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абстракт: Церамбицидната фауна (coleoptera: cerambycidae) на Витоша е 
проучена през периода 2013-2014 г. въз основа на собствени сборове и непубликувани 
материали от ентомологичните колекции на Института за гората, лесотехническия 
университет, националния природонаучен музей и Института по биоразнообразие и 
екосистемни изследвания. установени са 36 вида и 3 подвида от 5 подсемейства. два 
вида – Paracorymbia pallens (Brullé) и Plagionotus floralis (Pallas) – са нови за фауната на 
Витоша, a за останалите 37 таксона са установени нови находища в планината. Шест 
таксона са намерени като ларви по време на хранене в растения-гостоприемници или 
са изведени от растителни проби във фотоеклектори. списъкът на сечковците на 
Витоша е актуализиран и съдържа 113 вида.

Ключови думи: cerambycidae, Витоша, нови находки, хранителни растения 

УвОД
Церамбицидната фауна (coleoptera: cerambycidae) на Витоша 

като цяло е сравнително добре проучена, поради близостта на 
планината до софия и атрактивността на групата за колекционери. 
следва да се отбележи, обаче, че въпреки наличието на множество 
публикации и две целенасочени проучвания (migliaccio et al., 2004; 
doychev et al., 2009), все още има недостатък на знания за видовия 
състав, разпространението и хранителните растения на сечковците 
в планината.

настоящата публикация е посветена на нови видове, находища 
и хранителни растения на церамбициди на Витоша.

МаТериал и МеТОДи
Церамбицидната фауна е проучена през периода 2013-2014 г. на 

базата на следните методични подходи и материали:
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- ръчни сборове на биологичен материал по хранителни растения 
или цъфтяща растителност по време на допълнителното хранене на 
имагото;

- събиране на сечковци с капани в короните на дървета и 
храсти;  

- извеждане на възрастни насекоми от стъбла и корени на 
дървесни и храстови видове във фотоеклектори;

- проучване на неидентифициран биологичен материал в 
ентомологичните колекции на Института за гората, лесотехническия 
университет, националния природонаучен музей и Института по 
биоразнообразие и екосистемни изследвания.

новите видове за Витоша са откроени със звездичка (*). 
колекциите, в които се съхраняват проучените материали, са изписани 
в квадратни скоби, при което са използвани следните абревиатури: 
[Иг] – Институт за гората; [лту] – лесотехнически университет; 
[нПнм] – национален природонаучен музей; [ИБеИ] – Институт по 
биоразнообразие и екосистемни изследвания.        

реЗУлТаТи

В резултат на проучването на Витоша са установени 39 
таксона от петте подсемейства на cerambycidae, както следва: 
Prioninae (1 вид); lepturinae (15 вида); spondylidinae (2 вида и 1 подвид); 
cerambycinae (6 вида); lamiinae (12 вида и 2 подвида).

prioninae
Prionus coriarius (linnaeus, 1758) – 1 ex., м. „златни мостове“, 

почивна база на Бан, 29. 07. 1953 г., leg. н. Виходцевски [нПнм].

Lepturinae
Anastrangalia dubia (scopoli, 1763) – 1 ex., м. „офелиите“, 08. 08. 

2014 г., leg. П. топалов [Иг].
Anastrangalia sanguinolenta (linnaeus, 1761) – 4 ex., с. Бистрица, 825 

m надм. в., юни 1998 г., leg. с. самуелян [лту]; 1 ex., м. „долно блато“ 
над х. „Планинарска песен“, 1750 m надм. в., 20. 07-30. 08. 2003 г., 
дървесен капан в короната на Picea abies l. (Karst.), leg. н. симов [Иг]; 
2 ex., х. „селимица“, 1300 m, 20. 07. 2004 г., leg. г. георгиев [Иг]; 1 ex., 
м. „офелиите“, 08. 08. 2014 г., leg. П. топалов [Иг]; 3 ex., х. „момина 
скала“, 08-10. 08.2014 г., leg. П. топалов [Иг]; 1 ex., туристически 
център „алеко“, 24. 08. 2014 г., leg. П. топалов [Иг].

