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 представена за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по професионално 

направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Лесомелиорации, защита на горите и 

специални ползвания в горите“ 

 

ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ БИОЛОГИЯТА И ЕКОЛОГИЯТА  

НА БОРОВАТА ПРОЦЕСИОНКА  
 

1. СЪСТОЯНИЕ НА ВЪПРОСА 

1.1. Стопанска значимост на насекомите в горите на България 

Горите в България са част от европейското и световно горско богатство. След един период на 

пресилено ползване през Втората световна война и ранните следвоенни години, площта на горите 

у нас постоянно расте. Според Отчета на горския фонд през периода 1965-2015 г. залесената 

горска площ се е увеличила от 3 144 млн. hа на 3 834 млн. hа. Дървесният запас на българските 

гори към края на 2015 г. е 680 млн. m³, при годишен прираст от около 13,4 млн. m³. Средната 

възраст на горите е 51 г.  

Въпреки постоянното увеличаване на залесената площ и запасите от дървесина състоянието на 

нашите гори буди сериозно безпокойство. Около 33% от горите са в равнинно-хълмистия 

горскорастителен подпояс, който е най-силно засегнат от глобалното затопляне и свързаната с 

него аридизация на климата (Alexandrov, 2007). През последните години насажденията в пояса на 

дъба (т.е. равнинните и нископланинските гори) дават признаци на съхнене. Съхнене се наблюдава 

както в иглолистните култури, които са извън естествения си ареал, така и в издънковите дъбови 

гори, особено в тези от цер (Попов и др., 2018 а, б), които пък масово, „наведнъж“, навлизат в 

турнусна възраст. 

Съхненето в равнините гори в голяма степен се дължи на неблагоприятен строеж по възраст и на 

климатичните промени. Освен тези основни фактори, решаващ принос за съхненето на 

конкретната гора имат различни вторични фактори от абиотичен и биотичен характер – суши, 

ветровали и снеголоми, насекомни вредители, гъбни и бактериални патогени, и др. Нападенията от 

насекоми могат да бъдат сериозна заплаха за горските екосистеми, поради което е наложително 

прилагане на ефективни методи за борба с тях.  

Горските екосистеми се обитават от множество видове насекоми, голяма част от които са 

филофаги (листогризещи). Повечето насекоми не предизвикват каламитети, но някои от тях 
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периодично се намножават масово и повреждат сериозно и понякога фатално горскодървесната 

растителност. Те имат статут на вредители и срещу техните нападения  се води борба.  

Стопанското значение на вида се определя от размера на свързаните с него щети и от 

необходимите разходи за борбата с тях. Вид, чиято жизнена дейност не предизвиква щети и 

разходи, няма стопанско значение като вредител. В практиката стопанското значение на 

конкретния вид се определя от третираната площ при борбата с неговите нападения. Други 

възможни измерители са нападнатата площ, която се дели на силно и слабо нападната, 

изразходваните средства за борба с вредителя, установените щети в кубични метри, пари и др. 

Проучвания върху стопански значимите насекомни вредители в горите на България са провеждани 

от Мирчев и др. (2003). Oценката е направена за периода 1990 – 2002 г. въз основа на площта на 

планираните лесозащитни мероприятия срещу тях. Авторите съобщават за нападения от 61 вида 

насекоми. Планираните площи за третиране са само срещу 11 вида. Предложени за третиране са 

общо 630 хил. ha гори или средно годишно 48 500 ha. Въз основа на този площен критерии, в 

иглолистните гори с най-голяма стопанската значимост се откроява боровата процесинка 

(Thaumetopoea pityocampa), а в широколистните гори – гъботворката и комплексът 

„листозавивачки-педомерки“. През периода 1990 – 2002 г., срещу тези три групи вредители са 

предложени 91% от лесозащитните мероприятия в страната.  

Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.) (Lepidoptera: Notodontidae) е разпространена основно 

в боровите екосистеми (Pinus spp.) (Battisti et al., 2015). У нас тя атакува насаждения от бял и черен 

бор (Мирчев, Цанков, 2000). Видът е значим в стопански и медико-социален аспект. В стопански 

аспект, T. pityocampa е определен като най-опасният иглогризещ вредител в страната. За периода 

1951-2011 г. засегнатите площи от нея възлизат общо на 1 058 042 ha  или средно годишно 17 345 

ha. B отделни години нападенията достигат до 40 000 ha (Mirchev et al., 2011).  

