
Справка за приносите на д-р Владимир Сакалян

1. Таксономични
Описани  са  общо 24  нови  за  науката  видове,  от  които  22  вида  златки от

семейство  Buprestidae  (Coleoptera)  и  2  вида  мрачници  от  семейство  Tenebrionidae
(Coleoptera) (статии Б3: 3, 4, 6, 9, предлаганата номерация на статиите в текста отговаря
на представените в списъка публикации на автора).

 Предложени са 9 нови субективни синонима за таксони от семейство Buprestidae
(Coleoptera) (Б1: 2 и Б4: 13). 

Ревизиран  е  род  Chalcophorella и  е  реституирана  позицията  на  род
Stigmatophorella и подрод Rossiela като подродове на Chalcophorella (Б4: 14). Също така
е  реституиран  и  видовият  статус  на  3  вида  мрачници,  разглеждани  до  скоро  като
подвидове (status restitutus) (Б3: 9). 

Дефинирана  и  ревизирана  е  групата  видове  Anthaxia (Haplanthaxia)  mashuna
Obеnberger, 1931. Групата наброява 7 вида, от които 4 са нови за науката (включени в
общия брой новоописани таксони по-горе).  Представена е определителна таблица на
таксоните (Б3: 6).

Предложена е промяна на подвидовия статус на два таксона от род Anthaxia във
видов (status nov) (Б1: 2 и Б4: 14). 

Обозначени са и два лектотипа от род Sphenoptera (Б4: 13). 
Изготвени са определителни таблици за род Sphenoptera (Б4: 13). за Балканския 

полуостров и на подсемейство Polycestinae (Buprestidae) за България (B3: 8).

2. Фаунистични
 Изготвен  е  критичен  каталог  на  българската  бупрестидна  фауна  (Б1:  2).

Съобщени са 198 вида и подвида. В каталога разпространението на 18 от тези таксони в
страната  е поставено  под съмнение поради таксономични и зоогеографски причини,
както и поради неправилни цитирания;.синонимизирани са 5 таксона от България и е
променен статуса на един подвид в видов. За всеки вид и подвид са указани известната
надморска височина в страната, на която се среща. и хранителните растения на ларвата.
За  някои  видове  са  включени  таксономични  и  номенклатурни  бележки.
Инвентаризирани  са  и  бупрестидните  фауни  на  Македония,  Сърбия,  Черна  Гора,
Албания, Хърватска, Гърция и Кения (А: 2, 3, Б2: 7, Б3: 5, Б4: 3, 6, 7, 8, 9, 11, 14). Общо
за всички посочени/изследвани страни са съобщени 3 рода и 111 нови за страните вида
и подвида, както следва: България - 11 вида и подвида, Македония - 2 рода и 11 вида и
подвида, Сърбия - 13 вида и подвида, Черна Гора - 2 вида, Албания - 15 вида и подвида,
Хърватска  –  4  вида  и  подвида,  Гърция  –  1  род  и  2  вида,  и  48  таксона  за  Кения.
Съобщени  са  6  вида  сечковци  (Cerambycidae:  Coleoptera),  нови  за  фауната  на
европейска Турция (Б3: 7) и 5 вида, нови за фауната на Кения (Б4: 15), както и 4 вида
мрачници  (Tenebrionidae:  Coleoptera),  нови  за  фауната  на  Кения  (Б3:9).  За  сем.
Buprestidae и за  други групи твърдокрили са съобщени голям брой нови находища в
България, Балканските страни, Турция и Кения. На базата на литературни данни и на
собствени  сборове  на  автора  е  направена  пълна  инвентаризация  на  твърдокрилите
фауни на националните паркове Рила и Централен Балкан (Б2: 1,2), а за Пирин – само
на ендемичните и реликтни бръмбари (Б2:5).



3. Екологични и биологични
Изследвани са трофичните връзки и специализация на бупрестидите в страната и

са  установени  нови  хранителни  растения  за  4  вида  (А:  1,  5,  Б1:  2).  Изследвани  са
биотопичното разпределение и факторите, определящи структурата на съобществата на
представители от семейства Buprestidae  и Carabidae,  както и сезонната  активност на
видовете в различни територии от страната (А: 4, Б4: 2, 4, 5, 12, Б6: 2). На базата на
оргинален метод на цветните капани са изучавани поведенческите реакции на видове
бупрестиди  при  допълнителното  имагинално  хранене.  (Б4:  12,  Б6:  1).  Разработен  и
апробиран  е  метод  за  фаунистични  и  екологични  теренни  изследвания  при  сем.
Buprestidae (Б4: 12, Б6: 1).

4. Зоогеографски
Направена  е  зоогеографска характеристика  и  анализ  на  бупрестидната  фауна,

както за отделни региони на България, така и за цялата страна. (А: 6, Б2: 7, 8, 9, 10, Б3:
8, Б4: 3). Предложена е хипотеза за формирането на бупрестидната фауна на България
(Б2: 9). Направен е зоогеографски анализ на бупрестидните фауни на Македония (Б4: 9)
и Албания (Б4: 6). Направена е зоогеографска характеристика на подсем. Carabinae  на
семейство Carabidae в България (Б4: 4). Изследвано е разпределението и пътищата за
формиране  на  ендемичната  карабидна  фауна  в  страната  (Б1:  1).  На  базата  на
инвентаризиране на насекомната ендемичната и реликтна фауна на Национален парк
Пирин  е  предложена  хипотеза  за  нейното  формиране  и  развитие  във  времето  и
пространството (Б2:6). 