Cortodera flavimana (Waltl, 1838) – 1 ex., вилна зона „Бункера“, 
31. 05. 1974 г. [ИБеИ]; 1 ex., над с. Панчарево, 04.06.1998 г., leg. с. 
самуелян [лту]; 1 ex., над кв. княжево, 1000 m надм. в., 27. 05. 2004 г., 
leg. Цв. георгиев [Иг]. 
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Gaurotes virginea (linnaeus, 1758) – 9 ex., туристически център 
„алеко“, 30.06-06.08.2014 г., leg. П. топалов [Иг]. 

Leptura quadrifasciata linnaeus, 1758 – 1 ex., м. „Белите брези“, 05-
15. 07. 1976 г., leg. Ю. ганев [лту]; 1 ex., х. „селимица“, 1300 m, 20. 07. 
2004 г. [Иг]; 1 ex., м. „офелиите“, 08. 08. 2014 г., leg. П. топалов [Иг]; 
2 ex., м. „златни мостове“, 10. 08. 2014 г., leg. П. топалов [Иг]; 2 ex., 
х. „момина скала“, 08-10. 08. 2014 г., leg. П. топалов [Иг].

Pachytodes cerambyciformis (schrank, 1781) – 1 ex., х. „селимица“, 
1300 m, 20.07.2004 г., leg. г. георгиев [Иг]; 8 ex., х. „момина скала“, 08. 
08. 2014 г., leg. П. топалов [Иг]; 4 ex., м. „офелиите“, 08. 08. 2014 г., 
leg. П. топалов [Иг]; 2 ex., м. „златни мостове“, 10. 08. 2014 г., leg. 
П. топалов [Иг]; 1 ex., х. „момина скала“, 28.08.2014 г., leg. П. топалов 
[Иг].

Pachytodes erraticus (dalman, 1817) – 3 ex., м. „златни мостове“, 
почивна база на Бан, 08. 07. 1958 г., leg. н. Виходцевски [нПнм]; 1 
ex., м. „златни мостове“, 22.07.1967 г., leg. г. Цанков [Иг]; 2 ex., х. 
„кумата”, 09. 10. 1970 г., leg. г. Цанков [Иг]; 2 ex., над кв. драгалевци, 
29. 06. 2014 г., leg. П. топалов [Иг].

Paracorymbia maculicornis (de geer, 1775) – 1 ex., над м. „златни 
мостове“, 1600 m надм. в., 11. 06-20. 07. 2003 г., капан в короната на 
Picea abies l. (Karst.), leg. н. симов [Иг].

*Paracorymbia pallens (Brullé, 1832) – 1 ex., с. Бистрица, 825 m, юни 
1998 г., leg. с. самуелян [лту].

Pseudovadonia livida (Fabricius, 1776) – 8 ex., вилна зона „Бункера“, 
02-14. 07. 1974 г. [ИБеИ]; 1 ex., х. „селимица”, 1300 m 20. 07. 2004 г., 
leg. г. георгиев [Иг].

Rhagium bifasciatum Fabricius, 1775 – 1 ex., м. „златни мостове“, 
почивна база на Бан, 07. 06. 1959 г., leg. н. Виходцевски [нПнм]; 1 
ex., над м. „златни мостове“, 1600 m, 15. 06-20. 07. 2004 г., дървесен 
капан в короната на Picea abies l. (Karst.), leg. н. симов [Иг].

Rhagium inquisitor (linnaeus, 1758) – 1 еx., м. „Бункера“, 09. 11. 1984 
г., leg. Ю. ганев [лту]; 4 ex., туристически център „алеко“, 30. 06. 
2014 г., leg. П. топалов [Иг]. 

Rutpela maculata (Poda, 1761) – 2 ex., м. „златни мостове“, 22. 
07. 1967 г., leg. г. Цанков [Иг]; 5 ex., х. „селимица“, 1300 m, 20. 07. 
2004 г., leg. г. георгиев [Иг]; 1 ex., р. Бистришка, над с. Бистрица, 
1100 m, изведен на 25. 06. 2008 г. от какавида, събрана на 18. 06. 
2008 г. в приземната част на стъбло на Corylus avellana l. [Иг]; 7 ex., 
м. „златни мостове“, 10. 08. 2014 г., leg. П. топалов [Иг]; 7 ex., х. 
„момина скала“, 10-28. 08. 2014 г., leg. П. топалов [Иг].

