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РЕЗЮМЕТА 

на научните трудове на гл. ас. д-р Гергана Иванова Заемджикова 

за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна 

специалност „Лесомелиорации, зщита на горите и специални ползвания в горите“ 

№ 
 

Научен труд 

B. 4.1. 

 
 

Заемджикова, Г., П. Mирчев, Г. Георгиев. 2019. Стопански значими насекомни вредители в горите на България през периода 

2003-2018 г. – Наука за гората, 2, 105-113 (WoS) 

 Abstract: During the period 2003-2018, damages of economically 

important insect pests in Bulgarian forests were investigated 

according to data of Executive Forest Agency information system. 

Attacks of multiple insects belonging to 26 families and 6 orders 

have been recorded. The total attacked area was 224 828.8 ha, 

which makes 15 000 ha per year. In the coniferous forests, almost 

100% of the attacks were caused by pine processionary moth 

(Thaumetopoea pityocampa), bark beetles (Coleoptera: 

Curculionidae, Scolytinae) and conifer sawflies (Diprionidae, 

Pamphilidae). In the deciduous forests, nearly 93% of the attacks 

were caused by gypsy moth (Lymantria dispar) and the group of 

leafrollers (Tortricidae) and geometrid moths (Geometridae). 

Compared to a previous survey period (1990-2002), two 

significant differences are highlighted: increasing of economically 

important damages caused by bark beetles in coniferous 

plantations; reduction of L. dispar attacks after the successful 

introduction of Entomophaga maimaiga in 1999.По отчетни 

данни на Изпълнителната агенция по горите са определени 

стопански значимите насекомни вредители в горите на 

България за периода 2003-2018 г. 

Резюме: По отчетни данни на Изпълнителната агенция по 

горите (ИАГ) са определени стопански значимите насекомни 

вредители в горите на България за периода 2003-2018 г.  

В иглолистните гори са регистрирани нападения от 23 вида 

насекоми, а в широколистните – 33 вида. Нападенията от 

насекоми в горите на страната възлизат на 225 000 ha или средно 

14 000 hа годишно. Третираната площ е 180 000 ha (11 000 ha 

годишно). В иглолистните гори почти 100% от нападенията са 

причинени от боровата процесионка (Thaumetopoea pityocampa 

(Den. et Schiff.)), корояди (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) и 

листните оси (Hymenoptera: Diprionidae, Pamphiliidae). В 

широколистните гори близо 93% от нападенията са 

регистрирани за гъботворката – Lymantria dispar (L.) и групата 

„листозавивачки-педомерки“ (Тortricidae, Geometridae).  

В сравнение с периода 1990-2002 г. се забелязват две 

съществени разлики: увеличаване на нападенията от корояди в 

иглолистните гори и намаляване на тези от L. dispar в 

широколистните гори, което е в резултат на успешното 

интродуциране на Entomophaga maimaiga през 1999 година. 

B. 4.2. 

 

Zaemdzhikova, G., I. Markoff, P. Mirchev, G. Georgiev, M. Georgieva, R. Nachev, M. Zaiakova, M. Dobreva. 2018. Zone and rate of 

pine processionary moth (Thaumetopoea pityocampa) expansion in Bulgaria. – Silva Balcanica, 19 (3), 13-20 (WoS) 

 Abstract: Data records of Forest Protection Station – Plovdiv 

were used to study the zone and rate of expansion of pine 

processionary moth (Thaumetopoea pityocampa) in Central 

Bulgaria. In 1995, the first pest outbreaks were registered at the 

territory of two State Forest Enterprises – Chirpan and Sahrane 

(now named Mazalat). The spreading of T. pityocampa has 

increasing gradually – three gradation periods were recorded, the 

Рeзюме: Въз основа на архивни данни на ЛЗС Пловдив е 

проучена динамиката и пространственото развитие на 

експанзията на боровата процесионка (Thaumetopoea pityocampa) 

в Централна България. Първите огнища на вредителя са 

регистрирани през 1995 г. на територията на две ДГС Чирпан и 

ДГС Сахране (понастоящем ДЛС Мазалат). За двадесет и три 

годишен период са регистрирани три периода на градация, 
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last one stated in 2015 and is ongoing, affecting small areas all 

over the Regional Forest Directorate Stara Zagora. In this area, the 

pest has spreading predominantly eastward. New infested forest 

stands occurred far away from the reported ones but they were rare 

and appeared usually in gradation years. The species settled new 

range quite slowly and its attacks are still concentrated near the 

initial outbreaks. In order to prevent T. pityocampa to affect the 

whole territory of the Directorate it is obviously necessary to 

control its initial outbreaks. Because of its pupal diapause, the 

attacked stands should be treated for several consecutive years, 

even at low population density. 

последният от които е през 2015 г. Разпространението на  

T. pityocampa се развива главно в източна посока, като новите 

огнища са отдалечени от старите и са появяват обикновено в 

години на градация. Поради какавидната диапауза на вида, 

нападнатите площи трябва да бъдат третирани няколко 

последователни години, дори при ниска численост на вредителя. 

B. 4.3. 

 

Zaemdzhikova, G. 2020. The factors influencing оf the expansion the pine processionary moth (Thaumetopoea pityocampa) in Central 

Bulgaria. – Acta zoologica bulgarica, Supplementum 15, 103-108 (Scopus, WoS), Q4, (2019 IF 0.278) (2019 SJR 0.211) 

 Abstract: Stara Zagora Province in Central Bulgaria is a dynamic 

new range of the pine processionary moth Thaumetopoea 

pityocampa (Denis & Schiffermüller, 1775) (Lepidoptera: 

Notodontidae) (PPM), which arose 25 years ago and continues to 

expand. PPM attacks in Central Bulgaria are most frequent in 

Black Pine (Pinus nigra) forests, at elevations of 500-600 m a.s.l., 

sunny slopes and stocking rate (relative density) of 70%. Attacks 

are limited to elevations up to 900 m a.s.l. on shady slopes and up 

to 1300 m a.s.l. on sunny slopes. They do not depend on slope, 

terrain and site productivity but depend to certain extent on forest 

age. 

Рeзюме: Старозагорска област е динамично развиващ се нов 

ареал на боровата процесионка Thaumetopoea pityocampa (Denis 

& Schiffermüller, 1775) (Lepidoptera: Notodontidae) в Централна 

България, възникнал преди 25 г., който продължава да се 

разширява. Наличните данни за процеса на експанзия са 

обединени в електронна банка данни въз основа на която е 

извършен факторен анализ. Нападенията на T. pityocampa са най-

чести в насаждения от черен бор (Pinus nigra), на слънчеви 

склонове с  надморска височина 500-600 m н.в и пълнота на 

дървостоя от 70%. Нападенията в Централна България са 

ограничени до 900 m н.в. на сенчести склонове и до 1300 m н.в. 

на слънчеви склонове. Нападенията не зависят от наклона на 

терена и бонитета, но зависят слабо от възрастта на дървостоя.  

B. 4.4. 

 

Zaemdzhikova, G., I. Markoff, P. Mirchev. 2021. An indicator species of climate warming in Bulgaria. – Comptes Rendus de L'Academie 

Bulgare des Sciences (Scopus, WoS), Q2, (2019 IF 0.343) (2019 SJR 0.218) (приета за печат) 

 Abstract: The pine processionary moth Thaumetopoea 

pityocampa (Denis & Schiffermüller, 1775) (Lepidoptera: 

Notodontidae) is one of the main pests in pine forests and an 

indicator species for global warming. Its expansion in Europe is 

considered one of the signals for changing climate. While other 

countries in the species range have a Mediterranean or Оceanic 

climate, Bulgaria has a predominantly continental climate, which 

allows to see the pine processionary in a different light. For 

Рeзюме: Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermüller, 1775) 

(Lepidoptera: Notodontidae) е един от основните вредители в 

боровите гори. Видът е биоиндикаторен за глобалното 

затопляне. Разширяването на ареала на T. pityocampa в Европа се 

счита за един от сигналите за настъпващите климатични 

промени. Повечето страни от видовия ареал на T. pityocampa 

имат Средиземноморски или Океански климат, докато климатът 

на България е предимно Континентален. Последното предлага 

https://www.scopus.com/sourceid/31728
https://www.scopus.com/sourceid/31728
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example, in Bulgaria, climate change is not causing expansion, but 

rather a habitat shift. 

апробирането на нов подход за страната, според който 

изменението на климата не води до разширяване на арела на 

вида, а по-скоро до изместването му. 

