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СПРАВКА 

за по-съществени научни и научно-приложни приноси в трудове 

на гл. ас. д-р Гергана Иванова Заемджикова 

 

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

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

горите и специални ползвания в горите“ 

 

Горите са ценен национален природен ресурс, който трябва да бъде защитаван от вредните 

въздействия на околната средата и от загубата на биоразнообразие. През последните десетилетия, 

здравословното състояние на горите и техните функции в екосистемите са силно повлияни от 

глобалното затопляне и настъпващите климатични промени, които водят до физиологично 

отслабване на насажденията, и са предпоставка за нападения от насекомни вредители. От друга 

страна, аридизацията на климата, съчетана с покачването на зимните температури е причина за 

настъпване на промени във – фенологията и географският обхват на редица растителни и 

животински видове. Разпространението на инвазивни видове може да повлияе пагубно на горските 

екосистеми, особено в период на градация. Това налага извършването на навременни лесовъдски и 

лесозащитни мероприятия, чиято ефективност зависи силно от биологичните особености на 

видовете и от техните екологични изисквания.  

В настоящия конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ са представени 33 научни 

труда, свързани с проучване на биоекологичните особености на насекомните вредители, 

причиняващи повреди по горскодървесни видове. Извършена е оценка на разширяване на 

географското им разпространение и установяване на нови гостоприемници. Проучен е видовият 

състав и регулаторната роля на естествени неприятели (паразитоиди и хищници) върху стопански 

значими групи вредители. 

По-съществените научни и научно-приложни приноси са получени в следните основни 

направления: 

I. Фаунистични проучвания на горски насекоми 

 Установени са два нови за фауната на България вида – Mesophleps oxycedrella (Millière, 

1871) (Lepidoptera: Gelechiidae) (Г 7.12) и Rhimphoctona xoridiformis (Holmgren, 1860) 

(Hymenoptera: Ichneumonidae) (Г 7.14). 
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II. Проучвания върху биологията и екологията на насекомни вредители 

 При лабораторни условия са проучени сроковете на появата на възрастните и 

продължителността на имагиналния период на 12 вида oт сем. Tortricidae. Установено е, че 

летежът на листозавивачките в Софийско започва в средата на месец май. 

Продължителността на имагиналния период е 7-31 дни, като в 50% от направените 

наблюдения, появата на възрастните е настъпила през първите 10 дни (Г 7.1).  

 Oпределени са сроковете на летежния период на Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.) 

(Lepidoptera: Notodontidae) в района на Гоце Делчев. Активният летеж там е основно през 

юли и август, с кулминация  в началото на август, което позволява да се определи местната 

популация като зимна (Г 7.3).  

 Специфичната екологична особеност на зимните популации в района на Средна Места е, 

че периодът на летеж се извършва през най-горещото време на годината, a пикът на летеж 

предшества с няколко дни годишната кулминация на температурите в района (Г 7.3). 

 Разпределението на летежа на T. pityocampa (в периода между първото и последното 

уловено насекомо) е тримодално с ясно разграничени периоди на активизиране в началото, 

средата и в края му, както и паузи между тях. Предложени са различни хипотезати, които 

обясняват този модел (Г 7.3). 

 Въз основа на собствени наблюдения и литературни данни е направено предположението, 

че летежът на зимните популации на T. pityocampa започва около датата на лятното 

слънцестоене (21 юни). Тази астрономическа привързаност на фенологичния календар е 

присъща за всички зимни популации, докато при летните популации масовият летеж,  

обратно приключва на тази дата (Г 7.3).  

 В Централна България (зоната на експанзия) характеристиките на почвата имат ограничено 

въздействие върху разпространението на T. pityocampa. Определено е, че боровата 

процесионка предпочита свежи, влажни, дълбоки и плодородни почви. Нападенията в 

насажденията, растящи върху такива почви, се атакуват средно с 50% повече, отколкото 

насажденията на сухи и бедни месторастения (Г 7.5).  

 Установено е, че в България средната плодовитост на T. pityocampa е 236 яйца. 

Относителният дял на излюпените яйца е 66,1%, а на стерилните – 3,7%. Намерена е 

голяма разлика в относителния дял на стерилните яйца, която варира в границите от 0,2% в 

северната част на ареала до 29,1% в южната (Г 7.15). 
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 Изследвано е фенологичното развитие на T. pityocampa в 21 пробни площи. Установено е 

наличието на обекти, чисти във формово отношение (обитавани само от летни или зимни 

популации), както и на такива, в които съжителстват едновременно и двете форми (Г 8.2).  