Stenurella melanura (linnaeus, 1758) – 3 ex., м. „златни мостове“, 
почивна база на Бан, 08-19. 07. 1958 г., leg. н. Виходцевски [нПнм]; 
1 ex., м. „златни мостове“, 22. 07. 1967 г., leg. г. Цанков [Иг]; 11 ex., 
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с. Бистрица, 825 m, юни 1998 г., leg. с. самуелян [лту]; 1 ex., над м. 
„златни мостове“, 1600 m 20. 07-30. 08. 2003 г., капан в короната на 
Picea abies l. (Karst.), leg. н. симов [Иг]; 1 ex., м. „долно блато“ над 
х. „Планинарска песен“, 1750 m, 20. 07-30. 08. 2003 г., капан в короната 
на Picea abies l. (Karst.), leg. н. симов [Иг]; 2 ex., х. „селимица“, 1300 
m, 20. 07. 2004 г., leg. г. георгиев [Иг]; 2 ex., м. „офелиите“, 08. 08. 
2014 г., leg. П. топалов [Иг]; 10 ex., м. „златни мостове“, 10. 08. 2014 
г., leg. П. топалов [Иг]; 1 ex., туристически център „алеко“, 24. 08. 
2014 г., leg. П. топалов [Иг]; 11 ex., х. „момина скала“, 08-28. 08. 2014 
г., leg. П. топалов [Иг].

Stenurella septempunctata (Fabricius, 1792) – 1 ex., над кв. драгалевци, 
29. 06. 2014 г., leg. П. топалов [Иг]; 4 ex., туристически център „алеко“, 
30. 06. 2014 г., leg. П. топалов [Иг].

Spondylidinae
Arhopalus rusticus (linnaeus, 1758) – 1 ex., м. „Белите брези“, 02. 06. 

1991 г., leg. Ю. ганев [лту].
Saphanus piceus ganglbaueri Brancsik, 1886 – 14 ex., р. Бистришка, 

над с. Бистрица, 1100 m, изведени на 02-08. 07. 2008 г. от ларви и 
какавиди, събрани на 18. 06. 2008 г. в приземната част на стъблата и 
корените на Corylus avellana l. [Иг].

Tetropium castaneum (linnaeus, 1758) – 1 ex., върху сняг между голи 
и Черни връх, 11. 06. 2010 г., leg. н. симов [Иг]; 5 ex., туристически 
център „алеко“, 30. 06-24. 08. 2014 г. (1 ex. намерен под кора на Picea 
abies l. Karst.), leg. д. дойчев и П. топалов [Иг].

Cerambycinae
Aromia moschata (linnaeus, 1758) – 1 ex., м. „Брезите“, 07. 08. 1953 

г., leg. н. Виходцевски [нПнм].
Cerambyx scopolii Fuessly, 1775 – 1 ex., м. „Бялата вода“, 08. 05. 

1952 г., leg. н. Виходцевски [нПнм]; 1 ex., над кв. Бояна, 16. 06. 2004 
г., leg. г. георгиев [Иг].

Clytus arietis (linnaeus, 1758) – 1 ex., над с. Бистрица, 1200 m, 06. 
06. 2004 г., leg. г. георгиев [Иг].

Phymatodes testaceus (linnaeus, 1758) – 2 ex., вилна зона „Бункера“, 
15. 06. 1979 г., 26. 06. 1982 г., leg. Ю. ганев [лту].

Plagionotus arcuatus (linnaeus, 1758) – 1 ex., м. „тихият кът“, 23. 
05. 2014 г., 1030 m leg. д. дойчев [Иг].

*Plagionotus floralis (Pallas, 1733) – 1 ex., 12. 07. 1959 г. [нПнм] ; 1 
ex., вилна зона „Бункера“, 26. 05. 1975 г. [ИБеИ].

Lamiinae
Agapanthia kirbyi (gyllenhal, 1817) – 1 ex., под х. „Физкултурник“, 

29. 05. 2013 г., leg. г. георгиев [Иг].
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Agapanthia villosoviridescens (de geer, 1775) – 1 ex., над с. Панчарево, 
03.07.1982 г., leg. Ю. ганев [лту]; 1 ex., х. „момина скала“, 08. 08. 
2014 г., leg. П. топалов [Иг]. 