B. 4.5. 

 

Zaemdzhikova, G., G. Georgiev, M. Georgieva, M. Matova, P. Mirchev. 2020. Variability of the phenology and ecology of the pine 

processionary moth, Thaumetopoea pityocampa in the Southeastern Rhodopes, Bulgaria. – Nauka za gorata, 1, 101-110 (WoS) 

 Abstract: Studies on the phenology and ecology of the pine 

processionary moth (Thaumetopoea pityocampa) were carried out 

in plantations of the black pine (Pinus nigra) in four localities in 

the South-Eastern Rhodope Mts. – near the town of Ivaylovgrad 

and in the region of Kirkovo, the Kandilka and Austa Villages. A 

phenologically atypical population „summer form“ (SF) was 

established on the territory of the Kirkovo and Kandilka Villages. 

A population following the typical cycle, a „winter form“ (WF), 

was observed in the region of Ivaylovgrad. Both phenological 

forms of T. pityocampa co-existed around the Austa Village. There 

20% of the studied nests were empty, likely owing to the fact that 

the caterpillars had gone down into the soil for hibernation; in the 

rest of the nests – overwintering caterpillars were established. In 

two localities with different forms of pine processionary moth – 

Ivaylovgrad and Kirkovo, the egg parasitoid complex was 

explored. No significant differences were found between the 

parasitoid-host relationships. The dominant parasitoid in both 

habitats was Baryscapus servadeii, followed by the polyphage 

Ooencyrtus pityocampae. In all of the localities, the 

hyperparasitoid Baryscapus transversalis presented infesting an 

average of 5% of established parasitoids. 

Рeзюме: Проведени са изследвания върху фенологията и 

екологията на боровата процесионка (Thaumetopoea pityocampa) 

в насаждения от черен бор (Pinus nigra) в четири землища в 

Югоизточни Родопи: Ивайловград, Кирково, Кандилка и Ауста. 

В находищата край с. Кирково и с. Кандилка е установена 

„лятната форма“ на T. pityocampa. В находището край 

Ивайловград е установена „зимната форма“ на вредителя, а в 

землището на с. Ауста се развиват заедно и двете форми, през 

зимните месеци е установено, че близо 20% от гнездата се 

напускат за хибернация в почвата, но в останалите – гъсениците 

остават и през зимата. В два обекта с различна фенологична 

форма – Ивайловград и Кирково, са изследвани яйчните 

паразитоиди на боровата процесионка, като не е установена 

разлика в паразитоидния комплекс при двете форми. 

Доминантен паразитоид и в двете местообитания е Baryscapus 

servadeii, следван от полифага Ooencyrtus pityocampae. Във 

всичките проби присъства хиперпаразитоидът Baryscapus 

transversalis, който опаразитява средно 5% от установените 

парзитоиди. 

B. 4.6. 

 
Заемджикова, Г., П. Мирчев, Г. Георгиев, М. Георгиева. 2020. Зависимост на периода на летеж на боровата процесионка 

Thaumetopoea pityocampa от температурния режим на местообитанието. – Наука за гората, 2, 129-142 (WoS) 

 Abstract: The dependence of flight period of pine processionary 

moth from the temperature profile of the habitat was studied 

during the period 2017-2018 at four sites: Sandanski, Sopot, 

Asenovgrad and Kirkovo Village. The selection of the test areas 

was consistent with the differences of the phenological forms of T. 

pytiocampa: Sandanski inhabited by the winter (Mediterranean) 

population, Kirkovo – by the summer (continental) population, 

Sopot and Asenovgrad – by both populations. Although in the 

Рeзюме: Периодът на летеж на боровата процесионка 

(Thaumetopoea pityocampa) и температурният режим на 

местообитанието са проучени през 2017 и 2018 г. в четири 

пробни площи – Сандански, Кирково, Сопот и Асеновград. 

Изборът на площите е съобразен с различията във фенологията 

на вида – в района на Сандански и Асеновград е разпространена 

зимната (средиземноморска) форма, в Кирково – лятната 

(континентална) форма, а в Сопот – и двете. Установено е, че 
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literature temperatures above 32°C are considered lethal to eggs 

and caterpillars of the pine processionary moth, in all investigated 

cases the flight period was found to be within that summer period, 

during which temperatures exceed these thresholds.  

периодът на летеж на двете форми на T. pityocampa съвпада с 

най-горещите месеци в годината. Летежът e през лятото, когато 

в отделни периоди е отчитана температура над 32ºС, известна 

като летална за яйцата и новоизлюпените гъсеници на 

процесионката. 

B. 4.7. 

 

Zaemdzhikova, G., D. Doychev. 2020. The hatching period of winter and summer populations of Thaumetopoea pityocampa 

(Lepidoptera: Notodontidae) in Bulgaria. – Ecologia Balkanica, 12 (2), 175-185 (Scopus, WoS), Q4, (2019 SJR 0.12) 

 Abstract: The dynamics of the larval emergence of the „summer 

form“ and „winter form“ of Thaumetopoea pityocampa was 

studied in the period July-October 2020 in laboratory conditions. 

The biological material was collected from two sampling sites – 

Sandanski in the western foothills of Prirn Mts. and Dobrostan on 

the northern slope of the Rhodopes Mts. The region of Sandanski 

is occupied by the winter form and the region of Dobrostan – by 

the summer form. The phenological calendars of the two 

populations of T. pityocampa were found to be in agreement with 

the known temperature thresholds of the species. The culmination 

of the larvae hatching of the winter form was in early October – 

well after midsummer heats, while the culmination of the summer 

forms was in early August and coincided with the hottest period. 

In both populations, however, the culmination of hatching 

occurred at average monthly maximum  air temperatures of about 

28°C. 

Рeзюме: През периода юли-октомври на 2020 г. е проследена 

динамиката на излюпването на ларвите на „лятна форма“ и 

„зимна форма“ на Thaumetopoea pityocampa. Изследването е 

проведено при лабораторни условия. Биологичният материал е 

събран от две находища – гр. Сандански (в западното подножие 

на Пирин) и с. Добростан (в северния склон на Родопите). В 

районът на Сандански се среща зимната форма, а в Добростан – 

лятната. Кулминацията на излюпването на ларвите на зимната 

форма е в началото на октомври, което е доста след преминаване 

на температурните екстремуми в района, докато кулминацията 

на летните форми е в началото на август и съвпадна с най-

горещия период. И при двете фенологично различни популации, 

пикът на излюпване на гъсениците настъпи при средномесечни 

максимални въздушни температури от 28°C, което е доста под 

приетите в литературата температурни прагове. 

B. 4.8. Мирчев, П., Г. Георгиев, Г. Заемджикова,  М. Георгиева. 2021. Преживяемост на боровата процесионка в стадий яйце при 

лятната и зимна фенологични форми в България.  – Наука за гората, 2, 21-30 (WoS) 

 Abstract: In the period 2016-2019, 329 egg batches of the winter 

phenological form and 407 of the summer phenological form were 

collected in Bulgaria. Based on 165 154 eggs processed, the 

average egg productivity of female moths was found to be 231.63 

items for the winter phenological form, and 221.27 for the summer 

phenological form, respectively. For both forms, an almost equal 

value of survival at the egg stage was established: 64.2 and 64.7%. 

For the summer phenological form, the relative share of the 

parasitized, sterile, and empty eggs was higher (28.0-32.5). For 

this form compared with the winter form, the eggs appear two 

months earlier, which is determined by the different temperature 

Рeзюме: През периода 2016-2019 г. са събрани и анализирани 

329 яйцепръстенчета на зимната и 407 на лятната форма на 

боровата процесионка (Thaumetopoea pityocampa) в България. На 

базата на обработени общо 165 154 яйца е установена средната 

яйцепродуктивност при женските пеперуди: 231,63 бр. при 

зимната и съответно 221,27 бр. при лятната фенологична форма. 

При двете форми на вида е установена почти равна 

преживяемост в стадий яйце (64,2 и 64,7%). При лятната форма е 

по-висок с 4.5 пункта относителният дял на опаразитените, 

стерилни и празни яйца. Сумарното въздействие на факторите, 

породено от различията във фенологията, резултира в два пъти 
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conditions of the environment in which the embryonic 

development occurs. The combined effect of the factors, caused by 

the differences in phenology, results in the two times 30 lower 

mortality rate of caterpillars at stage of their embryonic 

development. For the summer phenological form, the unhatched, 

dead caterpillars are 3.2%, against 7.3% for the winter 

phenological form. The processing of 736 samples statistically 

proves the reliability of this difference. 

по-ниска относителна смъртност на гъсеничките в стадий на 

ембрионално развитие. При лятната фенологична форма, 

неизлюпените, мъртви гъсеници са 3,3%, а при зимната – 7,3%. 

