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I. Въведение
Разбирането за нуждата от познания по отношение на разпространението,
биологията и екологията на микроципокрилите насекоми датира още от началните
етапи на развитие на ентомологичната наука. Имагинирането на редица видове от
различни гостоприемници показва на изследователите същественото значение за
биотата, което имат групи като Chalcidoidea, Platygastroidea и Proctotrupoidea. Все пак, в
сравнение с останалите надсемейства от Hymenoptera, тези паразитни ципокрили
остават и до днес по-слабо изучени както в таксономично, така и в биологично
отношение. Сем. Pteromalidae са космополитна група, която е най-добре проучена в
Палеарктика (около 2000 вида). От Неарктика са известни около 600 вида, от
Австралийското царство - 730 вида, от Ориенталското - 570, а фауната на
Неотропичното (434 вида) и Афротропичното царство (около 340 вида) е по-слабо
проучена (Noyes, 2012). До момента са известни 618 рода и над 3500 вида птеромалиди
(Noyes, 2012).
Като част от Chalcidoidea, птеромалидите заемат важна част от ентомофагните
паразитни комплекси във всички континенти и биогеографски области на Земята. За да
бъде коректно оценена тяхната роля в екосистемите, от първостепенно значение са
таксономичните изследвания, върху основата на които по-късно да стъпят и
задълбочени проучвания по отношение на трофичните връзки между паразити и
гостоприемници. Необходимо е всички групи микроципокрили, към които спадат и
птеромалидите, да бъдат детайлно проучвани в две основни направления:
а) оценка на ролята им в регулацията на числеността на различни групи насекоми в
естествените екосистеми;
б) изследване и оценка на паразитоидния потенциал, който отделните видове имат
по отношение на вредителите в горското и селското стопанство, а също и към
синантропните и синбовилните видове насекоми със санитарно-епидемиологично
значение.
Семейството обединява разнородни в морфологично и биологично отношение
таксони. Размерите на тялото най-често варират между 1 и 5 мм, рядко до 48 мм
(подсем. Leptofoeninae). Окраската най-често е черна, зелена, синьо-зелена или синьовиолетова, много често с добре видим метален блясък, по-рядко отделни части на
тялото са жълтеникави. Биологията на птеромалидите е много разнообразна и до
1

голяма степен неизучена. Семейството включва предимно ентомофагни ектопаразитни
идиобионти и по-рядко койнобионти (Hanson & Gauld, 1995), атакуващи яйца, ларви
или какавиди на широк диапазон гостоприемници от поне 8 разреда насекоми –
Coleoptera, Blattaria, Diptera, Hemiptera, Hymenoptera, Neuroptera, Lepidoptera и
Orthoptera. Някои се развиват като хищници в яйчните торбички на паяци от Uloboridae
и Dictynidae. Повечето видове са солитарни, но се срещат и грегарийни. Яйчните
паразити са застъпени слабо – само в родовете Caenocrepis и Peridesmia. Сред
птеромалидите се срещат и доста хиперпаразитоиди от първи, втори, трети и дори
четвърти порядък (Bouček & Rasplus, 1991). Фитофагните таксони в сем. Pteromalidae са
малко и са преминали вторично към този начин на живот.
Редица видове са използвани в мероприятия за биологична борба - Anisopteromalus
calandrae (Howard) и Lariophagus distinguendus (Förster) (срещу твърдокрили –
вредители по складирани зърнени култури), Erdoaesina alboannulata (Ratzeburg) (срещу
Panolis flammea(Denis & Schiffermüller, 1775)), Mesopolobus modestus (Silvestri)
(интродуциран от Еритрея в Италия за борба са маслиновия вредител Dacus oleae
(Gmelin) и т.н.

II. Литературен обзор
Прегледът на литературата е разделен на две части. Първата засяга основните
проблеми в таксономията и систематиката на сем. Pteromalidae както в европейски,
така и в световен мащаб. Разгледани са накратко приносите на редица именити учени
от 18-ти, 19-ти и 20-ти век и е направен паралел между проблемите в групата в
миналото и настоящето. Втората част е посветена на проучванията, в това число
съобщенията и описанията на видове от наши и чужестранни автори, за територията на
Витоша и България. Установено е, че за нашата страна до момента са публикувани
данни за 103 вида птеромалиди, 4 от които са описани като нови за науката - Meraporus
rambouseki Bouček (1961), Homoporus rosae Bouček (1970), Anogmus bulgaricus Bouček
(1971) и Asaphes aequatus Pelov (1972).
Познанията за птеромалидната фауна на Витоша са счетени за крайно оскъдни. До
настоящото изследване от планината са съобщени 13 вида, повечето представени в
публикацията на Ч. Туроци (Туроци, 1990) - Chlorocytus spicatus (Walker), Mesopolobus
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graminum (Hard), Pseudocatolaccus nitescens (Walker), Psilocera obscura Walker,
Pteromalus sequester Walker (съобщен под синонима Habrocytus sequester), Spintherus
dubius (Nees), Staurothyreus cruciger Graham, Trichomalus campestris (Walker),
Trichomalus rugosus Delucchi & Graham. Останалите 4 вида са изведени от ларви на
корояда I. typographus и са съобщени както следва: Tomicobia seitneri (Ruschka)
(Georgiev & Takov, 2005); Dinotiscus eupterus (Walker), Rhopalicus tutela (Walker) и
Roptrocerus xylophagorum (Ratzeburg) (Georgiev & Stojanova, 2006).
Направено е заключение, че в нашата страна сем. Pteromalidae е слабо проучено във
фаунистично отношение в сравнение с някои други европейски държави.

III. Цел и задачи
Основната цел на настоящата работа е да се установи видовия състав на сем.
Pteromalidae, разпространението на таксоните по дялове и растителни пояси,
хоротиповия състав на птеромалидната фауна и фенологията на видовете, както и да се
анализира срещаемостта им в изследваните съобщества. За постигането на тази цел
бяха поставени следните задачи:
1. Установяване на видовия състав и разпространението на сем. Pteromalidae на
територията на Витоша.
2. Зоогеографска категоризация на видовете, влизащи в изследваната фауна въз основа
на общото им разпространение.
3. Зоогеографски анализ на птеромалидната фауна по растителни пояси.
4. Установяване на сезонната активност на видовете и определяне на фенологичните
групи.
5. Установяване на ролята на птеромалидите в галовото съобщество на Diplolepis rosae
(Hymenoptera: Cynipidae) на територията на Витоша.
6. Анализ на честотата и доминантността на видоветев изследваните съобщества.
7. Извеждане на редица стандартни коефициенти като критерии за състоянието на
фаунистичните комплекси в изследваните формации.
8. Създаване на електронна база от фаунистични данни.
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IV. Материал и методи
1. Методи за събиране на материал.
За целите на настоящото изследване бяха използвани 4 метода за събиране на
колекционен материал от територията на Витоша:
ръчен сбор посредством косене с ентомологичен сак
ръчен сбор с ексхаустер
сезонно експозициониране на ловилки тип “Malaise”
извеждане на паразитоиди от техните гостоприемници
Определени бяха 2 задължителни маршрута (трансекти) за косене, като всеки от
маршрутите пресичаше 2 дяла и съдържаше по 3-4 локалитета във всеки дял. В тези
точки се взимаха количествени проби при всяко обхождане на трансектите.
Задължително условие за локалитетите беше да бъдат свободни от склоп и да
поддържат тревни ценози, подходящи за косене. Събирането на материал се
извършваше във всяка (задължителна) точка, представена по-долу в Italic, посредством
10 + 10 последователни откоса по две прави линии (пресичащи се в центъра си под прав
ъгъл) и минимум по 1 път във всяка деседневка на месеците от май до септември,
включително.
Маршрут (трансект) 1 (Северен-Северозападен дял): кв. Княжево – м. Мечката –
района на х. „Белите Брези“ – м. Златни Мостове – района на х. „Малинка“ (= м.
Офелиите) – района на х-л „Трендафила“ – района на х. „Острица“ – района на х.
„Селимица“ – с. Кладница.
Маршрут (трансект) 2 (Южен-Източен дял): с. Ярлово – м. Еловица – м.
Шупникамък – м. Марочки кошари – м. Големия рид – плато Карачаир – х. „Купена“ –
м.Плачковица – м. Шевовица – с. Железница.
Откоси с различен брой се правеха и в цветовете на някои растения, от които се
взимаше материал за по-късно хербаризиране и определяне. Такива маршрутни
обхождания извън задължителните 2 трансекти бяха реализирани в следните участъци
от Витоша:
Източен дял: 1. Цангови кошари – м. Барите – поречието на р. Гургулица; 2. с.
Железница – м. Шевовица – м. Плачковица – х. „Купена“ – м. Казана – заслон Синята
стрела – м. Барите – Цангови кошари;
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Източен-Северен дял: 1. с. Железница – м. Шевовица – Лева река – м. Терзийски
дол – м. Хайдушки чукар – кв. Симеоново; 2. кв. Драгалевци – м. Градище – Бай
Кръстьо – м. Цветна поляна – м. Малка Брезовица – м. Терзийски дол – Лева река –
Шевовица – с. Железница.
Северен-Северозападен дял: кв. Княжево – Златни Мостове – х. „Панчо Томов“ –
м. Офелиите – х. „Острица“ – м. Юрушка грамада – м. Старите кариери – с. Владая.
Северозападен-Южен дял: 1. с. Кладница – извор Даин кладенец – заслон „Дивия
бик“ – извор Мечата чешма – вр. Асланов рид; 2. с. Кладница – р. Тъмни дол – м.
Буката – карстов район над с. Боснек; 3. с. Кладница – извор Даин кладенец – заслон
„Дивия бик“ – извор Мечата чешма – с. Чуйпетлово – м. Марочки кошари – м. Смильо
– м. Еловица – с. Ярлово.
Избирателно косене беше правено в следните растения: Campanula patula L.
(Campanulaceae), C. sparsa Friv. subsp. frivalitskyi (Stend.) Hay, Centaurea phrygia L.
(Asteraceae), Chaerophyllum aureum L. (Apiaceae), Cirsium heterotrychum Panc.
(Asteraceae), Coronilla varia L. (Fabaceae), Crepis biennis L. (Asteraceae), Fagus sylvatica
L. (Fagaceae), Filipendula ulmaria (L.) Maxim. (Rosaceae), Geranium sanguineum L.
(Geraniaceae), Mentha x gentilis L. (Lamiaceae) и Vicia varia Host. (Fabaceae).
Уловът с ексхаустер беше осъществен само върху Angelica pancici Vand. (Apiaceae)
и C. phrygia L. (Asteraceae), а извеждането от гостоприемници - от съцветия на
метличините C. phrygia и C. rhenana Boreau и гали на Diplolepis rosae (Hymenoptera:
Cynipidae) по 6 вида шипки – Rosa agrestis Savi, R. canina L., R. corimbifera Borkh., R.
dumalis Bechst., R. micrantha Borrer и R. obtusifolia Desv. (Rosaceae).
Малезови ловилки (3 броя) бяха експозиционирани в следните локалитети – 1) м.
Смильо; 2) в близост до поречието на р. Гургулица ; 3) в близост до х. „Острица”.
За целия период на изследване и посредством всички методи на събиране в
сборовете влязоха 12033 индивида от Chalcidoidea, от които 2721 птеромалиди.
За целите на настоящото изследване беше направен и пълен преглед на колекцията
от микроципокрили на д-р Лиляна Съмналиева, която в миналото е изучавала сем.
Cynipidae. В резултат беше установен само един вид от територията на Витоша Mesopolobus sericeus(Förster), имагинирал от гали на цинипида Andricus mitratus(Mayr
1870). В работата са включени също и данните за всички видове, съобщени до момента
за планината от предишни автори.
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2. Обработка и идентифициране на материала.
В настоящото изследване беше използван метода за изсушаване на микроципокрили
с HMDS (Hexamethyldisilazane), който запазва материала в много добро състояние и е
значително по-евтин (Heraty & Hawks, 1998). Монтирането на част от птеромалидите се
извършваше след предварително размекване на екземплярите с пари на оцетна
киселина.

