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Резюме: В статията е дадена 
информация за шест вида насекоми 
от семейство Dolichopodidae (Diptera). 
Насекомите са известни от други 
части на страната -  Западни Родопи и 
българското черноморско крайбрежие. За 
Тракийската низина са известни видовете 
Poecilobothrus regalis и Sybistroma impar. 
Видовете Rhaphium zetterstedti, Syntormon 
pallipes, Campsicnemus curvipes и 
Campsicnemus umbripennis се съобщават 
за първи път за Тракийската низина. 
Посочени са и екологични бележки за 
видовете -  местообитания, период на 
летене и др.

Abstract: Ecological notes and 
information about habitat preferances for six 
dolichopodid flies -  Poecilobothrus regalis, 
Sybistroma impra, Rhaphium zetterstadti, 
Syntormon pallipes, Campsicnemus curvipes 
and Campsicnemus umbripennis are given in 
the present paper. The species are collected in 
the Upper Thracian Plain from four different 
habitats.
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ВЪВЕДЕНИЕ
CeMe^TBoDolichopodidae принадлежи 

към подразред Brachycera на разред

Diptera (Двукрили). Семейството е едно от 
най-богатите на видове сред двукрилите 
насекоми в света. По данни от каталога 
на китайски учени (Yang et al. 2007) днес 
в света са описани 226 рода с 6870 вида. 
Долихоподидите са разпространени 
във всички биогеографски райони на 
планетата.

Размерът на тялото при отделните 
видове варира от 1 до 10 мм. Гърдите и 
коремчето на видовете на повечето родове 
са оцветени в зелено или синьо-зелено с 
метален блясък, а при родовете Neurigona 
и Xanthochlorus те са жълти. Характерен 
отличителен белег на долихоподидите са 
много дългите крака. По тази причина 
в западните страни тези насекоми се 
наричат "дългокраки мухи” (long-legged 
flies). Често краката са с различни четинки, 
власинки, шипове и др., които играят роля 
при копулацията и са важен таксономичен 
белег при определянето на отделните 
видове. Насекомите от семейство 
Dolichopodidae се срещат по влажни 
местообитания: по растителността около 
реки, езера, блата, мочурища, край канали 
и др. Само родовете Medetera и Thinophilus 
се срещат по сухи места. Повечето 
възрастни и техните ларви са хищници 
и играят много важна роля в контрола 
на популациите на различни паразити и 
неприятели по земеделски култури.
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Първи съобщения за долихоподиди в 

България прави Неделков, който през 1909 
и 1912 публикува 12 вида. В. Бешовски 
(1964,1967,1971,1973) изучава диптерната 
фауна по Българското черноморско 
крайбрежие и съобщава 62 вида от това 
семейство. През 1966 Бешовски описва 
вида Epithalassius stackelbergi като нов за 
науката.

По време на работата върху 
дисертацията си авторът на настоящата 
статия, изследва семейството в Западни 
Родопи и съобщава от там 41 вида, нови за 
фауната на България (Kechev, 2005, 2006, 
2007, 2010). През 2007 г. Кечев съвместно 
с белгийския специалист Полет (Pollet & 
Kechev, 2007) описват нов вид за науката 
Teuchophorus chaetifemuratus, а през 2010 г. 
съвместно с проф. Негробов (Negrobov & 
Kechev, 2010) съобщават вида Dolichopus 
beschovskii, също нов за науката.

Данни за видове от семейство 
Dolichopodidae в Тракийската низина са 
оскъдни.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Материалът за настоящата работа е 

събиран в периода септември 2010 - август 
2011, с изключение на зимните месеци. 
Насекомите са ловени с ентомологичен сак 
в продължение на 1 час (от 18 до 19 часа). 
От сака материалът е прехвърлян в банка 
с 95% етилов спирт. Долихоподидите са 
селектирани при лабораторни условия 
с помощта на биноколяр. Насекомите са 
събирани от 4 различни места:
1. Блатиста местност до чешма с корито, 

разположена източно от Чирпан.
2. Текирска река -  северно от Чирпан 

по пътя за село Спасово. Бреговете са 
обрасли с разнообразна хигрофилна 
растителност.

3. Умурувска река северно от село 
Партизанин. Бреговете са обрасли с 
хигрофилна растителност и засенчени 
от широколистни дървета -  върби 
(Salix), тополи (Populus) и др.

4. Малък поток на открити поляни

по пътя за село Ценово (на 4 км от 
Чирпан). През сухите месеци (юли -  
август) водата пресъхва.

ФАУНИСТИЧЕН СПИСЪК
Poecilobothrus regalis (Meigen, 1824), (Фиг. 1).

Фиг. I. Poecilobothrus regalis.
Мъжки (рисунка М. Кечев)

Poecilobothrus regalis се среща масово 
в района на Чирпан и околностите му 
(Kechev 2011 а) през месеците юни и юли. 
Особено голям е броят на екземплярите 
около водоеми със застояла или бавно 
течаща вода, обрасли с папур (Typha 
latifolia) и друга водна растителност. При 
първото местообитание през месец юни 
е наблюдавано как мухите Poecilobothrus 
regalis нападат ларви на кръвосмучещи 
комари (сем. Culicidae) (Фиг. 2).

Водна повърхност

Фиг. 2. Ларва на комар (рисунка М. Кечев)
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Ларвите на комарите живеят и се 
развиват в застояли води,като се прикрепят 
за водната повърхност с дихателна 
тръбичка, през която приемат кислород 
от въздуха. По-подробни изследвания 
на екологията и хранителния спектър на 
Poecilobothrus regalis ще дадат представа 
за влиянието на този вид в поддържането 
числеността на популациите на комарите 
и други насекоми. В продължение на 
три години при проучванията в Западни 
Родопи не е отбелязано нито едно 
находище на този вид. В Тракийската 
низина (в Чирпан и околностите) пикът 
на развитие е средата на юни - 18.06.2011г. 
- 96 мъжки и 81 женски екземпляра.

Sybistroma impar Rondani, 1842 = 
Ludovicius impar Rondani, 1842 (Фиг. 3).

Съобщен е за първи път за България 
от чешките специалисти Олежничек и 
Бартак (Olejnicek and Bartak, 1997) от едно 
находище в Долни Чифлик с един мъжки 
екземпляр. Видът е събран около дъбова 
гора.

Второ находище за този вид е от гр. 
Чирпан (Kechev 2011 b).

Фиг. 3. Sybistroma impar, мъжки 
(рисунка М. Кечев).

Rhaphium zetterstedti (Parent, 1925) -  
видът се среща в четирите местообитания. 
Периодът на летене е от април до октомври.

Syntormon pallipes (Fabricius, 1794)- 
също като Rh. zetterstadti, S. pallipes 
се среща и в четирите местообитания.

Периодът на летене също е от април до 
октомври. И двата вида са познати от 
много находища в Западни Родопи и от 
българското черноморско крайбрежие.

Видовете Campsicnemus curvipes 
(Fallen, 1823) и Campsicnemus umbripennis 
(Loew, 1856) са намерени само в едно 
от четирите находища -  Малък поток 
по пътя за с. Ценово. И двата вида 
предимно са събирани в Западни Родопи. 
С. curvipes е по-често срещан и е познат 
с над 10 находища в Западни Родопи. С. 
umbripennis се среща по-рядко. В Западни 
Родопи е активен от юли до септември, на 
места с висока надморска височина - над 
900 м. В Тракийската низина е уловен през 
месец октомври, когато температурите са 
по-ниски.
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