Тази разлика е доказана статистически при обработката на 736 

проби яйцепръстенчета. 

B. 4.9. Mirchev, P., G. Georgiev, G. Zaemdzhikova, M. Georgieva, M. Matova. 2021. Impact of egg parasitoids on pine processionary moth 

Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermüller, 1775) (Lepidoptera: Notodontidae) in a new habitat. – Acta zoologica bulgarica, 73 

(1), 131-134 (Scopus, WoS), Q4, (2019 IF 0.278) (2019 SJR 0.211) 

 Abstract: In 2010, the pine processionary moth Thaumetopoea 

pityocampa first appeared in the land of Vetren village situated on 

the territory of Osogovo Mt. in South-Western Bulgaria. Studies 

on egg parasitoids were carried out in the new habitat of  

T. pityocampa. Egg batches from 2013, 2014 and 2016 host’s 

generations were collected in Pinus sylvestris stands. They were 

transported to the Laboratory of Entomology of Forest Research 

Institute in Sofia. The egg-batches were put singly in test tubes 

covered with cotton stoppers and kept at room temperature (20-22 

°C). Four primary parasitoids (Ooencyrtus pityocampaе, 

Baryscapus servadeii, Anastatus bifasciatus and Trichogramma 

sp.) and the hyperparasitoid Baryscapus transversalis were 

identified. The most numerous species was O. pityocampaе but its 

relative proportion gradually decreased in studied years from 

87.9% (2013) to 70.0% (2014) and 23.5% (2016). In the individual 

batches, a wide range of combinations of parasitoid species was 

observed. All emerged specimens of O. pityocampaе and  

B. servadeii were female. In A. bifasciatus population, the emerged 

specimens were male, and in B. transversalis – of both sexes, at a 

ratio of 2:1 of female to male individuals. In laboratory conditions, 

the longest emergence period was established in O. pityocampaе 

(115-178 days), which ended in July-August. A significant impact 

(17.3-23.0%) of the parasitoids on T. pityocampa numbers was 

determined. 

Рeзюме: За пръв път през 2010 г. са регистрирани нападения на 

Thaumetopoea pityocampa в землището на с. Ветрино на 

територията на Осоговската планина, в Югозападна България. 

Яйцепръстенчета са събрани в насаждения от Pinus sylvestris 

през 2013, 2014 и 2016 г. Те са транспортирани в лабораторията 

по ентомология на Института за гората, София. Поставени са 

поотделно в епруветки, покрити с памучни тапи и са 

съхранявани при температура 20-22°С. Установени са четири 

първични яйчни паразитоида (Ooencyrtus pityocampae, 

Baryscapus servedeii, Anastatus bifasciatus, Trichogramma sp.), 

както и един хиперпаразитоид – Baryscapus transversalis. От 

първичните паразитоиди, най-многоброен е O. pityocampae. През 

годините на изследване в паразитоидния комплекс се констатира 

намаляване на относителното му участие от 87,9% (2013 г.) до 

70% (2014 г.) и 23,5% (2016 г.). Всички имагинирали екземпляри 

на O. pityocampae и B. servedeii са женски, докато тези на A. 

bifasciatus – мъжки. От B. transversalis са установени – женски и 

мъжки индивиди, в съотношение 2:1. В лабораторни условия 

най-дълъг е имагиналният периодът на O. pityocampae (115-178 

дни), който завършва през юли – август. Установено е 

значително влияние на паразитоидите (17,3-23%) върху 

числеността на T. pityocampa. 
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B. 4.10. Boyadzhiev, P., M. Antov, P. Mirchev, M. Georgieva, G. Zaemdzhikova, M. Matova, G.  Georgiev. 2020. 

Eupelmus (Macroneura) vladimiri (Hymenoptera: Eupelmidae) – a new egg parasitoid of Thaumetopoea pityocampa (Lepidoptera: 

Notodontidae). – Acta zoologica bulgarica, 72 (3), 487-489 (Scopus, WoS), Q4, (2019 IF 0.278) (2019 SJR 0.211) 

 Abstract: In 2018 and 2019, egg parasitoids of pine processionary 

moth (Thaumetopoea pityocampa) were studied in Bulgaria.  

A total of 180 egg batches were collected on 16 August 2018 in 

Pinus nigra plantation in the region of Fotinovo vill., Eastern 

Rhodopes. They were put in test tubes and kept in laboratory 

conditions at 20-22°С. As a result, Eupelmus vladimiri 

(Hymenoptera: Eupelmidae) was established for first time in 

trophic association with this host. In the beginning of February 

2019, 69 male specimens of E. vladimiri were found emerged from 

17 egg batches of T. pityocampa. In addition to E. vladimiri, other 

common species from Eupelmidae, Encyrtidae and Eulophidae 

families were also found. The relative share of E. vladimiri was 

about 5% in total egg parasitoid complex of T. pityocampa (1373) 

Рeзюме: През 2018 и 2019 г. са проведени изследвания върху 

яйчните паразитоиди на боровата процесионка (Thaumetopoea 

pityocampa) в България. Събрани са 180 яйцепръстенчета в 

насаждение от Pinus nigra в района на с. Фотиново, в Източните 

Родопи. Един вид – Eupelmus vladimiri (Hymenoptera: 

Eupelmidae) е установен за първи път като паразитоид по яйцата 

на T. pityocampa. Изолирани са 69 мъжки екземпляра на  

E. vladimiri (февруари 2019 г.) от 17 яйцепръстенчета на  

T. pityocampa. Освен E. vladimiri са открити и други често 

срещани видове от семейства:  Eupelmidae, Encyrtidae и 

Eulophidae. Относителният дял на E. vladimiri е около 5% в 

общия яйчен паразитоиден комплекс на T. pityocampa (1373 

екземпляра). 

Г. 7.1. Заемджикова, Г. 2017. Продължителност на периода на имагиниране на листозавивачки (Lepidoptera: Tortricidae) по дъба 

(Quercus spp.) в Софийски район, България. – Наука за гората, 1, 91-100 (WoS) 

 Abstract: Тhis work is part of studies on species composition, 

ecology and biology specifics of leafroller moths (Lepidoptera: 

Tortricidae) in oak forests in sofia region. during the period 2011-

2013, studies were carried out in oak forests (800-1000 m a.s.l.) on 

the territory of five mountains in sofia region. the duration of the 

period of emergence in laboratory conditions of twelve species of 

tortricidae family was studied. Four species – Tortrix viridana L., 

Archips xylosteana (L.), Archips crataegana (Hb.) and Eudemis 

profundana (Den. & Schiff.) were represented by high numbers, 

unlike the other ones, whose individuals number was lower. the 

longest period of emeregence was established for T. viridana – 31 

days, followed by A. crataegana and A. xylosteanа – 22 days and E. 
profundana – 19 days. during the observed period, 50% of  

T. viridana and A. xylosteana’s moths emerged from 10th to 14th day 

after the beginning of flight, while of E. profundana and  

A. crataegana from the 5th tо 13th day and the 3rd to 15th day, 

respectively. With the other species from tortricidae family, this 
period does not exceed 25 days. For E. profundana these data are new 

for the science. 

Рeзюме: Изследванията са проведени през периода 2011-2013 г. 

в дъбовата лесорастителна зона на територията на пет планини в 

Софийски район. При лабораторни условия е проучена 

продължителността на периода на имагиниране на дванадесет 

вида от сем. Tortricidaе, от които с висока численост са само 

четири вида – Tortrix viridana L., Archips xylosteana (L.), Archips 

crataegana (Hb.) и Eudemis profundana (Den. & Schiff.). При двата 

масови вида – T. viridana и A. xylosteana, в 50% от направените 

наблюдения периодът на имагиниране е с продължителност oт 

10 до 14 дни, докато при E. profundana и A. crataegana е 3-15 и 5-

13 дни. При видовете с ниска численост, този период не 

надхвърля 25 дни. За един вид – E. profundana, тези данни са 

нови за науката. 
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Г. 7.2. Zaemdzhikova, G. 2017. Ichneumon wasps (Hymenoptera: Ichneumonidae) reared from tortrix moths (Lepidoptera: Tortricidae) in oak 

forests in Sofia region, Bulgaria. – Acta zoologica bulgarica, Supplementum 8, 123-128 (Scopus, WoS), Q4, (2019 IF 0.278) (2019 SJR 

0.211) 

 Abstract: In 2011-2013, studies on ichneumonid parasitoids 

(Hymenoptera: Ichneumonidae) parasitising tortricids 

(Lepidoptera: Tortricidae) were carried out in oak forests in Sofia 

Region. As a result, twenty-four parasitoid species were reared 

from host insects. Among them, eight parasitoids are new records 

of the parasitoid complex of the hosts: Apechthis rufata (Gmelin), 

Theronia atalantae (Poda), Lissonota saturator (Thunberg), 

Lissonota carbonaria Holmgren, Lissonota culiciformis 

Gravenhorst, Scambus calobatus (Gravenhorst) – on Archips 

crataegana (Hübner); Mesochorus punctipleuris Thomson and 

Trichomma enecator (Rossi) – on Eudemis profundana (Denis & 

Schiffermüller). Seven parasitoid-hosts associations are new for 

Bulgaria: Itoplectis maculator (Fabricius), Phytodietus polyzonias 

(Forster), Apechthis quadridentata (Thomson) – A. crataegana;  

T. enecator, Exochus lictor Haliday – Archips xylosteana (L.);  

A. quadridentata – Tortrix viridana L.; and A. rufata – Pandemis 

cerasana (Hübner). Two ichneumonid species – M. punctipleuris 

and Apophua genalis (Moller) have been found only at faunistic 

studies in Bulgaria and there are no previous data about their hosts 

of the family Tortricidae. 