 За първи път са проучени (при лабораторни условия) сроковете и динамиката на 

излюпване на ларвите на лятната форма на T. pityocampa, в района на Кирково. 

Излюпването на гъсениците започва на 12 юли, с кулминация в края на месеца (Г 7.10). 

 Изяснени са темповете на експанзия на боровата процесионка в Централна България. От 

1999 г. видът разширява ареала си от Карловската котловина на изток и югоизток със 

средна скорост от 2,6 km годишно (Г 8.3; НП1). 

III. Естествени регулатори на числеността на горски насекоми и трофични връзки 

 В дъбовите гори на Софийски район са установени 24 вида паразитоиди от сем. 

Ichneumonidae по 6 вида от сем. Tortricidae. Осем паразитоидно-гостоприемни връзки са 

нови за науката: Apechthis rufata (Gmelin), Theronia atalantae (Poda), Lissonota saturator 

(Thunberg), L. carbonaria Holmgren, L. culiciformis Gravenhorst, Scambus calobatus 

(Gravenhorst) – Аrchips crataegana (Hübner); Mesochorus punctipleuris Thomson, Trichomma 

enecator (Rossi) – Eudemis profundana (Denis & Schiffermüll). Седем паразитоидно-

гостоприемни са нови за България: Apechthis quadridentata (Thomson), Phytodietus 

polyzonias (Forster), Itoplectis maculator (Fabricius) – A. crataegana;  Exochus lictor Haliday,  

T. enecator – Archips xylosteana (L.); A. quadridentata – Tortrix viridana L.; A. rufata – 

Pandemis cerasana (Hübner) (Г 7.2). 

 Два вида паразитоиди – Apophua genalis (Moll) и M. punctipleuris се асоциират за първи път 

с гостоприеници у нас. A. genalis е изолиран от неидентифицирани ларви на 

листозавивачки, а M. punctipleuris от какавиди на E. profundana (Г 7.2). 

 Определено е процентното участие на паразитоидите от сем. Ichneumonidae при 

листогризещи представители на сем. Tortricidae. От установените паразитоиди, основна е 

регулиращата роля на Itoplectis maculator, Dirophanes invisor (Thunberg), Lissonota spp. и 

Apechthis spp. Тези видове  участват с 76,5% в общия брой на ихнеумонидите и с над 70% в 

ихнеумонидния комплекс на масово разпространените листозавивачки – A. crateagana и  

Т. viridana. При останалите  малочислени представители на сем. Tortriicdae, регулаторната 

роля на ихнеумонидите е ниска (Г 7.2). 

 Установени са три вида паразитоиди от надсем. Chalcidoidea [Brachymeria tibialis (Walker) 

(Chalcididae), Monodontomerus aereus Walker и Monodontomerus aeneus (Fonscolombe) 

(Torymidae)]. Халцидоидните видове са изолирани от какавиди на T. viridana и  
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A. crataegana. Две паразитоидно-гостоприемни връзки са нови за страната (B. tibialis –  

T. viridana, M. aereus – T. viridana) и една е нова за науката (B. tibialis – A. crataegana)  

(Г 7.9). 

 В дъбовите гори на Софийски район е установена ниска регулаторната роля на 

паразитоидите от сем. Ichneumonidae и надсем. Chalcidoidea върху числеността на 

листозавивачките. Ихнеумонидите са опаразитили средно 10% от гостоприемниците  

(Г 7.2), а халцидоидните видове – под 3% (Г 7.9).  

 За първи път в страната е публикуван списък на листогризещите представители от сем. 

Tortricidae, трофично свързани с Quercus spp. Установени са 15 вида листозавивачки по 7 

вида дъб. Регистрирани са 57 трофични връзки, от които 31 са нови за страната  

(Г 7.4). 

 Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763) (Gryllidae) се съобщава за първи път като хищник по 

ларвите на T. pityocampa (Г 7.7).  

 Регулаторната роля на хищниците върху ембрионалното развититена боровата 

процесионка е ниска – средно под 1%. В отделните яйцепръстенчета процентът на 

повредите варира в широки граници: в 21% от пробите не са установени повреди, в 72% 

разрушенията са от 0 до 5%, а в едва 7% повредите са над 5% (Г 8.5). 

 Констатирана е висока ефективност на паразитоида Chorebus gedanensis (Ratz.) 

(Hymenoptera: Braconidae) върху числеността на Hexomyza schineri (Gir.) (Diptera: 

Agromyzidae). C. gedanensis е намерен в 66,7% от галите на гостоприемника (Г 7.11). 