Боровата процеионка е опсаен алерген, контактът с гъсениците предизвиква алергични реакции и 

контактен дерматит (ерукизъм) при хора и животни (Rodriguez-Mahillo et al., 2012). При много 

случаи се развиват и IgE-медиирани алергични реакции, предизвиквани от инхалацията на 

разпространяващите се с въздуха уртикогенни космици или техните шипчета. Те се проявяват 

главно при горски работници и протичат като астматични пристъпи и дори анафилактичен шок. В 

лесопарковете и градските паркове боровата процесионка може да бъде опасна и за населението. 

Ето защо T. pityocampa се смята не само за източник на контактна и професионална алергия, но и 

за източник на инхалативни и очни алергии, влияещи върху здравето на широк кръг от хора 

(Portero et al., 2012). 
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1.2. Експанзия на боровата процесионка 

Боровата процесиока е медитерански вид, чийто ареал обхваща средиземноморските райони на 

държавите от Южна Европа, Мала Азия и Северна Африка (Battisti et al., 2015). Видът е известен в 

над 20 страни със средиземноморски и океански климат. През България минава част от северната 

граница на неговия ареал.  

T. pityocampa е био-индикаторен вид за настъпващите климатични промени. Израз на това е 

вертикално и хоризонтално разширяване на световния му ареал (Battisti et al., 2005; Rosenzweig et 

al., 2007). Понастоящем в Европа хоризонталните граници на вида достигат до 48° с. ш., а 

вертикалните – до 1400 m н.в. (Roques et al., 2015). Експанзия на боровата процесионка е 

установена и в България (Roques et al., 2015). Основната причина за разширяване на ареала й е 

повишаването на температурите, което благоприятства храненето на гъсениците през зимните 

месеци, както и оцеляването им в нови хабитати, разположени на север и по-големи надморски 

височини (Battisti et al., 2005; 2006; Buffo et al., 2007; Robinet at al., 2007; 2015). Проведени са 

редица изследвания и са предложени различни модели за предсказване на този процес (Huchon, 

Demolin, 1970; Robinet,  2007; Battisti et al., 2005; Godefroid еt al., 2016; Mirchev et al., 2011). 

Първите съобщения за боровата процесионка у нас са направени в Софийското поле през 1906 г., 

където тя продължава да присъства латентно (със слаби нападения) и днес (Дреновски,  1923). До 

средата на 20-ти век проучванията върху боровата процесионка са основно фаунистични. След 

1950 г. започва да се води статистика за нападнатите площи. До 1995 г. нападенията на  

T. pityocampa се разрастват площно, но остават ограничани в Югозападна България, т.е. в 

западната част на Южната крайгранична горскорастителна област, която обхваща земите с 

преходно-средиземноморски климат. През 1995 г. обаче са регистрирани стопански значими 

нападения в Централна България, които са извън първоначалния й ареал. Това поставя начало на 

експанзията на вида в България. Образува се нов устойчив ареал в Тракийската горскорастителна 

област, която е с преходно-континентален климат. 

Нападенията на боровата процесионка в Централна България се развиват в източна посока при 

годишна скорост от 3-5 km (Roques et al., 2015), което съответства на скоростта на разширяването 

на атаките във Франция с годишен темп от 3 до 5,6 km (Battisti et al., 2005; Robinet et al., 2007). 

Това явление се дължи летежните способности на женските пеперуди. Друго интересно 

съвпадение е, че експанзията на боровата процесионка в България през 1995 г., съвпада и по време 

с експанзията във Франция (Robinet et al., 2014). Нещо повече, експанзията на T. pityocampa на 

север към Парижкия басейн става в един период на затопляне през 90-те години, което е и 

вероятна причина за експанзията на вида и у нас.  
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Освен от глобалния фактор – климат, разпространението на боровата процесионка зависи силно и 

от действието на редица други фактори, каквито са: фенологичните форми, скоростта на 

разпространение на популациите, гъстотата и разпространението на хранително растение и 

ефектът на водената борба. Пътният транспорт и международната търговия с живи растения се 

оказват също реална възможност за възникване на нови пионерни колонии, отдалечени от 

основния ареал на разстояния, надвишаващи в пъти летежния диапазон на женските пеперуди 

(Robinet et al., 2012). 