Рeзюме: През периода 2011-2013 г. е проучен видовият състав 

на паразитоидите от сем. Ichneumonidae (Hymenoptera), при 

представители на листогризещи насекоми от сем. Tortricidae в 

дъбовите гори на Софийския район. Установени са 24 вида 

паразитоиди от сем. Ichneumonidae по 6 вида от сем. Tortricidae. 

Осем паразитоидно-гостоприемни връзки са нови за науката: 

Apechthis rufata (Gmelin, 1790), Theronia atalantae (Poda, 1761), 

Lissonota saturator (Thunberg, 1824), L. carbonaria Holmgren, 

1860, L. culiciformis Gravenhorst, 1829, Scambus calobatus 

(Gravenhorst, 1829) – A. crataegana; Mesochorus punctipleuris 

Thomson, 1886, Trichomma enecator (Rossi, 1790) – E. profundana. 

Седем паразитоидно-гостоприемни са нови за България: 

Apechthis quadridentata (Thomson, 1877), Phytodietus polyzonias 

(Forster, 1771), I. maculator – A. crataegana;  Exochus lictor 

Haliday, 1839, T. enecator – A. xylosteana; A. quadridentata –  

T. viridana;  A. rufata – P. cerasana. Два  вида паразитоиди – 

Apophua genalis (Moll er, 1883) и M. punctipleuris са намирани 

само при фаунистични проучвания в България и до сега не са 

асоциирани с гостоприемници у нас. 

 

Г. 7.3. Zaemdzhikova, G. 2020. The flight of the pine processionary moth (Thaumetopoea pityocampa) in the vally of Mesta, Bulgaria. – Acta 

zoologica bulgarica, Supplementum 15, 109-115 (Scopus, WoS), Q4, (2019 IF 0.278) (2019 SJR 0.211) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: In 2017 and 2018, the flight of the pine processionary 

moth Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermüller, 1775) 

(PPM) in the region of the town of Gotse Delchev (SW Bulgaria) 

was studied by pheromone traps. The flight period turned out to be 

long, 70-80 days. In the cooler summer of 2018, the flight of PPM 

was weaker in comparison to 2017. In both years, it began a week 

or two after the summer solstice on June 21 and ended on 

September 10. It took place during the hottest time of the year – 

July and August, and its peak preceded with a few days the annual 

culmination of local temperatures. From the observed flight times, 

a preliminary conclusion can be drawn that the area is occupied by 

Рeзюме: Определен е летежният период на Thaumetopoea 

pityocampa (Denis & Schiffermüller, 1775) (Lepidoptera: 

Notodontidae) през 2017 и 2018 г. в района на гр. Гоце Делчев. 

Установено е, че продължителността на летеж на T. pityocampa е 

70-80 дни, като през по-хладното лято на 2018 г. летежът е бил 

по-слаб. И през двете години летежът започва около датата на 

лятното слънцестоене – 22 юни и завършва на 10 септември. 

Активният летеж на боровата процесионка се е извършва през 

най-горещото време на годината – юли и август, а пикът на 

летежа предшества с няколко дни годишната кулминация на 

температурите в района. От определените срокове на летеж може 
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the Mediterranean phenological form of the species, i.e. that the 

local population is winter-feeding. In both years of the study, a tri-

modal distribution of flight over time was observed. There were 

three periods of 1-2 weeks of active flight with long breaks 

between them, during which only single males were captured. 

Various hypotheses that could explain tri-modality of PPM flight 

in the region are discussed. Of these, the most likely explanation 

remains the presence of populations with different phenological 

calendar near the sample area, which seems to be typical for high 

mountain regions. 

да се направи предварителен извод, че районът е зает от 

средиземноморска фенологична форма на вида. 

И през двете години, разпределението на летежа по време е 

тримодално. Наблюдават се три двуседмични периода на активен 

летеж с две паузи между тях. Вероятното обяснение на този факт 

е присъствието на популации с различен фенологичен календар в 

близост до уловката, което изглежда е типично за 

високопланинските региони. 

Г. 7.4. Zaemdzhikova, G. 2020. Trophic connections of leaf-eaters of the Tortricidae family and oaks in Sofia Region, Bulgaria. – Ecologica 

Montenegrina, 30, 47-50 (Scopus), Q2, (2018 IF 0.79) (2019 SJR 0.33) 

 Abstract: The trophic connections of leafeating tortricids 

(Lepidoptera: Tortricidae) and the oaks were studied in the Sofia 

region of West Bulgaria. Biological material – larvae and pupae, 

5200 in number, was collected in April-May 2011-2013 at 17 

sampling sites. Fifteen tortricids have been identified, 7 oak 

species and 57 trophic connections between them, 31 of which 

new for Bulgaria. A complete up-to-date list of trophic 

connections of leafeating trotricids with Quercus spp. reported in 

Bulgarian publications is provided. 

Рeзюме: Проучени са трофичните връзки на листозавивачките 

(Lepidoptera: Tortricidae) с Quercus spp. в Софийски район. 

Установени са 15 вида листозавивачки по 7 вида дъб. 

Регистрирани са 57 трофични връзки, от които 31 са нови за 

страната. Въз основа на получените данни и литературните 

източници в България е публикуван пълен списък на 

листогризещите вредители от сем. Tortricidae, трофично 

свързани с Quercus spp. 

Г. 7.5. Zaemdzhikova G. 2020. Importance of soil for the spread of the pine processionary moth (Thaumatopoea pytiocampa) in Bulgaria. – Acta 

entomologica serbica, 25(2), 49-57 (WoS) 

 Abstract: Available geo-referenced data about the pine 

processionary moth (PPM) attacks in Stara Zagora province in 

Central Bulgaria were used to study the relationships between the 

frequency of attacks and soil conditions. It was established that the 

PPM prefers fresh, deep and fertile soils. 

Рeзюме: Наличните геореферирани данни за нападенията от 

боровата процесионка в област Стара Загора (Централна 

България) са използвани за изследване на връзките между 

честотата на нападенията и почвените условия. Установено е, че 

характеристиките на почвата имат ограничено въздействие 

върху разпространението на T. pityocampa.  

Боровата процесионка предпочита – свежи, влажни, дълбоки и 

плодородни почви.  

Г 7.6. Zaemdzhikova, G. 2020. Insect pests in the forests of Bulgaria and their economic importance. – Polish Journal of Entomology, 89(4), 

226–235 (WoS) (2019 SJR 0.22) 

 Abstract: Based on the forest-pathological inventories for the last 

30 years, the economic importance of the insect pests in the 

Bulgarian forests and its dynamics for the periods 1990–2002 and 

Рeзюме: Въз основа на лесопатологичните прогнози на ИАГ е 

определено стопанското значение на насекомните вредители в 

гори на страната през последните 30 години (1990-2002 и 2003-
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2003-2018 were determined. Insect pest attacks have declined 

sharply in the last sixteen years- in coniferous forests they have 

decreased three times and in deciduous ones - almost six times. 

Generally, the health status of the forests, with regard to pest 

status, after 2003 is improving, and this is more clearly expressed 

in the deciduous forests. As a result of this development, the pest 

control measures areas gradually shifted from deciduous to 

coniferous forests. Since 2003, deterioration in the health status of 

ageing coniferous plantations has been identified, however, with 

the attacks of two major groups of pests escalating- pine sawflies 

and bark beetles. 

