода. Съдовете са 
напълнени до 10 cm от горния им ръб с почва и застлани с пясък, за открояване на 
излетелите пеперуди. покрити са с мрежа, която задържа имагиниралите паразитоиди 
и пеперуди на боровата процесионка. 

Фиг. 1. Култура от Pinus nigra, в която са изпитани екологичните капани ‘Écopièges’
Fig. 1. Pinus nigra plantation in which ‘Écopièges’ ecological traps were studied
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Второ отчитане на капаните в Клисура е извършено на 22.05.2019 г., когато са 
събрани общо 30 какавиди, които са поставени в пластмасови контейнери с навлажнен 
пясък и отнесени в лабораторията по ентомология на института за гората, от които са 
излетели три мъжки и седем женски пеперуди. От събраните какавиди са имагинирали 
паразитоиди, представители на сем. Tachinidae и се е развил мицел на ентомопатогенни 
гъби от род Beauveria.

при класическите ентомологични методи се налага провеждане на ежедневни 
обследвания в периода на какавидиране, за проследяване и намиране на процесиони-
ращи колонии. Капаните ‘Écopièges‘ могат да се използват за проучване на фенологията 
и екологията на T. pityocampa, въпреки че са разработени главно като средство за борба 
с вредителя, предимно в урбанизирани територии и в рискови райони (паркове, учили-
ща, детски градини, болници и др.). Събраните гъсеници се отстраняват от нападнати-
те райони и се изгарят на безопасно разстояние.

екологичните капани ‘Écopièges‘ са селективно средство за борба с гъсениците на бо-
ровата процесионка, но данните от тях могат да бъдат ползвани и от лесозащитната прак-
тика при уточняване на фенологията на вида в различните райони на ареала в България.

Благодарности: проучването е подпомогнато от проект „експанзия на боровата проце-
сионка 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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Фиг. 2. Капани за улов на процесии от гъсеници на Thaumetopoea pityocampa
Fig. 2. Traps for catching processions of Thaumetopoea pityocampa caterpillars
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(Summary)

In 2019, a new method using Écopièges traps, was implemented to examine some as-
pects of the phenology (period of larvae procession and pupation), and the ecology (the com-
plex of parasitoids and entomopathogens on larvae and pupae) of pine processionary moth 
(Thaumetopoea pityocampa). The experiment was carried-out in the territory of   the State 
Forestry Klisura, where three Écopièges traps were installed around the trunks of Pinus nigra 
trees attacked by T. pityocampa. From collected larvae and pupae, parasitoids, representatives of 
the family Tachinidae had emerged and entomopathogens of genus Beauveria were identified.

The proposed new method, through the Écopièges traps, not only enables the study of 
the ecology and phenology of the pine processionary moth, but could also be used as a means 
of mechanical pest control, especially in urban areas. 
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