1.3. Фенологични форми 

В ентомологичната литература у нас се различават две форми на боровата процесионка – „лятна“ и 

„зимна“. Много по-разпространена и отдавна известна е зимната форма (Дреновски, 1923; Цанков, 

1960; Цанков, Mирчев, 2000). При нея летежът е късен (август), ларвите се развиват през зимата, 

гъсениците какавидират в почвата през пролетта, където остават в задължителна диапуза до юли 

(Цанков, Mирчев, 2000). Постепенни вариации във фенологията на зимните форми, пряко 

свързани с климатичните колебания, са известни за T. pityocampa. Така например, появата на 

възрастните може да настъпи по-рано (юли) в обекти разположени на по-голяма надморска 

височина и ширина и обратно, по-късно (август – септември) в южните граници на видовия ареал 

(Battisti et al., 2015).  

Изключителна ситуация е установена преди 20 години в района на Лейрия (Португалия), където за 

първи път са наблюдавани симпатрични популации – летни и зимни с напълно припокриващ се 

ареал (Pimentel et al., 2006). Възрастните на летните популации се появяват през пролетта (май – 

юни), а ларвите се развиват през лятото (юли – август). Поради високите летни температури, те се 

развиват по-бързо от тези на зимните, което скъсява времето необходимо за ларвното им развитие. 

Гъсениците какавидират в почвата в края на септември. Какавидната диапауза продължава през 

зимата и е с по-голяма продължителност, отколкото при зимните (Santos et al., 2011 a; 2013). 

Изненадаващ литературен факт е, че в България още през 1926 г. за първи път Чорбаджиев 

съобщава за гъсеници, събрани от района на Родопите (в района на Девин, Чепеларе и с. Хвойна), 

които приключват развитието си през есента. Тази констатация се потвърждава от проучване на 

Русков (1930), проведено през 1927 и 1928 г. също в тази част на Родопите. Авторът прави извода, 

че „развитието но боровата процесионка не съвпада с данните за развитието й, известни в 

литературата и то се разклонява в две линии, които обаче морфологично са напълно идентични“. 

По-късно през 50-те години на ХХ век, Цанков (1960) разширява географията на тази форма, като 

я намира освен във Велинград (Родопи) и в Централна България, в землищата на Хисаря и Сопот. 

Може да се предположи, че изменението на климата е довело до тази фенологична промяна, в 
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следствие на което някои индивиди са какавидирали по-рано например, поради по-топла есенен. 

От друга страна, тези наблюдения могат да се окажат и първите научни съобщения, свързани с 

лятната форма, понеже откриването й през 1997 г. в Португалия става много по-късно (Pimentel et 

al., 2006).  

Дискусионен въпрос е, дали лятната форма е отделна раса или подвид и доколко изтегленото 

напред фенологично развитие е генетично предопределено. По тази причина в много публикации 

се предпочитат неутралните термини като „лятна популация“ и „зимна популация“ (Santos et al., 

2007). Този въпрос е обект на продълаващи проучвания. При секвениране на генома е доказана 

генетическа диференциация в алелни честоти на двете симпатрични популации в Португалия, 

както и ниско ниво на филогенетическа такава (Santos et al., 2007; 2011 а; Burban et al., 2016). 

Последното предполага скорошен локален произход на летните португалски популации. Други 

автори предполагат, че мутации във фенологичен ген са предизвикали възникването им, което е в 

съответствие с високата наследственост на изместената фенология (Branco et al., 2017). Във всеки 

случай промяната във фенологичния календар е възможно да причини репродуктивна изолация на 

индивидите по време. Такава ситуация може да доведе до алохронно видообразуване, при което 

видовете стават репродуктивно изолирани без географски бариери (Alexander, Bigelow, 1960). За 

Португалия е установено, че има времево пространство (между 15 и 40 дни), в което индивидите 

на летните популации не се срещат с тези на зимните, въпреки че обитават една и съща местност. 