Определянето се извършваше предимно от автора на базата на редица

монографии и други таксономични публикации (Bouček, 1963; Peck, Bouček & Hoffer,
1964; Graham, 1969; Bouček, 1972; Dzhanokmen, 1978; Askew, 1980; Bouček,
1988;Bouček & Rasplus, 1991; Graham, 1992; Heydon, 1995a; Dzhanokmen, 1996; Bouček
& Heydon 1997; Gibson, 2001; Gibson, 2003; Gibson, 2009; Mitroiu, 2010; Rizzo & Mitroiu,
2010; Peters & Baur, 2011; ). Част от материала беше определена от д-р Richard Askew и
д-р Gary Gibson.
Зоогеографската характеристика на видовете е направена въз основа на трудовете
на Семенов-Тянь-Шанский (1935), Гептнер (1950), Дарлингтон (1966), Лопатин (1980),
Lattin (1967) и Taglianti et al. (1999).
3. Статистическа обработка на данните. Използвани индекси за видово
разнообразие и коефициенти за фаунистично сходство.
По отношение на изследването върху галовото съобщество на D. rosae бяха
използвани следните статистически подходи и методи (под програмата SigmaStat v 3.5):
За установяване на взаимовръзката между броя индивиди/гала в отделните
извадки бе използван рангов (Spearman) корелационен анализ.
Нормалността в разпределението на изследваните променливи беше тествана
чрез теста на Колмогоров-Смирнов.
Наличието на достоверни различия между местообитанията бе тествано
посредством еднофакторен дисперсионен анализ (ANOVA) и непараметричен
тест на Kruskal-Wallis (в случаите на ненормално разпределение и/или липса на
равенство на дисперсиите). При сравняване на показателите при отделните
местообитания помежду им бе приложен "post hoc" анализ (тестове на Dunn и
Holm-Sidak).
Непараметричните тестове на Kruskal-Wallis и Mann-Whitney (на база численост)
бяха използвани също при сравняването на различните местообитания. За получаване
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на по-генерална и стандартизирана картина на зависимостта между надморската
височина и разнообразието беше изполван метода на разреждане с програмата PAST.
Клъстерен анализ беше приложен на база коефициент на фаунистично сходство на
Czekanowski–Dice–Sørensen
Индекси и коефициенти:
Chao 1:
Индекс за разнообразието по Shannon:
Индекс на разнообразие на Simpson:
Индекс на Margalef
Индекс на Fisher (α или Fisher alpha)
Индекс за доминантност на Berger-Parker
Индекс на изравненост на Pielou (Equability J):
Коефициент на фаунистично сходство на Czekanowski–Dice–Sørensen

4. Използвани съкращения в дисертационния труд.
вр. – връх
имаг. – имагинирал (-и) (използва се в раздел „Фаунистичен преглед”)
кос. - косене
м. – местност
Мал. лов. - Малезова ловилка
п-в – полуостров
прол. – пролетно- (само в табл. 8)
р. – река
рез. – резерват
р.сб. – ръчен сбор с ексхаустер
с. – село
х. – хижа
х-л– хотел
BLM – поляна в широколистна гора
MM – поляна в смесена гора
NCM – поляна в близост до иглолистна гора
OL – открити пространства
7

SAM – високопланински ливади
E (източно от); N (северно от); NE (североизточно от); NW (северозападно от); S
(южно от); SW (югозападно от); W (западно от) - използват се в раздел „Фаунистичен
преглед” (пред името на локалитета) и в списъка на находищата (табл. 1).
F1 - първи сегмент на антеналния фуникулус.
Mv - маргинална жилка.
OOL – разстоянието между задния оцелус и вътрешния дорзален ръб на фасетното
око (ocell-ocular distance).
Sv - стигмална жилка.
tmp – регион от главовата капсула назад от фасетното око и над бузата (temple).
Съкращения само в табл. 1:
пор. - поречие; ВП - високопланинска; ДК - Даин кладенец; ДГ - дъбово-габъров;
ЖР - Железнишка река; Игл - иглолистен; КР - карстов район; ЛВ - Лева река; МБ Малка Брезовица; МК - Марочки кошари; МЧ - Меча чешма; НП - нископланинска;
СП - среднопланинска; СА - субалпийски; УД - Уструшки дол;
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Фиг. 1. Местоположение на обхожданите маршрути (оранжеви линии), локалитетите за
косене, индивидуален сбор и събиране на материали за извеждане (червени точки) и
Малезовите ловилки (розови квадрати) на територията на Витоша. Лилавите линии очертават
границите между дяловете, а кафявите – между климатичните зони.
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V. Физикогеографска характеристика и природозащитен статут на
Витоша.
Витоша е куполовиден масив с вулканичен произход, който се разполага между
Пернишката, Самоковската и Софийската котловини. Тя е сравнително малка планина.
Максималната й дължина в направление север-юг е 23 km, а в направление изток-запад
– около 19 km. Площа е само 278 km2, но средната надморска височина е значителна –
1500 m. Най-високата точка е Черни връх - 2295 m. н. в. Долините на реките разделят
планината на 4 дяла, които се събират в района на Черни връх.- Северен
(Каменделски), Източен (Купенски), Южен и Северозападен (Селимишки).
Витоша има 3 климатични зони и 4 растителни пояса както следва:
Климатични зони - нископланинска зона (обхваща районите до 1450 m н. в.);
среднопланинска зона (обхваща частите от планината между 1450 m и 1850 m.)
и високопланинска зона (разположена над 1850 m н.в.).
Растителни пояси - пояс на смесените дъбово-габърови гори (с горна граница
на 1100 до 1400 m), пояс на буковите гори (с горна граница на 1400 и 1840 m),
пояс на иглолистните гори (средната височина на горната му граница е 1870 m.)
и субалпийски пояс (разполага се над горната граница на гората).
Витоша планина е обявена за национален парк на 27.10.1934 г. и е първият
национален парк на Балканския полуостров. Първоначалната му площ е 6401 ха, но
територията е променяна неколкократно. През 1936 г. паркът придобива статут на
„народен”, а през 2000 г. е обявен за „природен”. Сегашната площ на Природен парк
Витоша е 26 606 ха, в които се включват 2 резервата – „Бистришко бранище” и
„Торфен резерват”.