Carinatodorcadion fulvum canaliculatum (Fischer-Waldheim, 1823) – 23 
ex., под с. Железница, 24. 05. 2014 г., leg. П. топалов [Иг].

Exocentrus adspersus mulsant, 1846 – 1 ex., м. „тихият кът“, 1000 m, 
изведен на 09. 06. 2013 г. от сухо стъбло на бреза (Betula pendula roth), 
събрано на 21. 05. 2013 г., leg. д. дойчев [Иг].

Monochamus sutor (linnaeus, 1758) – 1 ex., м. „златни мостове“, 
01. 08. 1952 г., leg. н. Виходцевски [нПнм]; 1 ex., х. „момина скала“, 
08. 08. 2014 г., leg. г. заемджикова [Иг].

Morimus asper funereus (mulsant, 1863) – 1 ex., вилна зона „Бункера“, 
10. 06. 1977 г., leg. Ю. ганев [лту]; 1 ларва под кора на бук (Fagus 
sylvatica l.), м. „тихият кът“, 1000 m, 17. 05. 2012 г., leg. д. дойчев 
[Иг].

Oberea oculata (linnaeus, 1758) – 1 ларвa в клон на Salix caprea l., 
туристически център „алеко“, 29. 06. 2014 г., leg. д. дойчев [Иг].

Pedestredorcadion equestre  (laxmann, 1770) – 1 ex., заслон „смильо“ 
между с. ярлово и с. Чуйпетлово, 09. 05. 2000 г., leg. т. любомиров 
[Иг].

Pedestredorcadion pedestre Poda, 1761 – 6 ex., над с. ярлово, 10-14. 
06. 2014 г., leg. П. топалов [Иг].

Pedestredorcadion tauricum Waltl, 1838 – 1 ex., над с. Панчарево, 05. 
06. 1998 г., leg. с. самуелян [лту].

Pogonocherus fasciculatus (de geer, 1775) – 1 ex., върху сняг между 
голи и Черни връх, 11. 06. 2010 г., leg. н. симов [Иг].

Pogonocherus hispidulus (Piller et mitterpacher, 1783) – 1 ex., м. 
„златни мостове“, почивна база на Бан, 20. 06. 1958 г., leg. н. 
Виходцевски [нПнм].

Pogonocherus hispidus (linnaeus, 1758) – 1 ex., над кв. княжево, 15. 
05. 1955 г., leg. Ю. ганев [лту]; 1 ex., м. „Бялата вода”, 22. 05. 1954 г., 
leg. н. Виходцевски [нПнм].

Saperda carcharias (linnaeus, 1758) – 8 ларви в приземната част и 
корени на трепетлика (Populus tremula l.), заслон „смильо“ между с. 
ярлово и с. Чуйпетлово, 1408 m, 23. 10. 2013 г. и 10. 06. 2014 г., leg. П. 
топалов и г. георгиев [Иг].

два вида, Paracorymbia pallens и Plagionotus floralis, са нови за фауната 
на Витоша, a другите 37 имат нови находища в планината.

Хранителни растения са установени при шест таксона: Saphanus 
piceus ganglbaueri и Rutpela maculata са намерени по леска; Tetropium 
castaneum – по смърч; Exocentrus adspersus – по бреза; Morimus asper 
funereus – по бук и Saperda carcharias – по трепетлика. 
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ДиСКУСия

единият от новите видове за Витоша (Paracorymbia pallens) е 
свързан с широколистни дървета и храсти, а другият (Plagionotus 
floralis) – с тревисти растения от род Euphorbia, Medicago, Achillea, 
Onobrychis, Amaranthus, Camelia, Melilotus и др. (migliaccio et al., 2007). 
В България първият вид е сравнително малочислен и локален до 
около 600 m надм. в., а вторият е масов и широко разпространен 
до 1400 m (georgiev, hubenov, 2006). Причината, поради която двата 
вида досега не са съобщавани за Витоша без съмнение се дължи 
на обстоятелството, че типичните им хабитати се намират на 
неголяма надморска височина. 