В следствие на климатични аномалии не е изключено тези периоди да стават по-къси или по-

дълги, което ще доближава или раздалечава репродуктивните им пътища. Следователно, някои 

индивиди на летните популации, които се появяват по-късно, ще могат да се чифтосват с по-рано 

появили се такива на зимните. При лабораторен експеримент е доказано, че все пак чифтосването 

е възможно (Branco et al., 2017). В този случай произведените хибриди се появят на междини дати 

и могат да се кръстосат обратно с двете родителски форми, което води до известен генетичен 

обмен между тях (Servedio et al., 2011). 

Освен фенологичните разлики, симпатричните португалски популации се разграничават и по 

някои адаптивни, морфологични и биологични черти (Santos et al., 2011 a, b; 2013), които говорят 

за еволюционна стъпка на протичащо видообразуване. Така например, ларвите на летните 

популации имат по-висока адаптивност към високите температури през летните месеци (Santos et 

al., 2011 b). Освен това те се развиват по-бързо (средно за 90 дни) от тези на зимните (180-300 

дни), като за основна причина се посочва продължителността на слънчевото греене. 

Морфологични разлики са установени в размера на яйцата и цвета на яйчните люспи, а 

биологични разлики са намерени в плдовитостта на женските пеперуди. По-ниската плодовитост 

на летните популации се компенсира с по-голям размер на отложените яйца. Това вероятно е 
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естествен начин да се балансират разликите между размера и броя на излюпените гъсеници. По-

големите яйца предполагат по-голям размер на ембриона, а по-голямото количество отложени 

яйца се свързва с по-висока преживяемост на вида (Pimentel et al., 2010).  

Изследванията до момента не доказват съществуването на генетическа бариера, породена от 

аномалии в генома на популациите, т.е. липсва сигурен генетичен белег, доказващ 

видообразуване. Установена е само генетическа дивергенция, която е довела до фенотипни 

промени. Продължителната диференциация обаче може да доведе до поява на генетично 

несъвместими индивиди. По тази причина летните португалски популации могат да се разглеждат 

като еволюционна стъпка към последващо алохронно видообразуване. Въз основа на това, учените 

предлагат летните популации да се разглеждат като отделена фенологична раса (Santos et al., 2011 

a).  

1.4. Екологични фактори, влияещи върху фенологичните форми 

Въздушните температури са лимитиращ фактор за жизнената дейност на насекомите, поради което 

температурните екстреми могат да бъдат летални за преживяемостта на боровата процесионка. 

Предвид установените разлики във фенологичния им календар, температурните прагове следва да 

влияят по различен начин на двете форми. Така например за преживяемостта на гъсениците на 

зимната форма в периода октомври – февруари са летални температури от –13.7°C (при втора 

ларвна възраст, L2) и –16°C (за трета и четвърта възраст, L3/L4) (Buffo et al., 2007), както и 

денонощните температурни колебания, които формират така наречените „благоприятни дни“ 

(броят дни с дневни въздушни температури над >9°C
 
и нощни >0°C) (Battisti et al., 2015). Тези 

температурни прагове са съществени за преживяемостта на зимните популации, но не засяга 

летните. Обратно, високите екстреми (температури на въздуха над 32°C и 40°C) влияят слабо 

върху ларвното развитие на зимните форми, които се излюпват през есента, но са решаващи за 

преживяемостта на гъсениците на летните, чието развитие протича през горещите месеци (Santos 

et al., 2011 b; Robinet et al., 2013). По тази причина, адаптивните способности на зимните форми ще 

зависят от температурите през зимните месеци, а тези на летните – от температурните екстреми 

през летнитe. Съществен елемент за развитието на летните форми са също пролетните 

температури, необходими за размножаването и чифтосването на възрастните. Чифтосването на 

възрастните става през нощта. Студеното време при летните популации може да попречи на 

активността на възрастните. Battisti et al. (2006) определят праг от 14 °C, под който женските имат 