2018 г.). Констатира се рязко намаляване на нападенията от 

вредители през последните шестнадесет години. В иглолистните 

гори нападенията са намалели  три пъти, а в широколистните – 

почти шест пъти. Като цяло след 2003 г., здравословното 

състояние на горите по отношение на вредителите се подобрява 

и това е по-ясно изразено в широколистните гори. В резултат на 

това нападенията постепенно се изместват от широколистни към 

иглолистни гори. От 2003 г. насам, здравословното състояние на 

застаряващите иглолистни насаждения се влошава, като се 

отчита ескалиране на атаките на две основни групи вредители в 

тях – боровите листни оси и короядите. 

Г. 7.7. Zaemdzhikova, G., D. Doychev. 2020. A new predator on the processionary moth larvae in Bulgaria. – ZooNotes, 166, 1-4 (WoS) 

 Abstract: Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763) (Gryllidae) is 

recorded for the first time as a predator on the larvae of 

Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermüller, 1775) (PPM) 

in Bulgaria. The Italian tree crickets were observed in black pine 

plantations (Pinus nigra Arn.), in the region of Fotinovo vill. 

(Eastern Rhodope Mts.), occupied by the PPM summer population. 

Рeзюме: Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763) (Gryllidae) е 

установен за първи път като хищник по ларвите на  

Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermüller, 1775). 

Екземпляри на O. pellucens са наблюдавани в насаждения от 

черен бор (Pinus nigra Arn.), в района на с. Фотиново (Източни 

Родопи), където се среща лятната форма на боровата 

процесионка. 

Г. 7.8. Zaemdzhikova, G., M.L. Georgieva, P. Glogov, D. Doychev. 2020. Impatiens glandulifera, a new host of the tortrix Pristerognatha 

fuligana in Bulgaria. – ZooNotes, 166, 1-4 (WoS) 

 Abstract: In October 2020, larvae of Pristerognatha fuligana 

([Denis & Schiffermüller], 1775) (Lepidoptera: Tortricidae) were 

found in stems of the invasive alien species Impatiens glandulifera 

Royale in Sofia region on the slopes of Plana and Lozenska Mts. 

The trophic connection of this tortrix moth with I. glandulifera is 

new for Bulgaria. 

Рeзюме: През октомври на 2020 г. в района на Плана и Лозенска 

планина, ларви на Pristerognatha fuligana ([Denis & 

Schiffermüller], 1775) (Lepidoptera: Tortricidae) бяха открити в 

стъблата на инвазивния вид Impatiens glandulifera Royale 

Трофичната връзка на молеца с I. glandulifera е нова за България. 

Г. 7.9. Zaemdzhikova, G., I. Todorov, A. Stojanova. 2020. Chalicdoid parasitoids (Hymenoptera: Chalcidoidae) reared from tortrix moth pupae 

(Lepidoptera: Tortricidae) in Sofia Region, Bulgaria. – Nauka za gorata, 2, 165-168 (WoS) 

 Аbstract: Three parasitoid species of the Chalcidoidea 

superfamily [Brachymeria tibialis (Chalcididae), Monodontomerus 

aereus аnd Monodontomerus aeneus (Torymidae)] were reared 

from pupae of tortrix moths (Tortrix viridana and Archips 

crataegana). The pupae were collected in the region of Sofia from 

stands of Quercus cerris and Quercus petraea from May to June, 

Рeзюме: Три паразитоида от надсем. Chalcidoidea [Brachymeria 

tibialis (Chalcididae), Monodontomerus aereus и Monodontomerus 

aeneus (Torymidae)] са изолирани от какавиди на Tortrix viridana 

и Archips crataegana. Какавидите на листозавивачките са 

събрани в района на София през периода май-юни на 2011-2013 

г. в насаждения от Quercus cerris и Quercus petraea. Две 
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2011-2013. Two parasitoid-host associations have been recorded 

for the first time from Bulgaria (B. tibialis – T. viridana, M. aereus 

– T. viridana) and one is a record new to science (B. tibialis –  

A. crataegana). 

паразитоидно-гостоприемни връзки (B. tibialis - T. viridana, M. 

aereus – T. viridana) са нови за страната, а една е нова за науката 

(B. tibialis – A. crataegana). 

Г. 7.10. Georgieva, M., G. Zaemdzhikova, P. Mirchev, G. Georgiev. 2019. Laboratory observation on larval hatching of Thaumetopoea 

pityocampa in the Eastern Rhodopes, Bulgaria. – Forestry ideas, vol. 25, No 2 (58), 451-458 (Scopus), Q4, (2019 SJR 0.103) 

 Аbstract: The hatching dynamics of larvae of early developing 

phenological form of pine processionary moth (Thaumetopoea 

pityocampa) based on 93 egg batches was monitored under 

laboratory conditions. The egg batches were collected on July 12, 

2018 in a 30-year-old Pinus nigra plantation, at an altitude of 450 

m in the region of Fotinovo village, Kirkovo State Forestry, 

Eastern Rhodopes. Newly hatched larvae started appearing at the 

beginning of July 2018, and continued for a month, until August 8, 

2018. The peak lasted for 13 days, from the 19th to 31th of July, 

during which 80.6 % of the larvae hatched. Field observations 

conducted in parallel, showed that the larval development in the 

studied habitat lasted for about three months. 

Рeзюме: Динамиката на излюпване на ларвите на ранна форма 

на боровата процесионка (Thaumetopoea pityocampa) е проучена 

при лабораторни условия. Изследвани са 93 яйцепръстенчета, 

събрани на 12 юли 2018 г. в култура от Pinus nigra, в района на с. 

Фотиново (ДГС Кирково), в Източни Родопи. Периодът на 

излюпване на гъсениците е с продължителност от 12 юли до 8 

август. Пикът на излюпването, в 80% от наблюдаваните 

калъфчета, е отчетен през периода 19-31 юли. Теренни 

наблюдения показват, че развитието на ларвите на T. pityocampa 

в изследваното местообитание е продължило около три месеца. 

Г. 7.11. Georgiev, G., G. Zaemdzhikova, P. Topalov. 2017. Impact of Chorebus gedanensis (Ratz.) on Hexomyza schini (Gir.) 

(Diptera:Agromisidae) at low host population density in Vitosha mountain (Bulgaria). – Silva Balcanica, 18 (2), 39-41 (WoS) 

 Аbstract: The parasitoids of Hexomyza schineri (Gir.) (Diptera: 

Agromyzidae) were studied in 2015 and 2016 in 3 localities 

(Tihiat kat, Dendrariuma and Zlatni mostove) in Vitosha Mt. 

(Bulgaria). Biological material (cuttings with galls containing H. 

schineri larvae) was collected in late winter or early spring on 

young twigs on Populus tremula. The population density of the 

host was very low – less than 0.01 larvae/m of twigs. As a result, 

only one parasitoid, Chorebus gedanensis (Ratz.) (Hymenoptera: 

Braconidae), was reared from host galls in laboratory conditions. 

The studied sites are new localities of C. gedanensis in Vitosha 

Mt. It was highly effective parasitizing between 40.0 and 100.0% 

(an average of 66.7%) of H. schineri larvae in different samples. 

Рeзюме: През 2015 и 2016 г. в 3 находища на Витоша (Tихия 

кът, месност „Дендрариум“ и „Златни мостове“) е изследван 

паразитоидният комплекс на Hexomyza schineri (Gir.) (Diptera: 

Agromyzidae). Биологичният материал – гали, съдържащи ларви 

на H. schineri, е събран от клонки на Populus tremula. Установена 

е ниска популационна плътност на H. schineri в пробните площи 

– около 0,01 ларви/m клон. Само един паразитоид, Chorebus 

gedanensis (Ratz.) (Hymenoptera: Braconidae) е изолиран от галите 

на гостоприемника. Висока е регулиращата роля на браконида 

върху числеността на H. schineri –  между 40 и 100% (средно 

66,7%) в различните обекти. 

  



 

11 
 

Г. 7.12. Zlatkov, B. S. Ruseva, G. Zaemdzhikova. 2020. Mesophleps oxycedrella (Lepidoptera: Gelechiidae) in association with Juniperus 

excelsa (Cupressaceae) in Bulgaria. – ZooNotes, 160, 1-4 (WoS) 

 Аbstract: Mesophleps oxycedrella (Millière, 1871) is recorded for 

the first time in Bulgaria, feeding on female cones of Juniperus 

excelsa M.-Bieb. Photographs of the moth and female genitalia are 

provided. 

Рeзюме: Mesophleps oxycedrella (Millière, 1871) е установен за 

първи път за фауната на България. Възрастни индивиди на 

молеца са изолиран от шишарки на Juniperus excelsa M.-Bieb. 

Представени са снимки на гениталиите на M. oxycedrella. 

