
СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ В ТРУДОВЕТЕ НА Д-Р ДАНАИЛ ИЛЧЕВ ТАКОВ 

  ОТДЕЛ ЖРР, СЕКЦИЯ БЕБЖ, ИГ ПРОТОЗООЛОГИЯ 
 

 

Трудовете са свързани с едно от направленията в секция „Биоразнообразие и 

екология на безгръбначните животни” – Изследване на разнообразието, 

разпространението и биологията на паразити на икономически значими видове 

животни. 

 

1. Разнообразие, разпространение и биология на патогени и паразити при 

различни видове насекомни гостоприемници  

 
• За първи път у нас е изследван патогенният комплекс на смърчовия корояд Ips 

typographus от Витоша и Родопите. Установени са 7 вида патогени - 

Entomopoxvirus (ItEPV), Gregarina typographi, Chytridiopsis typographi, Beauveria 

bassiana и нематодите Contortylenchus diplogaster и Cryptaphelenchus 

macrogaster. ItEPV, G. typographi, Ch. typographi, C. diplogaster и C. macrogaster 

са нови за фауната на България. Регистриранa е екстензивността на заразяване с 

всеки от намерените патогени. Установено е, че при изследването на I. 

typographus в 40.1% от екземплярите се наблюдава единична инфекция. Смесена 

двойна инфекция се наблюдава при 3% от изследваните I. typographus, а тройна 

инфекция е установена само при 5 екземпляра (№ 3, 4, 10). 

 

• За първи път е изследванo разпространението на микроспоридиални и гъбни 

инфекции в 72 популации на златозадката Euproctis chrysorrhoea  от Стара 

планина, Средна гора, Сакар и Родопите и са установени микроспоридии от р. 

Nosema, р. Endoreticulatus и гъбата Entomophaga auliciae. Показано е, че гъбните 

инфекции са основният фактор, предизвикващ смъртността на вредителя през 

2000 г. За първи път са получени данни за патологията на инфекцията, 

ултраструктурата на спорите и спорогониални стадии на микроспоридията 

Nosema sp. и Endoreticulatus schubergi, заразяващи златозадката (№  7, 8, 9). 

 

• Осъществено е внасяне на микроспоридиите Nosema lymantriae и Vairimorpha 

disparis, изолирани в България чрез заразени гъсеници в 2 популации на 

гъботворката с ниска численост в България и 2 с нарастваща численост в 
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северен Илинойс, САЩ. Получените тригодишни резултати показват, че N. 

lymantriae е успяла да се установи в опитната популацията на гъботворката в 

България, където е намирана всяка година и срещаемостта й варира от 3,5% до 

33,0%. Двете интродуцирани микроспоридии не са установени в други видове 

лепидоптери, което потвърждава видовата им специфичност и ги прави 

подходящи за допълнителен контрол на вредителя, както в Европа, така и в 

САЩ (№ 16). 

 

• Изследвани са 21 вида корояди, като за първи път са установени микроспоридия  

от р. Nosema във Taphrorychus villifrons и протозои от р. Gregarina в 4 вида - T. 

villifrons, Pityogenes bistridentatus, P. conjunctus и Orthotomicus erosus. Други 5 

вида корояди  -  I. sexdentatus, Pityophthorus pityographus, Cryphalus saltuarius, 

Orthotomicus proximus и Polygraphus subopacus са нови гостоприемници на B. 

bassiana, M. scolyti, Chytridiopsis cf. typographi и Gregarina cf. typographi. За 

първи път представители на разред Eugregarinida (Sporozoa) са съобщени  в 4 

вида бръмбари - O. longicollis, Acanthocinus aedilis, Rhagium inquisitor, Pyrochroa 

coccinea, а една микроспоридия от р. Chytridiopsis във O. longicollis (№ 4, 20, 22). 

 

• Намерен и описан е нов вид нематод Prothallonema tomici n. sp. (Tylenchida: 

Sphaerulariidae), паразитиращ в големия горски градинар - корояда Tomicus 

piniperda, нападащ смърча. При изследването на други 3 вида корояди са 

съобщени още 6 вида паразитни и 2 вида асоциирани нематоди, които са нови за 

фауната на България. Паразитните нематоди - Contortylenchus diplogaster, 

Parasitylenchus dispar и асоциираният Cryptaphelenchoides macrobulbosus са 

установени в I. typographus. Шестзъбият корояд Ips sexdentatus е опаразитен от 

Parasitorhabditis subelongati, Parasitaphelenchus sexdentati, Cryptaphelenchus 

diversispicularis и с асоциирания Rhodolaimus pini. Нематодът Contortylenchus 

acuminati е наблюдаван във върховия корояд  I. acuminatus (№ 6, 18). 

 

• За първи път ентомопатогенната гъба B. bassiana е намерена в бръмбарите Ips 

sexdentatus, Tomicus piniperda, Orthotomicus longicollis, O. erosus, Xylosteus 

spinole, Taphrorychus villifrons и Phylobius sp. в България. В 3 вида корояди 

Hylurgops palliatus, Ips typographus и Dryocoetes autographus е установена 

естествена срещаемост на 3 ентомопатогенни гъби – B. bassiana, B. brongniartii и 
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Isaria farinosa. Представени са морфологични данни за изолираните гъбни 

култури.  При изследването на 7 вида пеперуди се установяват B. bassiana като 

доминиращ вид, следван от Fusarium sp. и Aspergillus sp. Намирането на B. 

bassiana в 3 вида пеперуди - Malacosoma neustria, Totrix viridana и Melitaea 

didyma е първа находка за България (№ 4, 12, 20, 21). 