ниска полетна активност, а в изследване на Zhang & Paiva (1998) се съобщава, че температури от 

над 22°C могат да попречат на репродуктивната дейност на възрастните. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3790542/#b39
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Поради тези специфики в биоекологията на двете форми, бъдещите сценарии на климатичните 

ограничения при прогнозиране на нападенията на боровата процесионка, следва да са адаптирани 

към фенологичната променливост на вида. За района Португалия е предложен модел, според който 

вътрешните части на страната, в които климатът е средиземноморски, се сочат като неподходящи 

за развитието на летните форми, за разлика от крайбрежните зони с изразен океански климат, 

които се оказват по-подходящи за дългосрочното им установяване (Santos et al., 2011 b). Според 

авторите, адаптирането на летните форми към температурните максимуми през горещите месеци 

не са достатъчни, за да позволят разширяването им във вътрешността на страната, и въобще са 

пречка за дългосрочното им установяване в повечето страни от Средиземноморския басейн. До 

тук обаче предложените модели са за страни със средиземноморски и океански климат. За разлика 

от тях, климатът на България е доста различен. Страната попада в два климатични пояса – 

умерения, и то в неговата континентална разновидност, и средиземноморския, както и на прехода 

между тези два климатични пояса. Спецификите в климатичното районирана на страната, 

съчетани с голямото разнообразие на релефните форми, предполагат силна вариабилност на 

температурните ограничения, определящи разпространение на двете фенологични форми. Това 

прави страната ни уникално място в световния ареала на боровата процесионка, което налага 

апробиране на методика, адаптирана към условията на континентален климат. 

Яйчните парзитоиди са добре проучен аспект от екологията на вида в страната. Първите 

изследвания у нас започват през 1956 г. и са насочени към изясняване на видовия им състав. До 

настоящия момент са установени следните видове паразитоиди: Ooencyrtus pityocampae (Mercet) 

(Hymenoptera: Encertydae), Anastatus bifasciatus (Fonscolombe) (Hymenoptera: Eupelmidae), 

Eupelmus (Macroneura) vesicularis Retzius) (Hymenoptera: Eupelmidae), Pediobius bruchicida 

(Rondani) (Hymenoptera: Eulophidae), полиембрионният паразитоид Trichogramma embryophagum 

(Hartig) (Hymenoptera: Trichogrammatidae), специфичният паразитоид Baryscapus (=Tetrastichus) 

servadeii (Domenichini) (Hymenoptera: Eulophidae) и хиперпаразитоидът Baryscapus transversalis 

Graham (Hymenoptera: Eulophidae) (Цанков, 1956; 1960; 1970; 1972; Szeczepaňski, Tzankov, 1967; 

Мирчев, 2005; Mirchev, 1998 a, b; Tsankov et al., 1996 a, b; Tsankov et al., 1998 a, b). Важен 

методичен принос е идентификацията на паразитоидите по мекониумите, позволяваща 

определянето им в яйцата на боровата процесионка (Tsankov et al., 1996 a; Tsankov et al., 1998 b). 

Изследвани са различни аспекти от биология и екологията на яйчните паразитоиди, вклчващ 

широк кръг от проучвания с различна насоченост.  

Обследван е ефекът на опаразитяване на O. pityocampae и B. servadeii в различни стадии от 

ембрионалното развитие на T. pityocampa. Доказана е по-голямата адаптивност в опаразитяването 

на B. servadeii в сравнение с тази на полифага O. pityocampae. Последният опаразитява предимно 
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прясно отложени яйца, т.е. преди да е напреднало развитието на ембриона, за разлика от 

специфичният паразитоид B. servadeii, при който ефектът се запазва относително постоянен през 

целия ембрионален период. Потвърдено е, че B. transversalis е облигатен хиперпаразитоид върху 

първичните яйчни паразитоиди на O. pityocampae и B. servadeii (Мирчев, 2005).  