Г. 7.13. Doychev, D., P. Topalov, G. Zaemdzhikova, G. Georgiev. 2017. Host plants of xylophagus beetles (Coleoptera: Cerambicidae) in 

Bulgaria. – Acta zoologica bulgarica 69(4), 511-528 (Scopus, WoS), Q4, (2019 IF 0.278) (2019 SJR 0.211) 

 Аbstract: The host plants of xylophagous longhorn beetles 

(Coleoptera: Cerambycidae) were studied using the available 

literature and original data from Bulgaria. For the purposes of this 

study, only main (larval) feeding was taken into account and all 

records of adults on potential host plants, as well as information 

about observed additional (imaginal) feeding, was ignored. To 

obtain the original data, three methods were used: 1) laboratory 

rearing of adults from plant samples in photoeclectors; 2) 

analysing tree and shrub tissues and organs in order to find 

biological material; 3) rearing of collected larvae and pupae to 

adults in laboratory conditions. As a result, 49 tree and shrub 

species from two coniferous and 11 deciduous families were found 

as hosts for 86 cerambycid taxa belonging to the five subfamilies: 

Prioninae (four species and subspecies), Lepturinae (15), 

Spondylidinae (6), Cerambycinae (32) and Lamiinae (29). For a 

significant part of the cerambycids (59 taxa), new or additional 

trophic information is presented. Sixty-nine relationships between 

longhorn beetles and host plants are new for Bulgaria. The most 

numerous trophic relationships were recorded for Pinus sylvestris 

supporting 20 cerambycid taxa. Concerning longhorn beetle 

species, the most numersous host-plant relationships were revealed 

for Rhagium inquisitor, i.e. seven tree species. 

 

Рeзюме: Въз основа на наличната литература и оригинални 

данни от България са изследвани растенията гостоприемници 

на насекомите ксилофаги (Coleoptera: Cerambycidae). За целите 

на това проучване е взета само информацията за ларвно 

хранене на видовете. Данните за допълнително хранене на 

възрастните са игнорирани. Използвани са три метода: 1) 

лабораторно отглеждане на възрастните в растителни проби, 

заложени във фотоелектори 2) теренен анализ на части от 

дървесни и храстови органи с цел намиране на биологичен 

материал 3) отглеждане на събрани ларви и какавиди на 

възрастните в лабораторни условия.  

В резултат са намерени 49 дървесни и храстови вида (от 2 

иглолистни и 11 широколистни семейства), като домакини на 

86 таксономични групи от надсем. Cerambycinae, както следва: 

подсем. Prioninae (4 вида и 4 подвида), Lepturinae (15 вида), 

Spondylidinae (6), Cerambycinae (32) и Lamiinae (29). За 

значителна част от представителите надсем. Cerambycinae (59 

таксона) е представена нова или допълнителна информация за 

трофичните взаимоотношения. Шестдесет и девет хранителни 

връзки са нови за България. Най-много ксилофаги (20 вида) са 

регистрирани за Pinus sylvestris, а най-много хранителни 

гостоприеници (7 растителни вида) са докладвани за Rhagium 

inquisitor (Linnaeus, 1758). 
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Г. 7.14. Doychev, D., P. Topalov, G.  Zaemdzhikova, Z. Hubenov, G. Georgiev. 2019. New parasitoids on longhorn beetles (Coleoptera: 

Cerambycidae) in Bulgaria.  – Acta zoologica bulgarica, 71, 2, 1-13 (Scopus, WoS), Q4, (2019 IF 0.278) (2019 SJR 0.211) 

 Аbstract: During the period 2005-2017, nine new hymenopteran 

and dipteran larval parasitoids of longhorn beetles (Coleoptera: 

Cerambycidae) were recorded in Bulgaria: Ontsira antica 

(Wollaston), Doryctes leucogaster (Nees), Spathius umbratus (F.), 

Helcon angustator Nees (Hymenoptera: Braconidae), Helcostizus 

restaurator (F.), Ischnoceros rusticus (Geoffroy), Rhimphoctona 

xoridiformis (Holmgren) (Hymenoptera: Ichneumonidae), Billaea 

triangulifera (Zetterstedt) and Billaea adelpha (Loew) (Diptera: 

Tachinidae). Doryctes leucogaster, S. umbratus and H. angustator 

were reared from Phymatodes testaceus (L.), O. antica – from 

Rhagium inquisitor inquisitor (L.), H. restaurator – from 

Molorchus minor (L.), I. rusticus – Morimus asper funereus 

Mulsant; R. xoridiformis – Tetropium castaneum (L.); B. adelpha 

and B. Triangulifera – Prionus coriarius (L.). Rhimphoctona 

xoridiformis is a new for the Bulgarian fauna. Three new host-

parasitoid relationships were recorded for the first time: Rhagium 

inquisitor inquisitor – Ontsira antica, Morimus asper funereus – 

Ischnoceros rusticus and Prionus coriarius – Billaea triangulifera. 

Рeзюме: През периода 2005-2017 г. от ларви на ксилофаги 

(Coleoptera: Cerambycidae) са изолирани девет вида 

паразитоиди: Ontsira antica (Wollaston), Doryctes leucogaster 

(Nees), Spathius umbratus (F.), Helcon angustator Nees 

(Hymenoptera: Braconidae), Helcostizus restaurator (F.), 

Ischnoceros rusticus (Geoffroy), Rhimphoctona xoridiformis 

(Holmgren) (Hymenoptera: Ichneumonidae), Billaea triangulifera 

(Zetterstedt) и Billaea adelpha (Loew) (Diptera: Tachinidae). 

Паразитоидите D. leucogaster, S. umbratus и H. angustator са 

изолирани от Phymatodes testaceus (L.); O. antica от Rhagium 

inquisitor inquisitor (L.); H. restaurator от Molorchus minor (L.), 

I. rusticus от Morimus asper funereus Mulsant, R. xoridiformis – 

Tetropium castaneum (L.), B. adelpha and B. triangulifera – 

Prionus coriarius (L.).  

Един вид R. xoridiformis е нов за фауната на България. Три 

връзки „гостоприемник-паразитоид“ са нови за науката: 

Rhagium inquisitor inquisitor – Ontsira antica, Morimus asper 

funereus – Ischnoceros rusticus, Prionus coriarius – Billaea 

triangulifera. 

Г. 7.15. Mirchev, P., G. Georgiev, G. Tsankov, M. Georgieva, G. Zaemdzhikova, M. Matova. 2018. Assessing pine processionary moth 

(Thaumetopoea pityocampa) unfertilized eggs in different localities in Bulgaria. – Nauka za gorata, 1, 69-76 (WoS) 

 Аbstract: During the period 1991-2016, the main characteristics 

of Thaumetopoea pityocampa in egg stage were studied in diferent 

parts of the species range in Bulgaria. As a result, 52 samples 

containing 1238 egg batches and 293 189 eggs were collected in 

33 localities. Successful hatching of caterpillars was observed in 

66.1% of the eggs, and the amount of sterile eggs was 3.7%. The 

relative share of sterile eggs in different samples varied within a 

wide range – 0.2-29.1%. The majority (77.0%) of egg batches 

contained sterile eggs between 1% and 10%. Sterile eggs below 

1% and above 10% were counted in 15.4 and 7.6% of the samples, 

respectively. The highest percentage of non-fertilized eggs of T. 

pityocampa was recorded in the samples from the southern part of 

the country: Marikostinovo vill., an average of 29.1% and a 

Рeзюме: От 33 района в България през периода 1991-2016 г., 

са събрани 52 проби, 1238 яйцепръстенчетата, съдържащи 293 

189 яйца. Процентът на яйца, от които са излюпени гъсеници е 

66,1%, а процентът неоплодените яйца е 3,7 %. Относителният 

дял на стерилните яйца в пробите варира в широки граници - 

от 0,2% до 29,1%. В голяма част от яйцепръстенчета (77%)  

относително участие на стерилните яйца е между 1 и 10%. 

Установен е висок процент на неоплодените яйца в пробите, 

събрани от най-южната част на страната. Това са обектите  

Марикостиново (средна стойност на неоплодените яйца 29,1% 

и максимална 100%); Гърмен (съответно 15,9% и 92%), ДГС 

Дикчан (10,3% и 79,1%), Плоски (7,4% и 22,5%). В обектите от 

северната граница на разпространение на вида, тези стойности 
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maximum value of 100% in a single egg batch; Garmen vill. 

(15.9% and 92.0%, respectively); Dikchan loc. (10.3% and 

79.1%), and Ploski vill. (7.4 and 22.5%). In the area of the 

northern range of the species, these values are considerably lower: 

Bania vill. (5% and 17.9%), and Kurtovo vill. (1.7 and 6.4%). 