VI.Резултати и обсъждане
1. Видов състав, биология и разпространение на птеромалидната фауна на
Витоша.
В дисертационния труд е представен видов списък, съдържащ 133 вида, като
новите за Витоша таксони са означени с една звездичка, новите за страната – с 2
звездички, а новите за Балканите – с 3 звездички.
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В хода на това изследване на територията на Витоша бяха установени 124 вида
птеромалиди, отнасящи се към 51 рода и 7 подсемейства. Освен тях във видовия списък
са включени и 9 неустановени в изследването вида, съобщени по-рано от други автори Dinotiscus eupterus, Mesopolobus graminum, Pseudocatolaccus nitescens, Psilocera
obscura, Rhopalicus tutela, Roptrocerus xylophagorum, Staurothyreus cruciger, Tomicobia
seitneri и Trichomalus rugosus. Повечето родови таксони са представени със снимки на
1-3 вида, отделени в табла 1, 2, 3 и 4.
Като нови за страната са установени следните 97 вида: Подсем. Asaphinae (1 вид) Asaphes suspensus; Подсем. Miscogasterinae (15 вида) - Callimerismus fronto,
Glyphognathus convexus, Halticoptera aenea, H. circulus, H. dimidiata, H. laevigata, H.
polita, Merismus megapterus, M. rufipes, Miscogaster elegans, Rhicnocoelia constans,
Seladerma geniculatum, Stictomischus groschkei, S. tumidus и Thinodytes cyzicus; Подсем.
Ormocerinae (5 вида) - Semiotellus fumipennis, S. laevicollis, Systasis angustul, S.
encyrtoides и S. parvula; Подсем. Pireninae (11 вида) – Gastrancistrus acutus, G. affinis, G.
clavellatus, G.glabellus, G.laticornis, G.puncticollis, G.vulgaris, Macroglenes chalybeus,
M.conjungens, M. gramineus и M. penetrans; Pteromalinae (65 вида) - Anogmus strobilorum,
Caenacis inflex, Chlorocytus polichna, C. ultonicus, Coelopisthia caledonica, Coruna
clavata, Cyrtogaster vulgaris, Euneura lachni, E. sopolis, Holcaeus gracilis, Homoporus
apharetus, H. arestor, H. febriculosus, H. fulviventris, H. semiluteus, H. subniger,
Lampoterma bianellatum, Leptomeraporus nicaee, Mesopolobus aequus, M.aspilus, M.
fuscipes, M. incultus, M. laticornis, M. sericeus, Metastenus concinnus, Micradelus acutus,
M. rotundus, Notoglyptus scutellaris, Norbanus obscurus, Pachyneuron formosum, P.
groenlandicum, Panstenon oxylus, Peridesmia discus, Platygerrhus ductilis, Psilocera
concolor, P. punctifrons, Psilonotus adamas, Pteromalus altus, P.bifoveolatus, P.cionobius,
P. dispar, P.intermedius, P. musaeus, P.myopitae, P.ochrocerus, P.procerus, P. temporalis,
Sphegigaster intersita, S.nigricornis, S. pedunculiventris, S. stepicola, Stenomalina dives, S.
epistena, S. favorinus, S. fontanus, S. liparae, Synedrus transiens, Syntomopus incisus,
Tomicobia promulus, Toxeuma fuscicorne, Trichomalus annulatus, T.nanus, T. perfectus,T.
pexatus и T. rufinus.
Като част от горния списък са и 52 вида, съобщаващи се за първи път от
територията на Балканския полуостров: Miscogasterinae (6 вида) – C. fronto, H. aenea,
H. laevigata, R. constans, S. groschkei и S. tumidus; Подсем. Ormocerinae (2 вида) – S.
fumipennis и S. laevicollis; Подсем. Pireninae (6 вида) – G. acutus, G. affinis, G. clavellatus,
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G. laticornis, G. puncticollis и G. vulgaris;Pteromalinae (38 вида) – A. strobilorum, C.
ultonicus, C. caledonica, E. lachni, H. gracilis, H. arestor, H. febriculosus, H. semiluteus, L.
bianellatum, L. nicaee, M. aspilus, M. fuscipes, M. incultus, M. concinnus, M. acutus, M.
rotundus, P.groenlandicum, P. concolor, P. punctifrons, P. adamas, P. dispar, P.intermedius,
P. musaeus, P. myopitae, P. ochrocerus, P. temporalis, S. intersita, S. pedunculiventris, S.
dives, S. epistena, S. favorinus, S. fontanus, S. liparae, S. transiens, T. fuscicorne, T. nanus, T.

Брой видове

perfectus и T. pexatus (фиг. 7 и 8)
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Фиг. 7. Сравнение на познанията ни за птеромалидната фауна на България преди и след (в
зелено) настоящото изследване с тези за някои европейски страни
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Фиг. 8. Сравнение на познанията ни за птеромалидната фауна на България и Балканите като
цяло преди и след (в зелено) настоящото изследване с тези за отделните балкански страни
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Табло 1. Подсем. Asaphinae: Фиг. 1. Asaphes suspensus, ♂; Подсем. Cleonyminae: Фиг. 2. Notanisus
versicolor, ♀; Подсем Miscogasterinae: Фиг. 3. Callimerismus fronto, ♀; Фиг. 4. Glyphognatus convexus,
♀; Фиг. 5. Halticoptera dimidiata, ♀; Фиг. 6. Merismus rufipes, ♀; Фиг. 7. Rhicnocoelia constans, ♂; Фиг.
8. Seladerma geniculatum, ♀; Фиг. 9. Stictomischus tumidus, ♀; Фиг. 10. Thinodytes cyzicus, ♂; Подсем.
Ormocerinae: Фиг. 11. Semiotellus fumipennis, ♀; Фиг. 12. Systasis encyrtoides, ♀;
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Табло 2. Подсемейство Pireninae: Фиг. 13. Gastrancistrus glabellus, ♀; Фиг. 14. Macroglenes chalybeus,
♂; Подсемейство Pteromalinae: Фиг. 15. Anogmus strobilorum, ♂; Фиг. 16. Caenacis inflexa, ♀; Фиг. 17.
Callitula bicolor, ♀; Фиг. 18. Chlorocytus spicatus, ♂; Фиг. 19. Coelopisthia caledonica, ♀; Фиг. 20.
Cyrtogaster vulgaris, ♀; Фиг. 21. Euneura sopolis, ♀; Фиг. 22. Homoporus apharetus, ♀; Фиг. 23. H.
febriculosus, ♀; Фиг. 24. Leptomeraporus nicaee, ♀;
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Табло 3. Подсемейство Pteromalinae: Фиг. 25. Meraporus graminicola, ♀; Фиг. 26. Merisus splendidus, ♀;
Фиг. 27. Mesopolobus incultus, ♂; Фиг. 28. Metastenus concinuus, ♀; Фиг. 29. Micradelus acutus, ♀; Фиг.
30. Norbanus obscurus, ♂; Фиг. 31. Notoglyptus scutellaris, ♀; Фиг. 32. Pachyneuron formosum, ♀; Фиг. 33.
Panstenon oxylus, ♀; Фиг. 34. Plathygerrhus ductilis, ♂; Фиг. 35. Psilocera concolor, ♀; Фиг. 36. Psilonotus
adamas, ♀;
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Табло 4. Подсемейство Pteromalinae: Фиг. 36. Pteromalus bedeguaris, ♀; Фиг. 38. P. elevatus, ♀; Фиг.
39. P. temporalis, ♀; Фиг. 40. Sphegigaster intersita, ♀; Фиг. 41. Spintherus dubius, ♀; Фиг. 42.
Stenomalina dives, ♀; Фиг. 43. Stenoselma nigrum, ♂; Фиг. 44. Synedrus transiens, ♀; Фиг. 45. Syntomopus
incisus, ♀; Фиг. 46. Tomicobia promulus, ♀; Фиг. 47. Trichomalus helvipes, ♀; Подсемейство
Spalangiinae: Фиг. 48. Spalangia nigroaenea;
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2.Анализ на фаунистичните данни.
2.1. Сборове от косене по трансектите. Малезови ловилки.
Най-голямо количество колекционнен материал от сборовете с ентомологичен сак
(по трансектите) се пада на Spintherus dubius (Pteromalinae) (104 инд.), въпреки че този
вид е единственият от рода в Европа. Добре представени в птеромалидната
ентомофауна на Витоша са също Mesopolobus incultus, M. laticornis, M. morys, C.
spicatus и T. rufinus (Pteromalinae), както и T. cyzicus (Miscogasterinae) и G. glabellus
(Pireninae) (Фиг.2). От друга страна, ако бъде разгледана сумарната численост на
индивидите по родове (в сборовете от трансектите) се вижда ясното доминиране на 4
таксона – Mesopolobus (168 инд.), Spintherus (104 инд.), Chlorocytus (103 инд.) и
Pteromalus (87 инд.) (Фиг. 3).
Въпреки че Gastrancistrus и Pteromalus са най-големите в таксономично отношение
родове, а Mesopolobus и Trichomalus са представени богато в европейската
ентомофауна, отново сред доминантните групи е S. dubius. Причините за високия дял
на този вид вероятно се дължат на особености в неговата биология, които не са
известни до момента. Възможно е S. dubius да е грегариен или да проявява
хиперпаразитизъм към различни гостоприемници в тревните ценози. В същото време
някои други родове са слабо представени в количествено отношение, въпреки голямото
си видово богатство. Например от посочения по-горе род Gastrancistrus (69 вида в
Европа) в сборовете по трансектите са уловени едва 38 индивида, а Halticoptera (42
вида), Homoporus (35 вида), Pachyneuron (20 вида) и Macroglenes (15 вида) са
представени съответно с 5, 17, 16 и 17 индивида.
Добре представен в количествено отношение е род Chlorocytus (20 вида в Европа) –
103 индивида. Важно уточнение за посочените примери е, че всички тези таксони са
свързани повече или по-малко с гостоприемници в тревистите растения.
Поради малкия брой Малезови ловилки (3), използвани в настоящата работа,
количествените данни от тях не биха имали достатъчна достоверност в сравнение с
трансектния метод. По тази причина върху тях не беше направен фаунистичен анализ,
подобен на горния. Посредством малезови ловилки бяха уловени общо 23 вида, от
които Halticoptera circulus, Semiotellus fumipennis, S. laevicollis, Chlorocytus spicatus,
Coruna clavata, Euneura lachni, Homoporus apharetus, Metastenus concinnus и Notanisus
versicolor са уловени само по този метод.
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Таксон