Определена е ролята на флористичното биоразнообразие на хабитата върху числеността на 

паразитоидите-полифаги (Мирчев, 2005). Изследвана е локализацията на паразитоидите в 

различните части на яйцепръстенчетата, като особеност в тяхното поведение за преодоляване на 

защитната роля на покривните люспи (Мирчев и др., 2010; Mirchev et al., 1998 b; Tsankov et al., 

1996 a, b; Tsankov et al., 1998 b). Проучено е влиянието на географската ориентация на клоните и 

височината на отлагане на яйцата върху степента на опаразитяване (Tsankov, 1990). Анализирано е 

влиянието на радиоактивното облъчване върху зимуващите стадии на паразитоидите (Цанков, 

1970). 

Проследена е фенологията на паразитоидите, която е белег за синхронизация на видовете с 

появата на яйцата (Мирчев и др., 2010; Tsankov et al., 1996 a, b; Tsankov et al., 1998 b). Определен е 

половият индекс на изолираните паразитоиди (Мирчев и др., 2010; Mirchev et al., 1998 a, b; 

Tsankov et al., 1998 b). Изследвана е преживяемостта на паразитоидите (Мирчев, 2005). 

Проучено е влиянието на яйчните паразитоиди в нови местообитания (зоната на експанзия на 

боровата процсионка). За двадесетгодишен период е установено, че регулиращият ефект на 

яйчните паразитоиди в тях се изравнява процентно с този в старите. Определена е динамика в 

числеността на видовете по години (Mirchev et al., 2017). 

За сега у нас не са открити различия във видовия състав на яйчните паразитоиди и регулиращия 

им ефект при двете форми. При други проучвания в Португалия се съобщава за някои съществени 

особености. В района на Лейрия е констатиран по-висок процент на опаразитяване при лятната 

форма, както и разлики в процентното участие на паразитоидите. При летните популации основна 

е регулиращата роля (над 46%) на Ooencyrtus pityocampae и Trichogramma embryophagum (Hartig) 

(Hymenoptera, Trichogrammatidae), за разлика от Baryscapus servadeii, чиято роля е ниска – под 

10%. При зимната форма делът на T. embryophagum се запазва относително висок (над 60%), 

докато участие на O. pityocampaе е по-ниско (15%), а на B. servadeii е по-високо (20%) (Santos et 

al., 2013).  

1.5. Перспективи на изследванията на вида в България 

В заключение може да се каже, че България е една от малкото страни в световния ареал на 

боровата процесионка, притежаваща архивни данни за нападенията за период от 80 години. Това 

прави страната ни ценен източник на информация, която може да се използва като средство за 
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планиране на експерименти, наблюдения, пространствени анализи и прогнози. Този архив от 

данни до сега остава неизползван. От друга страна, пространственяг анализ, съчетан с прилагането 

на климатични модели, е изключително добра възможност за прогнозиране на нападенията на този 

вредител. Освен климатичните фактори, прогнозните модели за разпространението на  

T. pityocampa ще зависят силно и от фенологичната форма на вида. Това налага планирането на 

изследвания върху биоекологията на двете фенологични форми, каквито към момента за страната 

са ограничени. 

В резултат на направения преглед на трудове по темата може да се заключи, че стоят редица 

неразрешени въпроси пред изследователите, които провокират въображението и сами по себе си 

са стимул в търсенето и намирането на решения.  
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2. ОСНОВНИ НАУЧНО-МЕТОДИЧНИ И ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 

 
2.1. Стопанска значимост на насекомните вредители в горите на страната 

 Определени са стопански значимите насекомни вредители в горите на страната за периода 

2003 – 2018 г. Анализът е направен въз основа на силните нападения и предвидените 

лесозащитни мероприятия срещу тях. Почти 100% от лесозащитните мероприятия в 

иглолистните гори са планирани срещу боровата процесионка (Thaumetopoea pityocampa), 

короядите (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) и боровите листни оси (Hymenoptera: 

Diprionidae, Pamphiliidae). В широколистните гори, най-голям е делът (над 80%) на 

планираните площи срещу гъботворката (Lymantria dispar (Linnaeus, 1758)). В сравнение с 

периода 1990 – 2002 г. се констатира увеличаване на нападенията от корояди в 

иглолистните гори и намаляване на нападенията от L. dispar в широколистните гори 

(Заемджикова и др., 2019; B. 4.1).  