Hypotheses about the reasons for the extremely high proportion of 

non-fertilized eggs are suggested. 

са сравнително по-ниски: с. Баня (5% и 17,9%) и с. Куртово 

(1,7% и 6,4%). Предложени са хипотези, които обясняват 

разликата в процента на стерилните яйца в двете граници на 

видовия ареал на боровата процесионка – северната и южната. 

Г. 7.16. Глогов, П., И. Марков, М. Л.  Георгиева, Г. Заемджикова, Й. Додев, Д. Павлова, С.  Гюдорова. 2019.  Проучване на 

разпространението и екологичните особености на източния габър (Carpinus orientalis Mill.) и мъждряна (Fraxinus ornus L.) на 

територията на Лозенска планина. – Наука за гората, 2, 71-93 (WoS) 

 Аbstract: The aim of this study is to analyze the distribution of 

two of the most aggressive and adaptive shrub species – Carpinus 

orientalis Mill. and Fraxinus ornus L. in the territory of Lozenska 

Mountain and the peculiarities of their behavior and relationship in 

terms of their ecological characteristics. The growth dynamics’ 

research and dendrobiometrical changes in the stands of both 

species was carried out in the period March, 2017 – September 

2018. There are 71 experimental areas in 20 sub-divisions with 

pure and mixed stands with participation of both species. The 

results of the statistical analysis shows a higher density of the 

south european flowering ash than that of the eastern hornbeam. 

The eastern hornbeam dominates over the south european 

flowering ash as an area, including the stands in which it is mixed 

with the south european flowering ash. Both species are settled 

preferably in coniferous stands than in coppice plantations of oak, 

hornbeam and beech. The Eastern hornbeam shows a tendency to 

replace the south european flowering ash and this is evident from 

its prevalence of better habitats and mixed stands. 

Рeзюме: Целта на настоящото проучване е да се анализира 

разпространението на два от най-агресивните и адаптивни 

храстови вида Carpinus orientalis Mill. и Fraxinus ornus L. на 

територията на Лозенска планина и особеностите на тяхното 

поведение и взаимоотношения от гледна точка на техните 

екологични особености. Изследването на динамиката на 

растежа и дендробиометричните изменения в насаждения, 

формирани от двата вида, е проведено в периода март 2017 – 

септември 2018 г. Заложени са 71 опитни площи в 20 

подотдела с чисти и смесени насаждения с участието на двата 

вида. Резултатите от статистическия анализ показват по-

висока гъстота на мъждряна от тази на източния габър. 

Източният габър преобладава над мъждряна като площ, в това 

число в насажденията, в които се среща смесен с мъждряна. 

Двата вида се настаняват с предимство в иглолистните 

култури, отколкото в издънковите дъбови, габърови и букови 

насаждения. Източният габър показва тенденция да измества 

мъждряна и това се вижда от преобладаването му на по-добри 

месторастения и в смесени насаждения. 

Г. 7.17 Заемджикова, Г. М. Георгиева, М. Матова, Г. Георгиев, П. Мирчев. 2020. Изпозване на феромонови уловки за целите на 

прогноза на числеността на боровата процесионка. – Наука за гората, Специално издание, 87-92 (WoS) 

 Аbstract: In the period 2017-2019, pheromone traps were 

installed in six State Forest Enterprises – Gotse Delchev, 

Asenovgrad, Kirkovo, Zhenda, Maglizh and Sandanski. The study 

sought to find the relationship between the number of males 

caught and the size of attacked area in the following year. The 

Рeзюме: В периода 2017-2019 г. в шест държавни горски 

стопанства: Гоце Делчев, Асеновград, Кирково, Женда, 

Мъглиж и Сандански, разположени в ареала на боровата 

процесионка в България, са заложени феромонови уловки. 

Потърсена е зависимост между броя на уловените пеперуди и 



 

14 
 

analysis showed, that pheromone traps are unreliable and can not 

be used to predict attacks by this pest. The main reason for this is 

the long flight distance of males butterflies. Males from both the 

local and quite distant populations are caught in the same 

pheromone trap, which makes it impossible to trace the flight of 

the local population. 

 

размера на нападнатите площи в съответното стопанство през 

следващата година. Анализът на получените резултати показа, 

че феромоновите уловки не са надежден инструмент и не 

могат да се използват за целите на прогноза за нападение от 

този вредител. Дискутирани са факторите, влияещи върху този 

процес. Като основна причина е отбелязано, че мъжките 

пеперуди на боровата процесионка имат широк диаметър на 

летеж – до 50 km от мястото, където са имагинирали и това 

изкривява получените резултати за конкретния обект. 

Г. 8.1 Заемджикова, Г. 2020. Стопанска значимост на боровите листни оси за горите на България. Екологично инженерство и 

опазване на околната среда, 3, 33-37. 

 Аbstract: According to data of the Executive Forest Agency 

(EFA), during the period 2013-2019, the еconomic importance of 

pine sawflies for the Bulgarian forests was studied. On the report 

of the EFA, economically significant damage in the pine forests is 

mainly caused by Neodiprion sertifer, against which 78% of all 

attacks in the country are reported. Diprion pini is also found in 

small areas, which participates with 21% in the attacked area. The 

presence of the other two species Acantholyda hieroglyphica and 

Acantholyda erythrocephala is insignificant – less than 1%. 

Almost 100% of the control measures during the period were 

directed against N. sertifer and D. pini, against which almost all 

forest attacks were registered. The attacked area by the pine 

sawflies is lower than that of the pine processionary moth, but 

their economic importance may be even greater, because they 

cause more severe damage. So far, there is no practical metod for 

determining the economic importance of pests in the country, but 

the experience of specialists from the State Forest Enterprises and 

Forest Protection Stations shows, that the pine sawflies problem 

may have been underestimated. 

Рeзюме: Стопански значимата роля на боровите листни оси в 

горите на страната е проучена през периода 2013-2019 г. В 

боровите гори, стопански значими повреди причинява основно 

Neodiprion sertifer, срещу който са отчетени 78% от всички 

нападения в страната. Diprion pini се среща на малки площи, 

участва с 21% в общо нападаната площ. Нападенията от 

Acantholyda hieroglyphica и Acantholyda erythrocephala са 

незначителни – под 1%. През периода, почти 100% от 

необходимите лесозащитни мероприятия са насочени срещу  

N. sertifer и D. pini. Срещу тези два вида са регистрирани и 

почти всички нападения. Площта на нападенията от боровите 

листни оси е по-малка от тази на боровата процесионка, но 

тяхното икономическо значение може да е дори по-голямо, 

тъй като причиняват по-тежки повреди. Стопанското значение 

на боровите листни оси в горите може би е подценено. За 

определянето му е необходимо да се развие методика за 

оценка на щетите.  

Г 8.2 Mirchev, P., M. Georgieva, G. Zaemdzhikova, M. Matova, S. Hlebarska, E. Filipova, G. Georgiev. 2019.  Phenological form diversity 

of Thaumetopoea pityocampa in Bulgaria. – Journal Topola, 203, 65-69. 

 Abstract: In Bulgaria, two different phenological forms of pine 

processionary moth, Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.) 

(Lepidoptera: Notodontidae), occur: a typical Mediterranean 

winter form and an early developing summer form. During the 

Рeзюме: В България се срещат две фенологичи форми на 

боровата процесионка, Thaumetopoea pityocampa (Den. & 

Schiff.) (Lepidoptera: Notodontidae) –  ранна  и късна. 

Изследвана е видовата фенология на T. pityocampa в 21 пробни 
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period 2017-2018, the phenological development of T. pityocampa 

was studied in 21 sites of pest’ range in Southern Bulgaria. The 

results of the observations showed that in terms of the phenology, 

three categories of pine processionary moth development could be 

distinguished: i) six sites with an early developing summer form; 

ii) nine sites with the typical Mediterranean winter form, and iii) 

six sites with larvae that overwinter both into the soil and in the 

nests. Besides the phenological differences in the development of 

both forms on the same locality, no other distinguishable 

morphological features were established. 

площи, разположени в Южна България. Резултатите от 

наблюденията показаха, че по отношение на фенологията 

могат да бъдат разграничени три категории обекти: i) обекти с 

ранно развиваща се лятна форма (6 броя); ii) обекти с 

типичната средиземноморска зимна форма (9 броя) и iii) 

обекти, в които съжителстват едновременно и двете форми (6 

броя). При отделните популации, освен фенологичните 

различия не са установени други морфологични такива.  