  

•  Изследванo е влиянието на гъбата Entomophaga maimaiga върху комплекса от 

филофагни насекоми в дъбовите гори на България. Анализите на 1499 ларви на 

38 вида лепидоптери показват отсъствие на стадии на гъбата. Показано е, че 

гъбите E. aulicae, Tarichium dissolvens, Isaria farinosa, B. bassiana, Beauveria sp., 

Conidiobolus sp. и Lecanicillium sp. причиняват висока смъртност на ларви и 

какавиди (39.1-100%, средно 61.8%) на Catocala nymphagoga (Erebidae). Това е 

първото съобщение на гъбата T. dissolvens от България. Изследването показва, че 

E. maimaiga е видово специфичен патоген по гъботворката и нейната 

интродукция не вреди на други неприцелни видове насекоми в дъбовите гори 

(№ 26). 

 

• За първи път у нас е намерен и описан нов вид микроспоридия - Endoreticulatus 

poecilimonae от чревния тракт на скакалеца Poecilimon thoracicus. Получени са 

оригинални данни за ултраструктурата на спорите, според които полярният 

филамент има 8-9 завита. Анализът на 1,221 bp partial SSU-rRNA секвенции 

показват, че този изолат е тясно родствен с групата на род Endoreticulatus. В 

американската хлебарка Periplaneta americana са установени 5 вида протозои и 2 

вида нематоди: Endamoeba blattae, Amoeba sp., Lophomonas striata, Nyctotherus 

ovalis, Balantidium blattarum, Hammerschmidtiella diesingi и Leidynema 

appendiculatum. Представени са биометрични данни за установените паразити, 

както и данни за тяхната екстензивност (№ 25, 28). 

 

2. Приноси, свързани с изпитвания на чувствителността на стопански значими 

насекоми спрямо ентомопатогени с оглед търсене на възможности за регулиране 

на тяхната численост 
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• За първи път у нас са проведени експерименти с конидиална суспензия на 

изолати на ентомопатогенните гъби B. bassiana и P. farinosus спрямо възрастни 

на короядите Ips sexdentatus и I. acuminatus. Установено е, че изолатите на  B. 

bassiana имат по-висок летален ефект в сравнение с тези на P. farinosus. 

Леталният ефект варира от 89 до 96% за B. bassiana. От възрастни на сивия 

царевичен хоботник Tanymecus dilaticollis за първи път са изолирани 

ентомопатогенните гъби B. bassiana и Metarhizium anisopliae. Направени са 

изпитвания с 3 изолата на  B. bassiana срещу възрастни на Tanymecus dilaticollis 

и е оценена неговата чувствителност спрямо гъбата. Това са първи изпитвания 

на гъбата спрямо този вредител (№ 5, 21, 25) 

 

• При лабораторни и полеви условия е изследвана чувствителността на 

пеперудата монахиня, Lymantria monacha към патогена Entomophaga maimaigа. 

Установено е, че докато азигоспори на E. maimaiga са били образувани в 100% 

от загиналите гъсеници на гъботворката, то успешно развитие на гъбата в 

лабораторни условия е регистрирано само при 10% от опитните гъсеници на 

монахинята. Резултатите от посочените изследвания потвърждават тясната 

видова специфичност на E. maimaiga. Изпитана е чувствителността на ларви 1-2 

възраст на  гъботворката спрямо 3 изолата на B. bassiana и един на M. anisopliae, 

както и чувствителността на трета възраст ларви към 7 изолата на B. bassiana и 

един M. аnisopliae. Показано е, че ларвите на L. dispar са възприемчиви към 

предизвиканата микоза. M. аnisopliae, причинява микоза в 1-2 ларвална възраст 

и е с най висок летален ефект - 56. 7% ± 4.8 в 17 дневен период (№ 23, 28) 

 

3. Фаунистични приноси и такива обобщаващи и допълващи данните за патогени 

по насекоми  

• При изследването на I. typographus  от Витоша и Родопи са установени 5 вида 

форетични акари - Dendrolaelaps quadrisetus, Trichouropoda polytricha, 

Histiostoma piceae, Urobovella ipidis и Proctolaelaps fiseri, и на 2 вида 

паразитоиди - Tomicobia seitneri и Ropalophorus clavicornis, които са нови за 

фауната на България (№  2, 11). 
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• На основата на литературни данни и собствени проучвания е изготвен актуален 

списък на протозойните и микроспоридиални патогени на корояди в Европа. Той 

включва 31 патогена в 35 вида корояди, главно вредители по смърча, черния и 

бeлия бор. Представени са данни за локализацията на патогените в 

гостоприемниците, авторите които са ги съобщили, както и процентния дял на 

всяка от представените групи патогени. Представени са обобщени данни за 56 

естествено срещащи се ентомопатогени, установени в чуждоземни инвазивни 

насекоми в България. От тях 22 са протозои, 14 микроспоридии и 20 гъби. 

Представени са данни за географското им разпространение (№ 13, 14). 

 

4.  Други приноси 

 

• Проучено е усвояването на въглехидрати на 10 изолата B. bassiana, получени от 

вредни насекоми, събирани от различни райони от България и е направено 

сравнение между тях, което подпомога тяхното фенотипно характеризиране. 

Показано е, че сукрозата, малтозата и трехалозата се асимилират в по-висока 

степен от ескулина, арабинозата и дулцитола. Въз основа на получените 

резултати са обособени 2 големи групи, като в едната са включени почти всички 

изолати от бръмбари, а във втората – от пеперуди (№ 19). 

 

 

 

 
 