Фиг. 2. Видове с 3 или повече индивида в сборовете с ентомологичен сак, извършвани по маршрутите.
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маршрутите). Включени са също и индивиди, определени само до род - Chlorocytus, Homoporus, Pteromalus, Stenomalina и др.
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Фиг. 3. Сравнение на родовете според сумарния брой индивиди от всички видове, с които са представени в сборовете с ентомологичен сак (по

2.2. Извеждане от гостоприемници.
Този метод, макар и много ценен при изучаването на биологията на видовете, не
беше застъпен широко в настоящата работа. Тъй като резултатите от изследването на
паразитния комплекс на D. rosae са представени и коментирани в самостоятелна точка
от работата („Участие на C. inflexa и P. bedeguaris в галовото съобщество на D. rosae на
територията на Витоша”, стр. 126), в табл. 3 са включени само резултатите за
метличините.
Според Noyes (2013) до момента са известни 17 вида птеромалиди, свързани с
различни метличини от Centaurea. Нито един от тях обаче не е посочен като асоцииран
с C. phrygia или C. rhenana и поради това считаме, че това са нови, непубликувани до
момента връзки за установените 2 вида птеромалиди.
Локалитет

Дата на

Период на

Вид

Вид от

събиране

имагиниране

метличина

Pteromalidae
Pteromalus elevatus

2♀, 1♂

P. vibulenus

8♀, 5♂

P. elevatus

2♀, 3♂

P. vibulenus

4♀, 1♂

C.phrygia

P. vibulenus

3♂

C.rhenana

P. vibulenus

3♀

E м. Барите (6)

14.IX.2011

18.IX.-24.X.2011

C.phrygia

E м. Барите (6)

29.IX.2011

18.IX.-03.X.2011

C.phrygia

м. Мечката

12.IX.2011

16-26.IX.2011

27.VIII.2011

21-29.IX.2011

м. Шупни
Камък (4)

Материал

Таблица 3. Резултати от извеждането на птеромалиди от цветните глави на C. phrygia и C. rhenana.

Освен получените данни от собствените сборове, беше направен и пълен преглед на
колекцията на д-р Л. Василева-Съмналиева. В резултат беше установен само един вид
от територията на Витоша - Mesopolobus sericeus, имагинирал от гали на цинипида
Andricus mitratus. Литературната справка показа, че тази трофична връзка не е била
съобщавана по-рано и поради това беше включена в публикация по дисертацията
(Todorov, 2013).
2.3. Ръчни сборове с ексхаустер и избирателно косене в определени растения.
Тези методи, макар да се прилагат сравнително рядко, дават ценна информация за
привързаността на насекомите с определени растения, върху които се хранят с нектар
или търсят гостоприемниците си (Табл. 4)
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Локалитет

Метод на
сбор

Растителен вид

W х. Малинка
W х. Малинка
м. Златни мостове

косене

Chaerophyllum aureum

м. Златни мостове

SW х-л Трендафила

NE м. Барите (5)

косене

косене

Filipendula ulmaria

Campanula sparsa

Вид от
Pteromalidae
Asaphes suspensus

1♀

A. vulgaris

1♀

Chlorocytus spicatus

1♀, 1♂

Sphegigaster intersita

1♀

A. vulgaris

2♂

Systasis angustula

1♀

Mesopolobus morys

1♀, 1♂

Callimerismus fronto

1♀

Euneura lachni
W х. Малинка

ексхаустер

Angelica pancici

Материал

E. sopolis
Stictomischus
groschkei

1♀
1♀
1♂

E м. Барите (5)

косене

Geranium sanguineum

Systasis encyrtoides

1♀

NE м. Барите (9)

косене

Vicia villosa

Gastrancistrus vulgaris

3♀, 5♂

м. Шупни камък (1)

косене

Hypericum perforatum

Psilocera punctifrons

1♂

E м. Барите (6)

косене

Centaurea phrygia

Pteromalus elevatus

5♀, 2♂

P. vibulenus

2♀

P. elevatus

1♀

P. vibulenus

1♂

Spintherus dubius

1♀, 4♂

м. Мечката
м. Мечката

косене

Centaurea phrygia

м. Мечката
E м. Барите (6)

ексхаустер

Centaurea phrygia

P. elevatus

3♀, 1♂

Таблица 4. Резултати от избирателно косене и сборове с ексхаустер на Витоша.

2.4. Анализ на данните от всички сборове.
Птеромалидната фауна би могла да се анализира и по отношение на броя
установени видове от всеки род на базата на сборовете от косене, Малезови капани,
извеждане от гостоприемници и събиране с ексхаустер за всички включени в работата
местообитания. Във фигурите са включени родове, които на Витоша са представени с 3
или повече вида, а останалите таксони са коментирани само в текста. При сравнение на
видовото богатство са взети предвид и част от птеромалидите, неустановени в
настоящото изследване - Mesopolobus graminum, Psilocera obscura и Trichomalus
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rugosus. Очаквано с най-много видове е номинантния род Pteromalus (15), който в
ентомофауната на Европа е най-богатият от семейството (370 вида) (фиг. 5). След него
по брой видове на Витоша се нареждат Homoporus, Trichomalus, Gastrancistrus и
Mesopolobus, а останалите таксони са с 5 или по-малко вида (фиг. 4)
От друга страна при сравняване на познанията ни за европейската птеромалидна
фауна с резултатите от Витоша се оказва, че освен Pteromalus, някои от другите големи
родове като Gastrancistrus, Mesopolobus и Trichomalus също са слабо представени във

Spalangia

Trichomalus

Stenomalina

Sphegigaster

Pteromalus

Psilocera

Pachyneuron

Mesopolobus

Homoporus

Chlorocytus

Macroglenes

Gastrancistrus

Systasys

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Halticoptera

Брой видове

фауната на Витоша (фиг. 6).

Таксон

Spalangia

Trichomalus

Stenomalina

Sphegigaster

Pteromalus

Psilocera

Pachyneuron

Mesopolobus

Homoporus

Chlorocytus

Macroglenes

Gastrancistrus

Systasys

400
350
300
250
200
150
100
50
0
Halticoptera

Брой видове

Фиг. 4. Родови таксони, представени с 3 или повече вида в сборовете от Витоша планина.

Таксон

Фиг. 5. Известно до момента видово богатство за Европа на родовете, включени във фиг. 4.
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22.2

25

Stenomalina

20

14.5

12.1

18.8

Spalangia

Trichomalus

Pteromalus

Psilocera

Pachyneuron

Homoporus

Mesopolobus

4
Macroglenes

Gastrancistrus

10.1

Systasys

22.9
15

Chlorocytus

11.9

26.7

Sphegigaster

44.4
33.3

Halticoptera

Процент

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Таксон

Фиг. 6. Представеност на родовете от фиг. 4 на територията на Витоша (тъмно зелено) спрямо
европейската фауна за всеки таксон (светло зелено).

