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Medetera jacula (Fallén, 1823) с 
уловена жертва. 

Снимка: М. Кечев 
 

• Семейство Dolichopodidae е едно от 

най-богатите на видове от Разред 

Diptera, Подразред Brachycera, като до 

момента са описани около 8000 вида 

от всички континенти без Антарктида. 

До момента за България са известни 

195 вида (Kechev et. al., 2020). Размера 

на отделните видове варира от 1 до 10 

мм. Тялото обикновено е оцветено 

металически 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 Западни Родопи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xanthochlorus tenellus 

   (Wiedemann, 1817) 

Снимка: М. Кечев  

 



Dolichopus ungulatus 
(Linnaeus, 1758) 

Снимка: М. Кечев 

м. Юндола, Западни Родопи 
Снимка: М. Кечев 

Dolichopus ungulatus 
(Linnaeus, 1758)  

 
е едър вид от семейство 
Dolichopodidae, достигащ 
до 6-7 mm. Масово се 
развива през месеците 
Юни и Юли в планините 
при надморска височина 
1000-1500 м. Голямо 
количество екземпляри 
могат да се намерят по 
влажни поляни в близост 
до иглолистни гори, като 
местността Юндола в 
Западни Родопи.  
   Среща се заедно с 
видовете D. plumipes, D. 
simplex, Gymnopternus 
aerosus и Chrysotus laesus.  



• Chrysotus laesus се среща 

масово в Западни Родопи през 

месеците Юни и Юли. 

Обикновено се намира по 

влажни поляни в близост до 

иглолистни гори при н. в. 1000 – 

1200 м.  

Chrysotus laesus 

(Wiedemann, 1817)  

Рисунка: М. Кечев 



Hydrophorus balticus 

(Meigen, 1824)  

Снимка: М. Кечев 

Видът се среща от 1 до 2200 м надморска височина. В ниските части на 

страната се събират отделни екземпляри по брегове на реки и блатисти 

местности. В Западни Родопи голям брой екземпляри са събирани през 

месец август от Пампорово, по влажни поляни.  

 



• От Западни Родопи са описани два нови вида за 

науката от семейство Dolichopodidae.  

 

• Pollet  & Kechev (2007) описват Teuchophorus 

chaetifemoratus от с. Марково.  

 

• Negrobov & Kechev (2012) описват Syntormon 

bulgariensis от Пампорово.  



• Kechev (2006, 2007 and 2010) публикува 53 

вида от долихоподидите събрани от Западни 

Родопи. Някои от по-често срещаните са: 

 

• Campsicnemus curvipes (Fallиn,1823) 

• Campsicnemus umbripenis Loew,1856 

• Syntormon pallipes (Fabricius,1794) 

• Teuchophorus monocanthus Loew,1857 

• Hercostomus germanus (Wiedemann, 1817) 

• Hercostomus nigrilamellatus (Macquart, 1827) 

• Hercostomus nigriplantis (Stannius, 1831) 

• Dolichopus picipes Meigen, 1824 

 



UTM карта на някои от находищата на долихоподиди в Западни Родопи. 



• Литература 
• Kechev, M. (2006) Dolichopodidae (Diptera, Brachycera) of the 

Western Rhodopes (Bulgaria). In: Beron, P. (Ed.), Biodiversity of 

Bulgaria. 3. Biodiversity of Western Rhodopes (Bulgaria and 

Greece). I. Pensoft & Natural Musium of Natural History, Sofia, pp. 

613–616. 

• Kechev, M. (2007) New long-legged flies (Diptera: Brachycera: 

Dolichopodidae) to the fauna of Bulgaria collected in the West 

Rhodopes. Acta zoological bulgarica, 59 (1), 105–108. 

• Kechev, M.O. (2010) New Dolichopodid flies (Diptera, 

Dolichopodidae) to the fauna of Bulgaria collected in the West 

Rhodopes (Bulgaria). Distribution and habitat preferences. 

International Journal of Dipterological Research, 21 (3), 179–182. 

• Negrobov, O. & Kechev, M. (2012) A new species of the genus 

Syntormon Loew from Bulgaria (Diptera, Dolichopodidae). 

Dipterists Digest, 19, 93–96. 

• Pollet, M.A.A. & Kechev, M. (2007) A review of Palaearctic 

Teuchophorus, with a new species from Bulgaria (Diptera: 

Dolichopodidae). Zootaxa, 1592, 45–56. 



Благодаря за вниманието! 

Thanks for your attention!  