три трофични връзки са нови за България: Saphanus piceus ganglbaueri 
– Corylus avellana; Rutpela maculata  – Corylus avellana; Exocentrus adspersus 
– Betula pendula. една от връзките (Saperda carcharias – Populus tremula) 
е съобщавана и по-рано за страната (georgiev,  Kolarov, 1999), а 
останалите две (Tetropium castaneum – Picea abies; Morimus asper funereus 
– Fagus sylvatica) са добре известни в българската и чуждестранна 
ентомологичната литература (ангелов, 1995; sama, 2002). 

doychev et al. (2009) обобщават сведенията от ентомологичната 
литература и посочват 101 вида церамбициди за Витоша. В списъка 
неправилно е включен Pedestredorcadion arenarium (scopoli), който не се 
среща в България. В миналото този вид е смесван с Pedestredorcadion 
axillare Küster и сведенията на кантарджиева-минкова (1934) следва 
да се отнасят за P. axillare. от друга страна, списъкът съдържа и 11 
пропуска: в него липсват Oxymirus cursor (linnaeus, 1758) и Xylotrechus 
arvicola (olivier, 1795), намерени около драгалевския манастир (ganev, 
1985); Callimellum angulatum (schrank, 1789), намерен в района на кв. 
драгалевци (минкова, 1957); Chlorophorus varius (müller, 1766), намерен в 
района на х. „кумата“ (ganev, 1985) и драгалевския манастир (ganev, 
1986);  Ropalopus macropus (germar, 1824), изведен от Acer tataricum l. 
в района на с. кокаляне (migliaccio et al., 2007); Carinatodorcadion fulvum 
canaliculatum, съобщен за Витоша без конкретно находище (минкова, 
1961); Exocentrus adspersus, намерен в района на кв. Бояна (ganev, 1986); 
Oberea oculata, намерен в района на драгалевския манастир (ganev, 
1985) и изведен от Salix caprea над с. кокаляне (georgiev et al., 2004); 
Pedestredorcadion equestre, съобщен за Витоша без конкретно находище 
(минкова, 1961) и намерен в района на с. Железница (ganev, 1986); 
Phytoecia virgula (charpentier, 1825), намерен в м. „копитото“ (ganev, 
1985); Pogonocherus hispidulus, съобщен без конкретно находище за 
Витоша (ganev, 1985). 

В заключение следва да се отбележи, че с новите находки (P. 
pallens и P. floralis) и включването на пропуснатите в публикацията 
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на doychev et al. (2009) таксони, броят на церамбицидите на Витоша 
нараства на 113 вида.
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NEW rECOrdS OF LONGHOrN BEEtLES  
(COLEOptErA: CErAMByCIdAE) IN VItOSHA MOUNtAIN
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(SUMMAry)

during the period 2013-2014 cerambycid fauna (coleoptera: 
cerambycidae) of Vitosha mountain was examined by collected biological 
material and unpublished materials in entomological collections of Forest 
research institute – sofia, university of Forestry – sofia, national museum 
of natural history – sofia and institute of Biodiversity and ecosystem 
research – sofia. as a result, 37 taxa from five subfamilies were found: 
Prioninae (1 species), lepturinae (15 species), spondylidinae (2 species and 
1 subspecies), cerambycinae (6 species) and lamiinae (12 species and 2 
subspecies). two species – Paracorymbia pallens (Brullé) and Plagionotus 
floralis (Pallas) – were established as new species, and new localities for the 
remaining 36 taxa were found in Vitosha mountain. six taxa were reared 
or found in host plants: Saphanus piceus ganglbaueri Brancsik and Rutpela 
maculata (Poda) in Corylus avellana l., Tetropium castaneum (linnaeus) – 
in Picea abies l. (Karst.), Exocentrus adspersus mulsant – in Betula pendula 
roth, Morimus asper funereus (mulsant) – in Fagus sylvatica l., and Saperda 
carcharias (linnaeus) – in Populus tremula l. the list of longhorn beetles of 
Vitosha mt. was updated up to 113 species.

Key words: cerambycidae, Vitosha mt., new records, host plants 
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