Представени със 100% от известната за Европа фауна са само родове, установени в
планината с един вид. Такива са Callimerismus fronto, Thinodytes cyzicus, Coruna clavata,
Leptomeraporus nicaee, Notoglyptus scutellaris, Spintherus dubius и Stenoselma nigrum.
3. Участие на птеромалиди в галовото съобщество на D. rosae на територията
на Витоша.
Обект на настоящото изследване бяха гали от храсти, растящи на 3 типа
местообитания – открити терени, екотонни зони и засенчени местообитания в края на
гората. Бяха събрани 251 гали върху 5 вида шипки - Rosa micrantha, R. agrestis, R.
canina, R. corimbifera и R. dumalis. Галите бяха съхранявани на групи според мястото на
събиране, в затворени кутии и при стайна температура. В продължение на 9 месеца от
тях имагиниха 3833 насекоми от 13 вида, от които 11 бяха добре познати и чести
членове на галовото съобщество.
От тях птеромалиди бяха 2 вида - C. inflexa (299 индивида) и P. bedeguaris (680
индивида). По отношение на тези видове се получиха следните резултати:
първите имагинирали насекоми бяха от P. bedeguaris – едва 10-20 дни след
поставянето на галите в лабораторни условия.
делът на C. inflexa и P. bedeguaris беше изчислен съответно на 7.80% и 17.74% от
общия брой индивиди D. rosae, P.brandtii и техните паразитоиди.
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установена беше статистически достоверна отрицателна корелация между
сумарната численост на E. rosae (Chalcidoidea: Eurytomidae) и C. inflexa от една
страна иD. rosae от друга(r = - 0.526; P = 0.035). Получената корелация беше
значително по-ниска в сравнение с тази на двойката E. rosae иD. rosae (r = 0.701; P = 0.002). В същото време корелацията между C. inflexa и E. rosae показа
положителни стойности (r = 0.642; P = 0.007).
регистрирана беше положителна корелация между P. bedeguaris и торимида G.
stigma (r = 0.582; P = 0.018)
P. bedeguaris показа положителна корелация със степента на опаразитяване в
съобществото (r = 0.506; P = 0.044).
установена беше по-висока численост на P. bedeguaris в галите от откритите
местообитания в сравнение със засенчените местообтания (P = 0.045; ANOVA:
One Way Analysis of Variance).
Структурата на галовото съобщество на D. rosae от Витоша показва някои ясни
разлики в сравнение с предишните публикации за територията на Европа (табл. 5 и фиг.
9).
Таблица 5. Данни за относителния дял на доминантните таксони в галите на D. rosae от
предишни проучвания в сравнвние с резултатите за Витоша.

Shröder, 1967

Австрия
Германия
Франция
Словакия
Испания
Швейцария 1
Швейцария 2
Швейцария 3
Общо (всички)

O. mediator (38)
O. mediator (33.1)
O. mediator (34.4)
O. mediator (30.5)
D. rosae (35)
D. rosae (30.9)
O. mediator (34.8)
T. bedeguaris (41.2)
O. mediator (23)

Втори по
численост вид
(%)
P. brandtii (23.2)
G. stigma (28.4)
T. bedeguaris (22)
D. rosae (25.9)
G. stigma (28.2)
G. stigma (23)
D. rosae (16.2)
D. rosae (27)
D. rosae (21.2)

Norlander, 1973

Швеция

P. brandtii (37.1)

O. mediator (17.9)

D. rosae (16.8)

Stille, 1984

Швеция

P. brandtii (36.7)

O. mediator (29.7)

D. rosae (14.6)

Laszlo, 2001

Румъния

P. brandtii (30.9)

D. rosae (21.3)

O. mediator (13.9)

Rizzo& Massa,
2006
László&Tóthmérész,
2008
László&Tóthmérész,
2011
Todorovet. al.
2012

Италия
(Сицилия)
Унгария,
Румъния
Унгария,
Румъния
България
(Витоша)

D. rosae (44.8)

O. mediator (36.5)

T. bedeguaris (9.5)

D. rosae (29.3)

O. mediator (18.98) C. inflexa (18.91)

D. rosae (22.1)

G. stigma (18.6)

G. stigma (19.12)

P. bedeguaris (17.7) D. rosae (14.69)

Автор

Държава

Най-многочислен
вид (%)
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Трети по
численост вид (%)
D. rosae (12.4)
P. brandtii (10)
D. rosae (13.3)
P. brandtii (17.9)
P. bedeguaris (17.2)
T.bedeguaris (18.4)
P. bedeguaris (14.6)
G. stigma (17.5)
G. stigma (16.7)

P. brandtii (16.7)

Todorov et al., 2012

E. urozonus

Други автори

E. rosae
7.80%

C. inflexa

17.74%

Вид

P. bedeguaris
T. bedeguaris
G. stigma
O. mediator
P. brandtii
D. rosae
0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

Дял от съобществото

Фиг. 9. Сравнение между относителния дял на основните галови обитатели, установени на
Витоша и усреднения дял за Европа от предишни изследвания.

За C. inflexa нови асоциации бяха установени с R. agrestis, R. canina, R. corimbifera,
R. dumalis и R. micrantha, а за P. bedeguaris – с R. agrestis, R. corimbifera, R. dumalis и R.
micrantha.
4. Зоогеографска характеристика на птеромалидната фауна на Витоша.
Установените

на

Витоша

таксони

бяха отнесени

към

25 зоогеографски

(арелографски) категории (хоротипове) от надпалеарктичен и палеарктичен тип.
Общо 45 вида (34.09 % от материала) с надпалеарктичен ареал бяха разпределени в
11

хоротипа,

всички

от

северен

тип.

Най-многобройни

са

холарктичните

представители, които съставляват 37.8% от групата и 12.8% от всички видове.
Птеромалидите с палеарктичен ареал, съставляващи 66.17 % от целия материал,
бяха отнесени към 2 зоогеографски категории – палеарктичен тип и евросибирски тип.
Към първата категория спадат таксони, разпространени в повече от една палеарктична
подобласт (20 % от групата), а към втората – таксони с по-ограничен ареал, установени
само в една палеарктична подобласт (80 % от групата). Установеният хоротипов състав
на витошката птеромалидна фауна е представен на фиг. 10.

25

40
35

Брой видове

30
25
20
15
10
5
0

Хоротип

Фиг.10. Зоогеографска характеристика на сем. Pteromalidae от Витоша: k – космополити; sk –
субкосмополити; hno – холарктично-неотропично-ориенталски;hnat – холарктичнонеотропично-афротропични; hna – холарктично-неотропично-австралийски; hn – холарктичнонеотропични; ho – холарктично-ориенталски; wppt – западнопалеарктично-палеотропични; ppt
– палеарктично-палеотропични po – палеарктично-ориенталски; h – холарктични; hop –
холопалеарктични;
tp – транспалеарктични; wp – западнопалеарктични; dp –
дизюнктивнопалеарктични; ewca – европейско-западноцентралноазиатски; eant – европейскоанатолийско-турански; ei – европейско-ирански; hoes – холоевросибирски; wces – западно и
централноевросибирски;
wesa
–
западноевросибирско-анатолийски;
wes
–
западноевросибирски; des – дизюнктивноевросибирски; ean – европейско-анатолийски; e –
европейски.

Латитудинална дизюнкция на ареалите беше установена при 7 европейски вида
(Semiotellus

fumipennis,

Lampotermabianellatum,

S.

laevicollis,

Pteromalus

Gastrancistrus

temporalis

и

affinis,

Callimerismus

G.

clavellatus,

fronto)

и

един

европейско-анатолийски (Coelopisthia caledonica). На този етап те могат да се приемат
за борео-монтанни. Получените данни показват ясно, че птеромалидната фауна на
Витоша е доминирана в най-значителна степен от видове с европейски произход и
разпространение.
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5. Разпределение на видовете по дялове, растителни пояси и климатични зони.
5. 1. Разпределение на видовете по дялове
При настоящото изследване най-много видове бяха установени в източния дял на
планината – 79, а най-малко в северния – 27. Редица таксони бяха установени в два (28
вида) или три (21 вида) дяла от Витоша, а във всички дялове – 8 вида: Asaphes
suspensus, Chlorocytus spicatus, Homoporus apharetus, Mesopolobus incultus, Spintherus
dubius, Stenomalina epistena, Systasis encyrtoides и Trichomalus rufinus (фиг. 12).
120
100
80
%

60
40
20

18.8
6.8

14.3

21.1
7.6

15.8

6

Общ брой видове от
Витоша
Видове, установени само
в един дял
Видове, установени в два
дяла
Видове, установени в три
дяла
Видове, установени във
всички дялове

0

Фиг. 12. Сравнение между дяловете на базата на общия брой видове, установени в планината и
представеност на видовете в два или повече дяла.

5.2. Разпределение по растителни пояси.
Най-голям брой видове (86) бяха установени в буковия пояс на планината, който до
голяма степен е фрагментиран в резултат на човешката дейност. Иглолистният пояс
също се оказа богат на птеромалиди (57 вида, или 42.9 % от всички таксони), а в
дъбово-габъровия, макар и най-ниско разположен, уловените видове са 45 (33.9 %)
(фиг. 14). Най-малко видове (7) бяха установени в субалпийския пояс три от които с
холарктичен (Merismus megapterus, Cyrtogaster vulgaris, Mesopolobus incultus), един с
палеарктично-ориенталски (Thinodytes cyzicus), един с холоевросибирски (Stenomalina
epistena) и един със западноевросибирско-анатолийски ареал (Spintherus dubius).
Повечето видове птеромалиди са установени в зоната на широколистните гори (фиг.
15).

27

120

Общ брой видове от
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в Д-Г и БК пояс
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Фиг. 14. Сравнение между растителните пояси на планината на базата на всички видове и по
отношение на установените таксони само в един, два, три или всички пояси: Д-Г - дъбовогабъров; БК - буков; ИГЛ - иглолистен; СА - субалпийски;
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двата пояса
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Широколистни Широколистни и Иглолистни гори
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и СА пояс

Фиг. 15. Сравнение между количеството на установените таксони в широколистните и
иглолистните горски пояси на Витоша

5. 3. Разпределение по климатични зони.
Най-голям брой видове – 90, бяха установени в нископланинската зона на Витоша
(НП), докато в среднопланинската (СП) техния брой достигна 74. По отношение на
целия материал таксоните, разпространени и в НП, и в СП са 38 (или 28.6 % от всички

28

видове), а тези, срещащи се и в трите климатични зони са 6 (4.5 %) - A. suspensus, T.
cyzicus, M. incultus, P. temporalis, S. dubius и S. epistena. Два вида – C. caledonicaи C.
vulgaris бяха уловени само в СП и ВП зона (фиг. 17).
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Видове, установени само в
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23.3
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3

1.5

ВП

НП и СП СП и ВП Всички
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0
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Фиг. 17. Сравнение между климатичните зони на Витоша на базата на всички видове и по
отношение на установените таксони само в една, две или три зони.