2.2. Експанзия на боровата процесионка 

Създаден е архив от геореферирани данни за нападенията на T. pityocampa в зоната на експанзия 

(РДГ Стара Загора). Установени са закономерностите в динамиката и пространственото 

разпространение на нападенията по горски стопанства и землища за двадесет и три годишен 

период. Определени са следните по-важни зависимости (Zaemdzhikova et al., 2018; B. 4.2). 

 Видът заселва нововъзникналия си ареал сравнително бавно, като разселването му става в 

близост до съществуващи огнища. Нови отдалечени огнища са появяват рядко, обикновено 

в години на градация.  

 Разпространението на боровата процесионка в изследваната зона се извършва в посока на 

преобладаващите ветрове – от запад на изток, с известно разсейване на север или на юг, и 

много рядко на запад.  

 Нападенията на боровата процесионка остават до голяма степен концентрирани в близост 

до първоначалните огнища, което е показателно, че потенциалът за разширяване на 

нападенията остава висок. 

 Предложени са опростени карти на нападенията, които показват развитието на експанзията 

във времето и пространството. 

Определенео е влиянието на показателите на таксационната характеристика на насажденията 

вурху разпространението на боровата процесионка в зоната на експанзия. Установени са следните 

закономерности (Zaemdzhikova, 2020; B. 4.3). 
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 Намерена е силна зависимост на нападенията от дървесния вид, изложението, пълнотата и 

надморската височина. Установено е, че черният бор се атакува 1,5 пъти по-често от белия. 

Слънчавите месторастения се нападат 2 пъти по-често от сенчестите. Нападенията са най-

чести при надморска височина от 500-600 m и при пълнота 0,7. 

 На сенчести склонове нападенията са ограничени до 900 m н.в., а на слънчеви склонове 

достигат до максималната представена в района на изследването височина на боровите 

насаждения  – 1300 m н.в. 

 Нападенията зависят слабо от възрастта и бонитета на насажденията. Те са по-чести на 

богати месторастения (1 и 2 бонитет) и при средна възраст на дървостоя от 50 г.  

2.3. Mодел на разпространение (Zaemdzhikova et al., 2020; B. 4.4). 

 Обоснована е хипотеза за изместване на местообитанията на T. pityocampa като резултат от 

глобалното затопляне. Показано е, че разширяването на ареала й в Централна България 

(зоната на експанзия) става на фона на намаляване на нападенията на вида на юг – в  

стария й ареал. Отхвърлено е предположението, това да се дължи на ефекта от водената 

борба или на загуба на хранителен ресурс. 

 Нападенията на T. pityocampa в Централна България освен горна граница имат и ясно 

изразена долна граница – 200 m н.в, която не е предопределена от разпространението на 

хранителното растение. Съществуването на долна граница на нападенията може би е 

характеристика на континенталния климат. Ако наличието на долна граница се потвърди и 

в останалата част от ареала, това може да обясни намаляването на атаките на вида в Южна 

България с оттеглянето му  към по-големи надморски височини.  

 В долната граница на разпространение, боровата процесионка предпочита сенчести 

изложения, а в горната граница – слънчеви. Доказано е, че при надморска височина от 300 

m вероятността за нападение на сенчести склонове е с над 67% по-голяма, отколкото на 

припечени и обратно, при 800 m н.в. вероятността за нападения на сенчести изложения е 

три пъти по-малка.  

 Обоснована е хипотезата, че височинните ареали на двете форми са различни. Установено 

е (с 95% доверителна вероятност), че зимните популации в България се срещат средно на 

по-малки надморски височини от летните. Вероятността зимните популации да се срещат 

над 1000 m н.в. е оценена на по-малко от 1%. 
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2.4. Биологични и екологични особености на вида 

 Констатирана е силна вариабилност във фенологичната форма на боровата процсионка в 

географски близки обекти в Родопите. В две находища – районът на Кирково и с. Кандилка 

е разпространена лятната форма, в Ивайловград – зимната, а в околностите на близкото  

с. Ауста – и двете. Вероятно обяснение за варирането на фенолотичната форма е влиянието 

на релефа и надморската височина върху условията на микроклимата (Zaemdzhikova et al., 

2019; B. 4.5). 

