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Горски хищни мухи от семейство DolichopoDiDae 
(Diptera: empiDoiDea) от Горнотракийската низина  

и сърнена средна Гора
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абстракт: Семейство Dolichopodidae е едно от най-богатите семейства от двукрилите 
насекоми с описани около 8000 вида от целия свят без Антарктида. В България са съобщени 195 
вида. В настоящата публикация се дискутират видове от семейството от заливна гора по поречието 
на р. Марица и влажни гористи местообитания по поречието на р. Омуровска. доминантни видове 
са Poecilobothrus regalis и Hercostomus gracilis и описаният през 2015 г. вид Hercostomus thraciensis. 

ключови думи: Diptera, Dolichopoididae, Тракийска низина, Сърнена Средна гора, 
местообитания, доминантни видове

въведение

Семейство Dolichopodidae е едно от най-богатите на видове от Разред Diptera, 
подразред Brachycera, като до момента са описани около 8000 вида от всички континен-
ти без Антарктида. до момента за България са известни 195 вида (Kechev et al., 2020). 
Размерът на отделните видове варира от 1 до 10 mm. Тялото обикновено е оцветено ме-
талически зелено, но има и видове с жълто, черно и синкаво тяло. долихоподидите са 
хищни мухи и обитават влажни местообитания – брегове на реки, блата, езера, горски 
екосистеми и др. Като хищници играят важна роля в регулацията на някои видове като 
акари, насекоми и техните ларви и др. 

Целта на настоящата статия е да даде информация за някои доминиращи видове 
в Тракийската низина и Сърнена Средна гора.  

материали и методи

Настоящата публикация обобщава данни за видове от семейство Dolichopodidae, 
събирани и публикувани от Тракийската низина и Сърнена Средна гора. използвани 
са следните литературни източници Kechev (2012, 2016, 2019), Kechev, Ivanova (2015) и 
Kechev, Negrobov (2015). 

резултати и обсъждане

Argyra leucocephala (meigen, 1824)
Видът е често срещан в ниските части на страната до 300 m надм. в. Обитава 

бреговете на реки и язовири засенчени от широколистна растителност (Kechev, Ivanova, 
2015; Kechev, 2016). 

Dolichopus salictorum loew, 1871
Обитава заливни гори по поречието на река Марица (Градинска заливна гора) 

(Kechev, 2012). 
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Hercostomus gracilis (Stannius, 1831) (Фиг. 1 А)
Видът е активен и доминира през юли и август в широколистни гори по брегове-

те на горните течения на Омуровска река в Сърнена Средна гора (Kechev, 2016).
Hercostomus nanus (macquart, 1827) (Фиг. 1 В)
известен е от гориста местност край гр. Чирпан (Kechev, Ivanova, 2015). 
Hercostomus thraciensis Kechev & Negrobov, 2015
Видът е описан през 2015 г. (Kechev, Negrobov, 2015) от Градинска заливна гора и 

гористо място югозападно от гр. Чирпан. през 2019 г. е намерен и в гората Чирпанска 

Фиг. 1. Dolichopodidae: A – Hercostomus gracilis; Б – Syntormon pallipes; В – Hercostomus nanus;  
Г – Sybistroma nodicornis

Fig. 1. Dolichopodidae: A – Hercostomus gracilis; Б – Syntormon pallipes; В – Hercostomus nanus;0 
 Г – Sybistroma nodicornis
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кория (Ягач) (Kechev, 2019). Видът открит и в Турция (Küçükberber et al., 2017), както 
и в израел (Grichanov, Freidberg, 2018). доминира във влажни горски местообитания 
през април и май. 

Poecilobothrus regalis (meigen, 1824)
P. regalis е много често срещан вид в ниските части на страната от 1 до 300 m 

надм. в. предпочита брегове на бавно и бързо течащи реки, а също и блата. Обитава и 
влажни гори, но там е откриван с по-малко екземпляри (Kechev, 2012). 

Sybistroma nodicornis meigen, 1824 (Фиг. 1 Г)
Видът е намиран в заливни гори по течението на р. Марица. Градинска залив-

на гора (Kechev, 2012), както и гориста местност близо до гр. Чирпан (Kechev, Ivanova, 
2015). Намиран е и в други гори в България, както и на открити места по бреговете на 
реки, езера и потоци. 

Chrysotimus molliculus (Fallén, 1823)
Често срещан вид както по брегове на малки потоци, така и от влажни горски 

местообитания (Kechev, 2016; Kechev et al., 2014).  
Teuchophorus medovoensis Kechev, Negrobov & Grichanov, 2014
Видът е описан от с. Медово в Сърнена Средна гора (Kechev et al., 2014). Обитава 

брегове на малки потоци, засенчени от широколистни дървета. 

Teuchophorus spinigerellus (Zetterstedt, 1843), Campsicnemus curvipes (Fallén, 1823), 
Campsicnemus umbripennis loew, 1856, Dolichopus griseipennis Stannius, 1831 Rhaphium 
caliginosum Meigen, 1824, Syntormon pallipes (Fabricius, 1794) (Фиг. 1 Б) и Sympycnus 
pulicarius (Fallén, 1823) са много често срещани видове и могат да бъдат открити във 
всякакви местообитания – както влажни гори така и на открити пространства по бре-
гове на реки, езера и блата от 0 до 1500 m надм. в.
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(Summary)

The family Dolichopodidae is one the richest families of the order Diptera with 
about 8000 species worldwide without antarctica. For the fauna of Bulgaria are known 195 
species. This publication discusses species from the floodplain forest along the banks of the 
Maritsa River and wet forested habitats along the Omurovska River. The dominant species are 
Poecilobothrus regalis and Hercostomus gracilis and the species described in 2015, Hercostomus 
thraciensis.
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