В дисертацията е представена таблица (табл. 7) с подробни данни за всеки вид –
разпространение на Витоша и принадлежност към съответната зоогеографска категория
въз основа на резултатите от арелографския анализ.
6. Редки и често срещани видове.
Към групата на често срещаните се отнасят представители, отговарящи
едновременно на следните условия - да са уловени в повече от два дяла на планината, в
повече от един горски пояс и в минимум 4 различни находища. Такива видове са 1 вид
от Asaphinae (A. suspensus), 2 вида от Miscogasterinae (Rhicnocoelia constansи Thinodytes
cyzicus), 2 вида от Ormocerinae (Systasis angustula и S. parvula), един вид от Pireninae
(Gastrancistrus glabellus) и 19 вида от Pteromalinae (Caenacis inflexa, Chlorocytus
spicatus, Homoporus apharetus, Mesopolobus incultus, M. laticornis, M. morys, Pachyneuron
formosum, Psilocera crassispina, Pteromalus bedeguaris, P.cionobius, P. elevatus, P.
semotus, P. temporalis, P. vibulenus, Spintherus dubius, Stenomalina epistena, Trichomalus
campestris, T. helvipes и T. rufinus).
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Като редки за планината видове се приемат тези, установени в едно или две
находища. Такива представители са 2 вида от подсем. Cleonyminae (Notanisus
sexramosus и N.versicolor), почти всички видове от Miscogasterinae (без R. constans и T.
cyzicus), 2 вида от Ormocerinae (Semiotellus fumipennis и S. laevicollis), повечето видове
от Pireninae

(без Gastrancistrus affinis, G.glabellus, G. puncticollis, Macroglenes

conjungens и M. gramineus) и 66 вида от подсем. Pteromalinae (отбелязани във
фаунистичния списък). Така общия брой редки видове достига 54, или 40.6 % от всички
птеромалиди, установени на Витоша.
7. Фенология.
Поради сравнително краткия период и ограничената територия на изследването
фенологичната характеристика на птеромалидната фауна на Витоша е направена на
базата не само на оригиналните данни от проучването, но и като е взета предвид
информация от литературната справка за всеки вид. Установени са 5 фенологични
групи, представени на фиг. 18 с относителния си дял в колекционния материал.

Пролетни
1.5%
Пролетнолетни
21.1%

Пролетноесенни
27.8%

Лятно-есенни
27.8%

Летни
21.8%

Фиг. 18. Относителен дял на установените фенологични групи спрямо общия брой видове,
включени в работата.

От друга страна при разглеждане на фаунистичното богатство по сезони се
наблюдава постепенно нарастване на броя видове до началото на юли и относително
постояннен брой видове през този месец, след което има добре обособен пик през
първата третина на август и плавно понижаване до средата на септември, след което
видовете рязко намаляват (Фиг. 19). Конкретните данни за всички видове (с
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изключение на P. bedeguaris, C. inflexa и M. sericeus) са представени в Табл. 9 в
дисертацията.

45
40

Брой видове

35
30
25
20
15
10
5
0
V.1

V.2

V.3

VI.1 VI.2 VI.3 VII.1 VII.2 VII.3 VIII.1 VIII.2 VIII.3 IX.1

IX.2

IX.3

Месец, декада

Фиг.19. Фенология на птеромалидната фауна на Витоша според динамиката в броя на
видовете.

Ако бъдат съпоставени данните от литературната справка за фенологията на
видовете в частта от ареалите им, обхващаща някои райони от Балканския п-ов и
Централна, Северна и Северозападна Европа с данните от Витоша стават видни редица
нови характеристики на активността, неизвестни до сега. Такива приноси бяха
установени за 36 вида, като за някои от тях тези данни бяха достатъчно основание за
промяна в отнасянето към съответната фенологична група (Табл. 8).
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Таблица 8. Списък на таксоните, за които данните от Витоша представят неизвестна до момента
информация за сезонната активност.
Литературни
данни

Данни
от Витоша

Промяна във
фенологичната група

VII-IX.1

VII.1-IX.2

летен > лятно-есенен

Notanisus sexramosus (Erdös)

IV-VII

V.2-IX.2

прол.-летен > прол.-есенен

Halticoptera dimidiata (Förster)

VI-VII

VIII

-

V, VII-VIII

VI-IX.1

-

VI

V-VI.3.

летен > прол.-летен

V-VI

VI-VII

-

G. clavellatus Graham

VI-VII

VIII

-

G. laticornis Walker

IV-VI

VI-VIII

-

Macroglenes gramineus (Haliday)

VI-VII

VIII-IX.2

летен > лятно-есенен

Chlorocytus spicatus (Walker)

V-VIII

VI-IX.2

прол.-летен > прол.-есенен

VI.1

VI-VIII

-

Cyrtogaster vulgaris Walker

VI, VIII

VI,VII,IX.2

летен > лятно-есенен

Homoporus apharetus (Walker)

VII-VIII

VIII-IX.2

летен > лятно-есенен

H. arestor (Walker)

-

VI.3.

-

H. nypsius (Walker)

VII-VIII

IX.1

-

VII

VI.1

-

Merisus splendidus Walker

VI,VII

VIII

-

Mesopolobus aequus (Walker)

V-VI

VIII.

-

M. graminum(Hardh)

VI-VIII

IX.2

летен > лятно-есенен

M. laticornis(Walker)

VII

VI-VIII

-

VI,VII,VIII

VI.2, IX.3.

летен > лятно-есенен

VI-VIII

VI.3-IX.3

летен > лятно-есенен

P. solitarium (Hartig)

-

VIII-IX.3

-

Psilocera concolor (Thomson)

-

VIII.3

-

Pteromalus cionobius(Erdös)

VII-VIII

VII,VIII,IX.2

летен > лятно-есенен

P. musaeus Walker

V-VII

VIII, IX.1.2.

прол.-летен > прол.-есенен

P. ochrocerus (Thomson)

V-VII

VIII.3-IX.2

прол.-летен > прол.-есенен

VIII-IX

VI.2

-

VII

VII, VIII, IX.1

-

Sphegigaster pedunculiventris (Spinola)

V-VII

VIII

-

Stenomalina epistena Walker

VII-IX

V.3-VII.1

лятно-есенен > прол.-есенен

Stenoselma nigrum Walker

VI, VII-IX

V.3

лятно-есенен > прол.-есенен

Synedrus transiens Delucchi

VI, IX

V.3, VI.1, IX.2

лятно-есенен > прол.-есенен

Tomicobia promulus (Walker)

VI-IX

V.3.-VII.1

лятно-есенен > прол.-есенен

-

VII

-

VIII-IX

VI

-

Таксон
Asaphes suspensus (Nees)

Thinodytes cyzicus(Walker)
S. laevicollis Thomson
Gastrancistrus affinis Graham

C. ultonicus Graham

H. semiluteus (Walker)

Pachyneuron aphidis(Bouché)
P. groenlandicum (Holm.)

P. procerus Graham
P. temporalis (Graham)

Trichomalus annulatus (Walker)
T. pexatus (Förster)
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8. Статистически анализ на данните. Разпределение на видовете по
местообитания и височинни интервали.
8.1. Разпределение по местообитания.
При сравняване на някои стандартни индекси за разнообразие и видово богатство за
петте типа локалитети (по трансектите), на първо място впечатление прави големия
брой очаквани видове, които според оценката Chao-1 теоритично биха обогатили
птеромалидната фауна от 25% при SAM до 85.5% при OL (табл. 10). Общо за всички
локалитети по трансектите очаквания брой видове е 242. Този резултат е в съответствие
с широко възприетото допускане, че Pteromalidae (както и цялото надсем. Chalcidoidea)
имат много висок потенциал в таксономично отношение.
Местообитание →
Индекс ↓
Брой видове
Брой индивиди
Dominance D
Simpson 1-D
Shannon H
Margalef
Equitability J
Fisher alpha
Berger-Parker
Chao-1

BLM

MM

NCM

OL

SAM

31
78
0,1282
0,8718
2,779
6,886
0,8093
19,03
0,3205
55,43

32
68
0,0718
0,9282
3,09
7,347
0,8916
23,59
0,2059
56,43

65
236
0,07699
0,923
3,345
11,71
0,8013
29,64
0,1992
102,7

58
191
0,0662
0,9338
3,348
10,85
0,8247
28,35
0,1623
107,6

8
15
0,1644
0,8356
1,934
2,585
0,93
6,966
0,2667
10

Таблица 10 Индекси на видово разнообразие в пет типа местообитания на Витоша (вж.
„Използвани съкращения”).

При разглеждане на получените средни стойности за видовото богатство се оказва,
че при местообитанията свързани с иглолистни гори се наблюдава най-голяма средна
стойност на броя видове (табл. 11).