 За първи път в страната Pristerognatha fuligana [Denis & Schiffermüller] (Lepidoptera: 

Tortricidae) се асоциира с инвазивния вид Impatiens glandulifera Royale (Г 7.8).  

 Девет вида паразитоиди (сем. Braconidae – 4 вида, сем. Ichneumonidae – 3 вида, сем. 

Таchinidae – 2 вида) са изолирани от ларви на 7 вида от сем. Cerambycidae. Три 

паразитоидно-гостоприемни връзки са нови за науката: Ontsira antica (Wollaston) 

(Hymenoptera: Braconidae) – Rhagium inquisitor inquisitor (L.), Ischnoceros rusticus (Geoffroy) 

(Hymenoptera: Ichneumonidaе) – Morimus asper funereus Mulsant и Billaea triangulifera 

(Zetterstedt) (Diptera: Tachinidae) – Prionus coriarius (L.). Шест трофични връзки 

„паразитоид – гостопреимник“ са нови за страната: Doryctes leucogaster (Nees), Spathius 

umbratus (F.), Helcon angustator Nees (Braconidae) – Phymatodes testaceus (L.); Helcostizus 

restaurator (Ichneumonidaе) – Molorchus minor (L.); Rhimphoctona xoridiformis (Holmgren) 

(Ichneumonidae) – Tetropium castaneum (L.) и Billaea adelpha (Loew) (Tachinidae) – Prionus 

coriarius (L.). За един вид Prionus coriarius е отчетена висока степен на опаразитяване от  

B. аdelpha  (над 80%) (Г 7.14). 
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 Установени са 86 таксономични групи от надсем. Cerambycinae по 49 дървесни и храстови 

вида, принадлежащи към 2 иглолистни и 11 широколистни семейства. За значителна част 

от представителите надсем. Cerambycinae (59 таксона) е представена нова или 

допълнителна информация за трофичните взаимоотновения с растенията гостоприемник. 

69 хранителни връзки са нови за България. Най-много ксилофаги – 20 вида са 

регистрирани за Pinus sylvestris L., а най-много хранителни гостоприемници (7 растителни 

вида) са докладвани за Rhagium inquisitor (Г 7.13). 

IV. Повреди от насекоми по горскодървесни и храстови видове 

 Определено е стопанското значение на насекомните вредители в горите на страната за 

тридесет годишен период (1990 – 2002 г. и 2003 – 2018 г.). Оценката е направена въз 

основа на площта на силните нападения и необходимите лесозащитни мероприятия срещу 

тях. Установена е трайна тенденция в страната за намаляване нападенията на боровата 

процесионка в иглолистните гори. След 2003 г. площите предвидени за борба срещу този 

вредител са редуцирани с близо 4 пъти. Обратно, ролята на короядите 

(Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) и на боровите листни оси (Hymenoptera: Symphyta: 

Diprionidae, Pamphiliidae) прогресивно расте (Г 7.6). 

 През последните шестнадесет години, в широколистните гори се констатира значително 

намаляване на повредите от Lymantria dispar (L.) и групата „Tortricidae-Geometridae“.  

Срещу гъботворката площите за борба са редуцирани с близо 5 пъти, а срешу групата 

„листозавивачки-педомерки“ с близо 10 пъти (Г 7.6). 

 Oт групата на борови листни оси, стопански значими повреди в иглолистните гори 

причиняват – Neodiprion sertifer (Geoffroy) и Diprion pini (L.), срещу които са регистрирани 

почти 100% от силните нападения и лесозащитните мероприятия. Участието на останалите 

два вида – Acantholyda hieroglyphica (Christ) и Аcantholyda erythrocepхаla (L.) е нищожно – 

под 1% (Г 8.1). 

 Негативната ролята на Mesophleps oxycedrella върху плодоносенето на Juniperus excelsa 

M.-Bieb. в резерват „Тисата“ е незначителна – под 2% (Г 7.12). 

 Биорегулаторната роля на Pristerognatha fuligana върху числеността на инвазивния вид 

Impatiens glandulifera в района на Плана и Лозенска планина е ниска. В стъблата на 

инвазивния вид са отчетени средно 5,5 ларви в пробна площ (Г 7.8). 