 Летежният период на летните и зимни популации на T. pityocampa, установен с 

феромонови уловки, е доста разтеглен (от 3 до над 6 месеца), което надвишава известния 

период на летеж (от 2 до 3 месеца). Предвид планинския релеф на хабитатите и летежния 

диапазон на мъжките пеперуди е напълно възможно в една уловка да попаднат екземпляри 

от отдалечени популации с фенологичен календар различен от този на местната. По тази 

причина, използването на феромонови уловки в страната се оказва неефективно средство 

за установяване на фенологичния календар на популациите (Zaemdzhikova et al., 2019; B. 

4.6).  

 Кулминацията на летежа, отчетена по 50 процентил на активния летеж, чието начало и 

край се задават съответно от 10 и 90 процентил на кумулативното разпределение, 

съответстава на фенологична форма на популациите. При зимната форма в Асеновград и 

Сандански, кулминацията е типично късна (юли – август) и съвпада с периода на летните 

горещини, докато тази на лятната форма в Кирково е ранна (май – юни), с което пикът на 

летежа е изпреварил летните горещини в района (Zaemdzhikova et al., 2019; B. 4.6).  

 Определени са сроковете на излюпване на ларвите на лятната и зимната форма на боровата 

процесионка в околностите на с. Добростан и гр. Сандански, което е от съществено 

значение за оптимизиране на борбата с вредителя. В лабораторни условия е установено, че 

гъсениците на зимната форма в Сандански се излюпват с месец и половина по-късно от 

тези на лятната в Добростан. Пик на излюпване на гъсениците на лятната форма е отчетен 

в началото на август, а на зимната – в началото на октомври. И в двата обекта развитието 

на ларвите е протекло при средномесечна максимална въздушна температура от 28°C, 

което е значително под известния в литературата летален температурен праг от над 36°C 

(Zaemdzhikova et al., 2020; B. 4.7).  

 За двадесет годишен период се констатира изместване във фенологичния календар на 

зимните популации в Сандански – с близо две седмици, като предполагаем ефект от 

глобалното затопляне (Zaemdzhikova et al., 2020; B. 4.7).  
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 Установена е средно по-голяма плодовитост при зимната форма на боровата процесионка 

(231 бр. яйца), отколкото при лятната (221 бр.). При двете форми, процентът на 

излюпените гъсеница е относително еднакъв (средно 64%), както и процентът на 

стерилните яйца  – средно 5,4%. Значителна разлика от над два пъти е намерена в процента 

на мъртвите ембриони – 7,3% (зимна форма) и 3,2% (лятната форма), която разлика се 

компенсира от процента на опаразитените яйца, който е съответно 23% при зимната и 27% 

при лятната форма. По-високата смъртност в ембрионалното развитие при зимните 

популации вероятно е температурно обусловена (Mirchev et al., 2020; B. 4.8). 

 Регулаторната роля на яйчните паразитоиди върху преживяемостта на  

T. pityocampa в нововъзникнали находища (с. Ветрино, ДГС Невестино) е съизмерима с 

тази в старите. Средното опаразитяване на яйцепръстенчетата в старите и нови находища е 

около 20%. Установена е динамика на видовия състав на паразитоидите. Относителното 

участие на полифагите – Ooencyrtus pityocampae (70%-23%) и Trichogramma sp. (7,5%-

0,9%) намалява с годините, докато това на Anastatus bifasciatus (18%-42%) и 

специализирания паразитоид Baryscapus servadeii (1,4%-28,3%) прогресивно расте 

(Mirchev et al., 2020; B. 4.9). 

 Eupelmus (Macroneura) vladimiri Fusu, 2017 (Hymenoptera: Eupelmidae) е установен за 

първи път като паразитоид по яйцата на боровата процесионка. Паразитоидът е изолиран 

от летни популации на T. pityocampa в района на с. Фотиново, в Източните Родопи. 

Процентът на опаразитяване с E. vladimiri е нисък – под 5% (Boyadzhiev et al., 2020;  

B. 4.10). 
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