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Цикада се отнасят до надсемейство

Cicadoidea и физически се отличават със 

своите набити телца, широки глави, 

прозрачно-мемранни крила и големи 

комплексни очи. Големината им е от 0.75 до 

2.25 инча (колкото кламер) и живеят до 17 

години. 

Има повече от 3000 вида цикади. 

Известни са с уникалното си бръмчене, което 

мъжките правят, за да привлекат женските. 

Най-силното бръмчене при насекомите!

Що е то? 



Как издават звука си? 

 https://youtu.be/9ZbRWkeAW9w

https://youtu.be/9ZbRWkeAW9w


Цикъл на живота

 Цикадният жизнен 
цикъл се състои от 
три етапа: яйца, 
нимфи и 
възрастни.



Етап на яйцето

След чифтосване, женската снася 

няколкостотин яйца. Тя прави 

малка цепка в кората на клона, 

докато върви, и избутва яйцата 

надолу през опашка си. Поставя 

около 12 във всяка пукнатина и 

след това напредва с няколко 

милиметра, за да направи още 

един процеп за повече яйца и 

така, докато всички яйца се 

поставят.



Етап на нимфата 

Яйцата остават в пукнатини в кората в продължение на седмици и 

след това се излюпват в миниатюрна цикада, наречена нимфа. 

Понеже са малки, могат да паднат на земята, без да се наранят. 

Намират подслон под падналата зеленина. Търсейки пукнатини, се 
погребват на дълбочина от 10 до 40 см, използвайки големите си 

предни крачета, за да си прекопаят почвата. 

Под земята прекарват повечето

от живота си. Нимфата се 

храни, като пробива малките 

корени на дърветата с острата
си трибуна и изсмуква сока. 

Живеейки и хранейки се под 

земята, тя расте, като 

периодично изхвърля люспата

си, докато достигне зрялост.



Зрелост

Когато ниммфата достигне пълния си 

размер, тя изкопава пътя си на 

повърхността, изкачва се на ствола на 

дървото и изхвърля обвивката си за последен 

път, оставяйки характерна кафява обвивка. 

Животът на възрастната цикада, за разлика от 

този на нимфа, е много кратък.Когато се 

появяват от земята, те живеят за различни 

периоди от време, от няколко дни до няколко 

месеца, в зависимост от вида. Повечето от тях 

живеят между две и четири седмици, през които се 

чифтосват и снасят яйца, а цикълът започва 

отново.



Процесът на сваляне на 

обвивката

 https://youtu.be/AdV1kmlgy0U

https://youtu.be/AdV1kmlgy0U


Цикадите и числата

 Те са истински математически гении! 

 Оказва се, че 17-годишният период е 

математически значим, тъй като 17 е просто 

число, както и 13 (продължителността на 

размножителния цикъл, последван от 13-годишни 

цикади на юг). Чакайки 17 години, цикадите до 

голяма степен надиграват еволюционната система. 

Повечето жизнени цикли на хищници са от 2 до 5 години, така че за цикадите 

най-лесният начин да ги избегнат, е да се сведе до минимум броя на 

съвпаденията, когато и двата житейски цикъл се засекат. Начинът да се 

направи това е да се размножават точно на периоди от 17 години, така че 

хищниците да не могат да ги ядат на редовни интервали от време. 



Алармиращи ефекти

 Периодичните цикади имат още един трик в 
пословичните си ръкави. Тъй като те са 
чувствителни към температурата на почвата и 
промените в корените на дърветата, с които се 
хранят, те могат да действат като будилници, 
забележка за промяната на климата.

 Възможно е изменението на климата да помогне на 
повече от тях да растат по – бързо. Ако условията 
са наистина добри, тогава много повече от тях ще 
излизат.

 През 2017 г. Джийн Критски, ентомолог, отбеляза, че 
през последния век пристигането на цикадите се е 
изместило с един месец по-рано.



За любознателните

Уникалният начин на живот на цикадите бил източник на 

удивление от древни времена. В някои култури тези насекоми се 

считат за символи на прераждането поради необичайните им 

жизнени цикли. В ранния китайски фолклор също се считат за 
същества с висок статус. Владетелите се стремели да достигат 

чистотата им, а мотиви на цикадите дори се намират в 

гардероба на императорския двор през седми век. 

Ефект върху художниците - присъстват на множество монети

както преди, така и след времето на Христос. Открити са и 

редица красиви скъпоценни камъни от около 300 г. пр. н. е., 

издълбани по подобие на цикада. Появата на цикадата от земята 
беше мощен символ за древните римляни, като членовете на 

благородството взеха да носят златна брошка с цикада в косата 

си.
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