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Цикадите са надсемейство 
насекоми от разред 

полутвърдокрили. Подразредът, 
към който принадлежат –
цикадови, се разделя на 
Tettigarctidae с два вида, 

срещани в Австралия и на 
Cicadidae с повече от 1300 вида, 

срещани по целия свят. Вероятно 
съществуват множество 

неописани видове.

Цикади



Това е род цикади, обитаващи 
източната част на Северна Америка. 
Тези насекоми имат изненадващо 
дълъг жизнен цикъл, с 
продължителност 13 или 17 години. 
Според изследователите тази 
странност не е случайна - цикадите се 
възползват от свойствата на простите 
числа.

Периодичните цикади (Magicicada)



Ларвите на периодичните цикади живеят под земята на 
дълбочина от 30 см или повече, хранейки се със 
соковете от корените на растенията. Те остават 

неподвижни и преминават през пет етапа на развитие, 
превръщайки се в какавиди, преди да построят тунел 

към повърхността през пролетта на 13-тата или 17-тата 
година на своя живот. 



Възрастните периодични цикади живеят само няколко 
седмици - до средата на юли, когато умират. Техният 

кратък живот в зряла възраст, се обяснява само с една 
цел - размножаване. Подобно на други цикади 
мъжките "пеят" песни с много висок звук, за да 

привличат самките. Самките реагират на призивите на 
самците с периодични щракания с крила, които 
привличат самците за чифтосване. Звуците на 

"хоровете" самци може да достигнат 100 децибела.



След оплождането, самците бързо отслабват и умират. 
Самките живеят малко по-дълго: те правят от 6 до 20 

V-образни разреза в кората на младите клонки, където 
снасят до 600 яйца. Малко след това, самката също 

умира. След шест до десет седмици от яйцата се 
появяват новородени ларви, които се заравят в земята, 

където се заселват в дупки и започва нов цикъл.



Простите 
числа
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Съществува хипотеза, 
че продължителността 

на циклите на 
повечето цикади не е 

случайна, а 
представлява 

интервали от прости 
числа (числа, делими 
без остатък само на 
себе си -.. 3, 5, 7, 11, 

13, 17 и така нататък) 
и че това е най-

ефективната стратегия 
за оцеляване и 
размножаване.



Проучванията показват, че числеността на животните, които се 
хранят с цикади - обикновено птици, паяци, оси, богомолки, риби и 

змии - често има по-кратък цикъл от 2-6 години между пика и спада 
на популацията. Ако цикадите се появяваха, например, на всеки 12 

години, то всеки хищник с жизнения цикъл 2, 3, 4 или 6 години може 
да синхронизира циклите си на възход на числеността си с редовната 

поява на цикадите.



Такъв жизнен цикъл позволява на цикадите "да се 
разминат" не само с хищниците, но и със своите роднини, 

които имат различна продължителност на жизнения цикъл. 
Може би, ако различните видове цикади се появяваха 
едновременно, това щеше да доведе до близковидово 

кръстосване и появата на потомство с нередовен цикъл.



Любопитни 
факти
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Цикадите заливат горите като 
механизъм за оценяване

Когато излязат на повърхността, с общия си 
брой до 1,5 милиона на декар цикадите могат 

да преодолеят почти всеки хищник – от 
пойни птици до скункси. „Много прилича на 
шведска маса“, казва Гай Уилямс, ентомолог 

от Министерството на земеделието в 
Мериленд, пред Washington Post. „Първия 

път всеки си слага в чинията и цялата храна 
се изяжда до последна молекула. На 

четвъртото пълнене на чинията хората вече 
си слагат само трохи. Тъй като тази оргия от 

храна няма свършване, в един момент 
животните вече не им обръщат внимание, 

защото са се наяли.“



Продължителният им жизнен 
цикъл може да им помогне да 

избегнат хищниците

Една хипотеза за причината, която стои зад мистериозния им избор от 
години за престой в земята на цикадите, докато дойде репродуктивния им 

цикъл, се фокусира върху факта, че и двете числа са прости (13 или 17 
години). Идеята е, че като изскачат от земята само на така номерирани 

интервали, цикади избягват някога да се синхронизират с популацията на 
които и да е хищници, която често се издигат и спадат в рамките на 2- до 

10-годишни цикъла, пише Патрик Ди Хусто за New Yorker през 2013. 
Математически погледнато, логиката е правилна, но хилядите видове 

цикади по света, които нямат синхронизирана поява, карат 
изследователите да се съмняват, че това е цялата история. Ако 

уникалният жизнен цикъл на периодичната цикада е толкова уникално 
изгоден за нея, защо останалите не са развили подобни репродуктивни 

стратегии?



Хората също могат да ги ядат

Животните не са единствени, които се хранят с цикади. Хората също може 
да се почерпят. Твърденията за вкус им варират, като някои хора ги 

сравняват със скариди, други с аспержи, а трети – с фъстъчено масло. Но 
преди да започнете да си берете цикади от дърветата, трябва да имате 

предвид, че те може да съдържат повишени нива на живак и да 
предизвикат алергични реакции, особено сред тези с алергии към 

черупкови мекотели. Има сведения от средата на 20 век показват, че 
чероки в Северна Каролина изкопават буболечките, още докато са в 

земята, и ги пържат в свински мазнини или ги мариноват за по-късно.
Близо до Сиракуза в горен Ню Йорк, членове на племето Онондага ядат 

цикади по време на масови извънредни ситуации. Практиката идва от 
техните предци, които ядат цикади, за да оцелеят, когато новите 

заселници и мисионери изгарят реколтата им и ограбват селата им.



БЛАГОДАРИМ ЗА 
ОТДЕЛЕНОТО 
ВНИМАНИЕ!
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