Г 8.3 Mirchev, P., G. Georgiev, M. Georgieva, M Matova, G. Zaemdzhikova.  2018.  Enlargement of the pine  processionary moth 

(Thaumetopoea pityocampa) range in Bulgaria. – Forest review, 48 (1), 4-7. 

 Abstract: The pine processionary moth (Thaumetopoea 

pityocampa) was established for the first time in Bulgaria in 1906. 

From 1951 to 1972, the average attacked area amounted to 5163 

ha. Its gradual increase began at the end of the 20th century when 

the affected area enlarged over five times. The attacks of the pest 

occurred in the region of its natural range where deciduous forests 

were replaced by Pinus nigra and P. sylvestris plantations. Since 

1999, an expansion of T. pityocampa has been observed in the 

central part of Bulgaria. The species has extended its range by 46 

km into the east with an average of 2.6 km a year along the 

southern slopes of the Balkan Range and Sredna gora Mt. In recent 

decades, the negative economic, environmental and social impact 

of the pine processionary moth has increased in the country. In 

high population densities, the pest is a serious defoliator in pine 

plantations. In addition to the direct economic losses, the pest has a 

hazardous effect due to its potential to cause an allergic and toxic 

reaction in humans and animals in recreational forests and forest 

parks. The success of the pest’s spreading into new geographical 

areas requires favourable climatic conditions and presence of large 

areas afforested with P. nigra and P. sylvesrtis. Among the 

biological factors, the egg parasitoids appear to be the most 

important regulators of the pest number.  

 

Рeзюме: Боровата процеcионка (Thaumetopoea pityocampa) е 

установена за първи път в България през 1906 г. От 1951 до 

1972 г. нападната площ от T. pityocampa възлиза средно на 

5163 hа год. Постепенното нарастване на нападенията започва 

в края на 20-ти век, когато нападната площ се увеличава над 

пет пъти. От 1999 г. се наблюдава експанзия на T. pityocampa в 

Централна България. От 1999 г. видът е разширил обхвата си с 

46 км на изток – по южните склонове на Стара планина и 

Средна гора, със средна скорост от 2,6 км годишно. През 

последните десетилетия негативното икономическо, 

екологично и социално въздействие на боровата процесионка 

в страната се e увеличило. Вредителят е сериозен дефолиатор 

в боровите насаждения, като освен преките икономически 

загуби, боровата процесионка предизвиква алергични и 

токсични реакция при хора и животни в горите за отдих и 

горските паркове. Успехът на разпространението на вредителя 

в нови географски райони изисква благоприятни климатични 

условия и наличие на големи площи, залесени с P. nigra и  

P. sylvesrtis. Сред биологичните фактори, яйчните паразитоиди 

са най-важните регулатори на числеността на вредителя. 



 

16 
 

Г 8.4 Заемджикова, Г., Д.  Дойчев. 2019. Нови данни за разпространението на Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermüller, 

1775) (Lepidoptera: Notodontidae) в България. В: Сборник доклади „150 години Българска академия на науките“, Академично 

издателство „Проф. Марин Дринов“, София, 303 стр. 17-24. ISBN:978-619-245-001-4 (Print), 978-619-245-002-1(Online). 

 Abstract: During March 2019, three new localities of 

Thaumetopoea pityocampa were established in Western Bulgaria 

between 640 and 1000 m a.s.l. – two in Vitosha Mt. (close to 

Studena dam and Marchaevo vill.) and one near the town of 

Slivnitsa. The third one is located 41 km northwest from the 

already known sites of the pest. That range extension of T. 

pityocampa may be explained with the transfer of fertile female 

moths by the intense transport traffic in the region. Caterpillar 

nests of the winter phenological form of the pine processionary 

moth were found with very low density (below 6 per 1 ha) on trees 

of Austrian black pine (Pinus nigra Arn.). 

Рeзюме: През март 2019 г. в Западна България са установени 

три нови находища на Thaumetopoea pityocampa, разположени 

на надморски височини от 640 до 1000 m. Две от находищата 

са в района на Витоша – до яз. Студена и с. Мърчаево, а 

третото е в околностите на Сливница. Последното от тях е 

отдалечено на повече от 41 km на северозапад от досега 

познати находища на боровата процесионка. Вероятна 

причина за това разширяване на ареала на вида е преносът на 

женски пеперуди от транспортния трафик в района. 

Гъсеничните гнезда на вредителя бяха с много ниска 

численост – под 6 броя за хектар, по дървета от черен бор 

(Pinus nigra Arn.). 

Г 8.5 Мирчев П, М. Матова, Г. Заемджикова, Г. Георгиев, М. Георгиева. 2019. Хищници, разрушаващи яйцата на боровата 

процесионка. В: Сборник доклади „150 години Българска академия на науките“, Академично издателство „Проф. Марин 

Дринов“, София, 303 стр., 7-16. 

 Abstract: For the 26-year period from 1991 to 2017, 71 samples 

have been taken, containing 1,739 egg batches with 401,422 eggs 

of the pine processionary moth in them, from land areas belonging 

to 40 settlements on the territories of 27 State Forestry Enterprises 

(SFE), located throughout the range of the species in Bulgaria. The 

total relative share of the eggs destroyed by predators is 1.1 % 

(min 0.0% - max 10.3%). In 15 samples (21.1%), no damages 

caused by predators were found, and those with destruction of over 

5% made up 7.0% of all samples. In the majority of cases, there is 

no relation between the low relative share of caterpillar hatching 

and the impact of the predators. Only in Banya (SFE Karlovo) on 7 

September 1993, there was direct observation of Ephippiger 

ephippiger and Pterolepis (=Rhacocleuis) germanica feeding on 

eggs, destroying the egg batches. 

 

 

 

Рeзюме: За 26-годишен период (1991-2017) от землищата на 

40 населени места на територията на 27 горски стопанства, 

разположени в целия ареал на вида в България, са взети 71 

проби, съдържащи 1739 яйцепръстенчета с 401422 яйца на 

борова процесионка (Thaumetopoea pityocampa) в тях. Общият 

относителен дял на повредените яйца от хищници е 1,1% (min 

0% - max 10,3%). В 15 проби (21,1%), не са установени 

повреди от хищници, а тези с разрушения над 5% са 7% от 

всичките проби. В преобладаващите случаи няма зависимост 

между ниския относителен дял на излюпване на гъсеници и 

въздействието на хищниците. Единствено в Баня (ДГС 

Карлово) на 07.9.1993 г. пряко е наблюдавано Ephippiger 

ephippiger и Pterolepis (=Rhacocleuis) germanica да се хранят с 

яйца, разрушавайки яйцепръстенчетата. 
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Г 8.6 Мирчев, П., Е. Филипова, Г. Георгиев. М. Георгиева, M. Mатова, Г. Заемджиковa. 2019. Сравняване на ефективността на три 

типа феромонови уловки при боровата процесионка. В: Сборник доклади „150 години Българска академия на науките“, 

Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, София, 303 стр., 29-34. 

 Abstract: In 2018, a comparative study of three types of 

pheromone traps was carried out – an open type ‘Delta’, with 19 

pcs. caught in the study and two closed-type with gaps: in the form 

of ‘Carton Box’ – 7 pcs. and the ‘Plastic Jar’ – 15 pcs. The 

experience is at the beginning of the pine processionary moth 

flight, in 9 experimental sites situated in the area of the species 

spreading in Bulgaria. The average number of attracted moths in 

one ‘Delta’ trap is 75.2 and in ‘Plastic Jar’ type – 18.6, and in the 

‘Carton Box’ type – 0.6. The Delta type is 4.5 times higher than 

that of the ‘Plastic Jar’ type and 128 times the ‘Carton Box’ type. 

The reasons for these results are discussed, the main difference are 

due to the size of the entrance openings among the different types 

of traps. 

Рeзюме: През 2018 г. e извършено проучване на 

ефективността (уловистостта) на 3 вида феромонови уловки: 

една от отворен тип „Delta“, с 19 бр. уловки в изследването и 

две от затворен тип с процепи: с форма на „Carton Box“ – 7 бр. 

и на „Plastic Jar“ – 15 бр. Опитът е заложен в началото на 

летежа на боровата процесионка, в 9 опитни обекта 

разположени в района на разпространението на вида у нас. 

Средният брой привлечени пеперуди в една уловка от тип 

„Delta“ е 75,2 и съответно в тип „Plastic Jar“ – 18,6 и в тип 

„Carton Box” – 0,6. Уловистостта в тип „Delta“ е 4,5 пъти по-

висока от тази в тип „Plastic Jar“ и 128 пъти в сравнение с 

уловка тип „Carton Box“. Дискутират се причините за тези 

резултати, като основна се изтъква разликата в размерите на 

входните отвори при различните типове уловки. 
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