 В три находища на Populus tremula в ПП „Витоша“ е установена ниска популационна 

плътност на Hexomyza schineri (от 0,01 бр. ларви/1 m), причиняваща галообразуване по 

растението гостоприемник (Г 7.11). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
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 Представен е пълен списъка на насекомите – ксилофаги, трофично свързани с двата 

„малоценни“ в стопанско отношение дървесни вида – келявия габър (Carpinus orientalis 

Mill.) и мъждряна (Fraxinus ornus L.). Констатирани са само 5 вида ксилофаги по Fraxinus 

ornus [Hylesinus fraxini (Panzer), Hylesinus toranio (Danthoine), Hylesinus wachtli orni Fuchs, 

Phloeotribus muricatus (Eggers) (Curculionidae: Scolytinae), Tetrops starkii Chev. 

(Cerambycidae)] и 6 вида по Carpinus orientalis [(Cerambyx scopolii Fuessly, Phymatodes 

testaceus (L.), Purpuricenus kaehleri (L.), Rutpela maculata (Poda), Mesosa curculionoides (L.), 

Xylotrechus arvicola (Olivier) (Cerambicidae)]. Повечето от съобщените ксилофаги се 

развиват по мъртва дървесина и не са потенциални вредители. Само два вида – H. fraxini и 

H. toranio могат да засегнат и живи дървета (Г 7.16). 

V. Научно-приложни приноси  

 Въз основа на предвидените лесозащитни мероприятия срещу вредители в горите през 

периода 1990 – 2002 и 2003 – 2018 г. е установено, че през последните 16 години 

фитосанитарното състояние на горите у нас се подобрява. Това е по-силно изразено в 

широколистните гори, отколкото в иглолистните. В иглолистните гори след 2003 г., 

площите предвидени за борба са редуцирани с близо три пъти, докато в широколистните с 

близо шест (Г 7.6). 

 Oбосновано е предположение, че в широколистните гори, особено в дъбовите екосистеми, 

нападенията от насекоми имат второстепенна роля за съхненето им, която е несъществена 

на фона на острата нужда от прилагане на лесовъдска система, даваща възможност на 

издънковите дъбови гори да бъдат успешно превърнати в семенни (Г 7.6). 

 В иглолистните гори главната причина за съхненето е навлизането на боровите култури в 

турнусна възраст (престаряването им). Ролята на короядите (Coleoptera: Curculionidae: 

Scolytinae) и на листогризещите вредители (боровата процесионка и боровите листни оси) 

са вторичен фактор, влияещ негативно върху здравословното им състояние, който може да 

бъде фатален при отслабените насаждения (Г 7.6). 

 В иглолистните гори се забелязва трайна тенденция за намаляване на нападенията и 

планираните лесозащитни мероприятия срещу боровата процесионка, както и тяхното 

трайно увеличаване по отношение на боровите листни оси. За страната липсва 

икономическа оценка на загубите на прираст и запас на насажденията, които тези 

вредители причиняват. Това поставя под въпрос ролята на T. pityocampa като най-опасен 

иглогризещ вредител (Г 7.6; Г 8.1). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
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 Определени са сроковете и динамиката на излюпване на ларвите на ранната фенологична 

форма на T. pityocampa в района на Кирково (Източните Родопи). Сроковете на излюпване 

са от съществено значение за оптимизиране на борбата с вредителя (Г 7.10). 

 За първи път в страната, в района на Сливница се показва, че транспортният трафик в 

райони с голяма гъстота на пътната мрежа е причина за разпространението на  

T. pityocampa. Последното налага мониторинг на вида в райони, отдалечени на големи 

разстояния от съществуващи огнища (Г 8.4). 

 Проучена е ефективността на 3 вида феромонови уловки – отворен тип „Delta“ и затворен 

тип с процепи – „Carton Box“ и Рlastic Jar“. Установено е, че ефективността на уловките 

тип „Delta“ е 4,5 до над 100 пъти по-висока в сравнение с тази на останалите два типа. 

Причина за това е разликата в размерите на входните отвори при различните видове 

уловки (Г 8.6).  

 Обосновано е становището, че феромоновите уловки, които са апробирано (изпитано) 

средство за мониторинг на боровата процесионка, не са подходящи за целите на 

лесопатологичната прогноза. Главната причина за това е, че площта на нападнатия 

подотдел е много по-малка от летежния диапазон на мъжките, поради което в уловките 

попадат екземпляри от отдалечени популации, в това число и от съседни горски 

стопанства. По тази причина планирането на лезсозащитните мероприятия срещу този 

вредител трябва да се извършва според плътността на зимните гнезда и яйцепръстенчетата, 

а не по броя на уловените мъжки пеперуди (Г 7.17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           29.03.2021 г.                                                                               Изготвил справката:  

           гр. София                                                                                    /гл. ас. д-р Гергана Заемджикова/ 

 