Местообитание

Брой видове

Видове/проба

Видове/успешна проба

BLM

31

0,344444

0,885714

MM

32

0,533333

1,103448

NCM

65

0,722222

1,326531

OL

58

0,483333

0,966667

SAM

8

0,266667

0,888889

Таблица 11. Сравнение между средния брой видове/проба в различните местообитания
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По отношение на числеността данните са в съзвучие с предходните, а именно – при
местообитания в екотонната зона на иглолистните гори се наблюдава най-голяма
средна стойност на броя екземпляри, като тази стойност е над два пъти по-висока от
най-близката до нея. (табл. 12).
Местообитание→

BLM

MM

NCM

OL

SAM

Брой проби

90

60

90

120

30

Средна н.в.

1256

1494

1429

1384

2160

Общ брой инд.

78

68

236

191

15

инд./проба

0.866667

1.133333

2,622222

1.591667

0,5

Std. error

0.152548

0.219741

0,498331

0.236245

0.157203

Таблица 12. Сравнение между средния брой индивиди в различните местообитания.

Съществуват и ясни различия между типовете местообитания, както показва
приложения Kruskal-Wallis тест въз основа на числеността (H=12.41, p=0.005). При
двоичните сравнения между местообитанията чрез Mann-Whitney тест

най-много

значими различия съществуват между NCM и OL от SAM и BLM (табл. 13).

Местообитание
BLM

BLM

MM
0

MM

NCM

OL

0,2705

0,002969

0,04682

0,3156

0

0,08542

0,4978

0,07886

0

0,187

0,003608

0

0,02094

NCM
OL
SAM

SAM

0

Таблица 13. Резултати от теста Mann-Whitney на базата на
числеността(статистически значимите различия са оцветени в зелено).

При сравняване на базата на видовото богатствочрез Kruskal-Wallis (H=6,021,
p=0,08) отново има ясни различия. При двоичните сравнения чрез Mann-Whitney най
много значими различия съществуват между NCM и други двеместообитания - SAM и
BLM (табл. 14).
По отношение на типоветве местообитания, клъстерният анализ показа най-високо
сходство при NCM и OL (фиг. 20).
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Местообитание
BLM

BLM
0

MM
0,2544

NCM
0,03714

OL
0,1105

SAM
0,3856

0

0,4658

0,8348

0,09982

0

0,5254

0,02105

0

0,05039

MM
NCM
OL

0

SAM

BLM

Open

NCM

MM

SAM

Таблица 14. Резултати от теста Mann-Whitney на база видово богатство
(статистически значимите различия са оцветени в зелено).

1,0

0,8

0,7

Similarity

Сходство (по Чекановски-Сьоренсен)

0,9

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

Фиг. 20 Фаунистично сходство между местообитанията на база видово богатство на сем.
Pteromalidae (по трансектите).
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8.2. Разпределение по височинни интервали.
Приложеният корелационен анализ (Pearson) за сем. Pteromalidae показа нетипично
при повечето групи безгръбначни нарастване на видовото богатство с надморската
височина (r=0.554; p=0.06) (фиг. 21). Важно уточнение тук е, че локалитетът „плато
Карачаир”, разположен в субалпийската зона, не се вписва в тази картина (r=-0.018;
p=0.95). При числеността корелацията с височината не е значима (r=0.4; p=0.2).

45
40
35

Видове

30
25
20
15
10
5
0
1080

1140 1200

1260 1320

1380 1440

1500

1560

Височина

Фиг. 21. Корелация на броя видове с надморската височина.
Данните от субалпийската зона не са включени

За получаване на оптимална стандартизирана картина беше приложен методът на
разреждането, като на базата на усреднена н.в. локалитетите се групираха по два
начина: първият при 4 локалитета в най-ниската зона и по 3 локалитета в другите –
вариант (фиг. 22 А), а вторият – при 4 локалитета в най-високата зона и по 3 локалитета
в другите – вариант Б (фиг. 22 Б).
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Фиг. 22. Нарастване на видовото богатство на птеромалидната фауна при усреднени н.в. на
всички локалитети (варианти А и Б). Цифрите в синьо показват средната н.в. на отделните групи.
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Фиг. 23.Нарастване на видовото богатство на птеромалидната фауна при усреднените н.в. на
локалитетитев горския пояс (А) и при различните типове местообитания (Б) на Витоша.
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По отношение на типовете местообитания, нарастването на видовото богатство
следва сходна тенденция, като единствено изключение е SAM (поради малкия брой
видове), катоотклонение има и при кривата зашироколистните местообитания, но
различията не за значими (фиг. 23 Б).

VII. Заключение
По време на настоящата работа бяха изследвани местообитания във всички дялове,
растителни пояси и климатични зони на Витоша. В основния фокус на проучванията
бяха видовото богатство, фенологията разпространението и някои биологични
особености на таксоните от сем. Pteromalidae на територията на планината. В резултат
на тези изледвания получихме следните обобщени данни:
1. На територията на Витоша са установени 124 вида птеромалиди, отнасящи се към
7 подсемейства и 51 рода. Най-масовият вид в сборовете се оказа Spintherus dubius
(Pteromalinae) - 104 индивида, а най-масовият род - Mesopolobus с 168 индивида. Найбогат на видове е род Pteromalus.
2. Видовете Notanisus versicolor, Halticoptera circulus, Semiotellus fumipennis, S.
laevicollis, Coruna clavata и Metastenus concinnus са уловени само посредством капани
за масов улов тип Malaise. Видовете Caenacis inflexa, Mesopolobus sericeus и Pteromalus
bedeguaris са установени само чрез извеждане от гостоприемници, а Callimerismus
fronto, Gastrancistrus vulgaris, Sphegigaster intersita и Stictomischus groschkei – само чрез
косене в определени растения или с ексхаустер.
3. Спрямо видовия състав на всеки род в европейската фауна, най-добре
представените родове птеромалиди на Витоша са Psilocera (44.4%) и Systasys (33.3%), а
най-слабо представен е Pteromalus (4%).
4. Нови за фауната на Витоша са 120 от включените в работата видове. От тях 97
вида са нови за фауната на страната, а 52 – за Балканския п-ов. Един вид се съобщава за
първи път от континенталната част на Европа.
5. Неизвестни до момента трофични връзки са установени между M. sericeus и
Andricus mitratus в гали по дъба.
6. Неизвестни преки асоциации са установени за: Pteromalus elevatus с Centaurea
phrygia; P. vibulenus с Centaurea phrygia и C. rhenana; C. inflexa с Rosa agrestis, R.
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canina, R. corimbifera, R. dumalis и R. micrantha; P. bedeguaris – с R. agrestis, R.
corimbifera, R. dumalis и R. micrantha; За косвени и неизвестни до сега асоциации са
счетени тези, представени в табл. 4, стр.120 (за 14 вида птеромалиди и 7 вида растения).
7. Относителният дял на птеромалидите (C. inflexa и P. bedeguaris) в галовото
съобщество на Витоша възлиза на 25.54%, а относителният дял само на P. bedeguaris
(17.74%) е най-високия, установяван до момента в проучвания от Европа.
8. Установени са статистически значими корелации между численостите на D. rosae
(Cynipidae), E. rosae (Eurytomidae) иC. inflexa в галовия микрохабитат, които вероятно
се дължат на неизвестни до момента взаимоотношения между E. rosae иC. inflexa.
Значими корелации са получени и между P. bedeguaris и G. stigma (Torymidae), както и
между P. bedeguaris и степента на опаразитяване в галите. Установено е предпочитание
на P. bedeguaris към местообитания от открит тип.
9. Направена е зоогеографска характеристика на птеромалидната фауна на Витоша,
в резултат на която видовете са групирани в 25 арелографски категории (хоротипа).
Разпространението на видовете от тези хоротипове е отчетено по дялове, растителни
пояси и климатични зони. Най-голям процент от установената фауна на групата попада
в европейския хоротип (25.56%), като холарктичните (12.78%), западноевросибирските
и евро-анатолийските видове (по 7.52%) също са добре представени. Латитудинална
дизюнкция на ареалите е установена при 7 европейски вида (Semiotellus fumipennis, S.
laevicollis, Gastrancistrus affinis, G. clavellatus, Lampoterma bianellatum, Pteromalus
temporalis и Callimerismus fronto) и един европейско-анатолийски (Coelopisthia
caledonica), които са счетени за борео-монтанни.
10. Анализирано е разпространението на видовете по дялове, растителни пояси и
климатични зони и е представена таблица, която съдържа тези данни в обобщен вид.
Най-много видове са установени в източния дял (59.4%), буковия пояс (64.7%) и
нископланинската зона (67.7%), а най-малко в северния дял (20.3%), субалпийския пояс
(5.3%) и високопланинската зона (9%) на планината.
11. Направена е фенологична характеристика на видовете като са определени 5
групи, сред които най-големи са пролетно-есенните и лятно-есенните (по 27.8%), а
делът на пролетната е незначителен (1.5%). Установен е пик на видовото богатство през
първата декада на август.
12. Като често срещани са класифицирани 24 вида, а като редки – 54 вида.
13. Направените статистически анализи на материалите от локалитетите по
трансектите показаха нарастване на видовото богатство с увеличаване на височината,
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но само в рамките на горския пояс. Такава зависимост е отчетена и при числеността, но
без да е значима (r=0.4; p=0.2). Достоверни различия при числеността са установени
между откритите местообитания и ливадите в екотонните зони на иглолистните гори
спрямо поляните в близост до широколистни гори и субалпийските ливади. По
отношение на видовото богатство такива различия има само между ливадите в
екотонните зони на иглолистните гори спрямо субалпийските ливади и тези в
близостдо широколистни гори . Най-високо сходство при клъстерния анализ се
наблюдава между откритите терени и местообитанията в близост до иглолистни гори,
но при сравнително ниска резолюция.
14. Създадена е електронна база данни, включваща всички таксони и литературни
източници, установени за периода на настоящото проучване и засягащи българската
птеромалидна фауна.

VIII. Изводи
1. На базата на общите сборове фауната на сем. Pteromalidae в тревните ценози на
Витоша планина се доминира от представителите на 4 таксона - Mesopolobus,
Chlorocytus, Spintherus и Pteromalus. Въпреки това, наред с числената изравненост и
големият брой таксони в извадките, обобщените статистически данни като цяло
определят високо видово разнообразие и ниска доминантност на групата в
изследваните растителни съобщества.
2. Най-подходящи за улов на видовете Notanisus versicolor, Halticoptera circulus,
Semiotellus fumipennis, S. laevicollis, Coruna clavata и Metastenus concinnus са
Малезовите ловилки, а за видовете Caenacis inflexa, Mesopolobus sericeus и Pteromalus
bedeguaris - извеждането от гали на гостоприемниците им. Относително слабият улов с
Малезови ловилки се дължи на ниската летателна активност на имагото при
птеромалидите, поради което за най-благодатен метод за улов на повечето видове е
приет сбора с ентомологичен сак.
3. Комплексът от биотични и абиотични фактори в галовия микрохабитат на D.
rosae на територията на Витоша е много благоприятен за развитието на C. inflexa и P.
bedeguaris В подкрепа на това са данните, показващи значително по-висок от средния
за Европа относителен дял на птеромалидите в галовото съобщество. Получените
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резултати за E. rosae иC. inflexa допускат наличието на неизвестни трофични връзки
между тези видове.
4. Установените значими корелации между P. bedeguaris и G. stigma в галовото
съобщество не подкрепят по-ранните данни за стабилни паразитни взаимоотношения, а
допускат наличието на по-скоро факултативни такива между двата вида.
5. В зоогеографски аспект птеромалидната фауна на Витоша се доминира от
таксони с европейски ареали, но делът на холарктичните също е много висок. От друга
страна, в екологичен аспект е отчетено нарастване на видовото богатство с увеличаване
на надморската височина и предпочитание на повечето таксони към условията в
среднопланинската зона и тревните местообитания в близост до иглолистни гори. Тези
данни биха могли да се обяснят с наличие на добра устойчивост на местната
птеромалидна фауна към планинския климат като следствие от преобладаването на
видове с бореален произход и широка екологична валентност.
6. Условията на във височинния диапазон между 950 и 2160 м. на Витоша
благоприятстват развитието на 4 фенологични групи - пролетно-есенни, пролетнолетни, летни и лятно-есенни видове, с максимум на видовото богатство през първата
декада на август. Това вероятно се дължи на голямата средна надморска височина на
планината и свързания с това хладен климат, който обуславя сравнително късен
максимум на температурите.

IX. Приноси

1. Представената работа е първото целенасочено изследване на сем. Pteromalidae
както на територията на Витоша, така и за цялата страна. Установените нови видове са
120 за фауната на Витоша, 97 за фауната на България и 52 за тази на Балканския п-ов.
2. Видът Gastrancistrus clavellatus се съобщава за първи път от континенталната част
на Европа.
3. За 8 вида е установена латитудинална дизюнкция на ареалите - Callimerismus
fronto, Coelopisthia caledonica, Gastrancistrus affinis, G. clavellatus, Lampoterma
bianellatum, Pteromalus temporalis, Semiotellus fumipennis и S. laevicollis. Тези видове за
първи път се приемат за борео-монтанни.
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4. Изследването на ролята на птеромалидите в галовото съобщество на цинипида D.
rosae е първото за България и единственото известно до момента, направено върху гали
само от планински местообитания. За първи път взаимоотношенията между галовите
обитатели (в това число P. bedeguaris и C. inflexa) и някои променливи като степен на
опаразитяване, плътност на съобществото и тип местообитание са статистически
анализирани. В резултат на това за първи път са установени зависимости, вероятно
дължащи се на отношения между E. rosae иC. inflexa, както и връзка на числеността на
P. bedeguaris със степента на опаразитяване и привързаност на този вид към гали от
открити местообитания.
5. M. sericeus се съобщава за първи път като паразитоид погалообразувателя по дъба
Andricus mitratus.
6. Нови асоциации са установени за: Pteromalus elevatus с Centaurea phrygia; P.
vibulenus с Centaurea phrygia и C. rhenana; C. inflexa с Rosa agrestis, R. canina, R.
corimbifera, R. dumalis и R. micrantha; P. bedeguaris – с R. agrestis, R. corimbifera, R.
dumalis и R. micrantha.
7. За 36 вида птеромалиди са получени нови данни за фенологията, неизвестни до
момента от предишни публикации.
8. Оценка на видовото разнообразие и богатство на сем. Pteromalidae посредством
статистически методи се прави за първи път в България.
9. За първи път е установено нарастване на видовото богатство на групата с
нарастване на надморската височина, както и предпочитание на видовете към
местообитанияв среднопланинската зона

на дадена планина.10. Данни за 62 вида

птеромалиди, публикувани в български списания, бяха изпратени в NCD, London, и
вече са известни идостъпни за халцидолозите по света.
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Faunistic, zoogeographical and ecological studies on family Pteromalidae
(Hymenoptera: Chalcidoidea) from Vitosha Mountain, Bulgaria

(Summary)

Family Pteromalidae has not been studied in Bulgaria previously. 103 species are known
from this country before our research, 13 of which are recorded from Vitosha Mountain The
aim of the study was to determine the number of species and their distributional patterns, the
zoogeographical structure and phenology of the pteromalid fauna, as well as to analyze some
ecological characteristics of this fauna in five grassland habitats in the mountain.
This research was made during 2010, 2011 and 2012. The collection of the insects was
realized by sweeping net, Malaise traps, hand samples and emergence from some hosts
(inflorescences and galls). As a result, 2721 individuals of 7 subfamilies, 51 genera and 124
species were caught. 120 of them are new for the pteromalid fauna of the Vitosha Mountain
(marked with one asterisk in the list of species), 97 are new for the Bulgarian fauna (marked
with two asterisks) and 52 species are new for the Balkan Peninsula (marked with three
asterisks). The most numbered taxa are Spintherus dubius (104 individuals) and Mesopolobus
(168 individuals). The richest genus is Pteromalus – 15 spp. Species Notanisus versicolor,
Halticoptera circulus, Semiotellus fumipennis, S. laevicollis, Coruna clavata and Metastenus
concinnus were caught by Malaise traps only. On the other hand Caenacis inflexa,
Mesopolobus sericeus and Pteromalus bedeguaris were yielded only from host galls and
Callimerismus fronto, Gastrancistrus vulgaris, Sphegigaster intersita and Stictomischus
groschkei were gathered only by sweeping through selected plants or by aspiration with an
exhauster.
Two species – Caenacis inflexa and Pteromalus bedeguaris were established as members
of the gall community of the bedeguar wasp Diplolepis rosae. We found that their abundance
(C. inflexa – 7.80%, P. bedeguaris – 17.74%) is clearly higher than the mean value in
Europe. The conducted statistical analysis (ANOVA, Spearman test) showed positive
correlations between P. bedeguaris and Glyphomerus stigma (Torymidae) (r = 0.582; P =
0.018) and between P. bedeguaris and rate of parasitization (r = 0.506; P = 0.044).
P. bedeguaris was more abundant in galls from open lands than to galls from shadowed forest
ridges (P = 0.045). On the other hand a negative correlation was found between the total
number of Eurytoma rosae (Eurytomidae) and C. inflexa compared to the gall maker D.
rosae (r = - 0.526; P = 0.035).
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As a result of the zoogeographical analysis we included all pteromalids into 25 categories.
The most numerous category was composed of European chorotypes, followed by ofholarctic,
western-eurosiberian end europaen-anatolian chorotypes (mediterranean species were not
found). Seven species - Semiotellus fumipennis, S. laevicollis, Gastrancistrus affinis, G.
clavellatus, Lampoterma bianellatum, Pteromalus temporalis, Callimerismus fronto and
Coelopisthia caledonica are supposed to have a boreo-mountain distribution.
As regards to the phenology of the pteromalid species on the Vitosha Mountain, we found
5 groups as follows – spring active (1.5 %), spring-summer active (21.1%), summer active
21.8%), spring-autumn active (27.8%) and summer-autumn active (27.8%).
The analysis of the distribution of pteromalids through the parts, forest belts and climatic
zones showed that the most species prefer the east part, the meadows into the beech forest belt
and the lower climatic zone (max. altitude - 1450 m.) of the Vitosha Mountain. We found
positive correlation between species richness and altitude (r=0.554; p=0.06) and higher number
of species in the middle climatic zone (1450-1850 m.).
The results of the calculation of biodiversity, dominance and equability indexes (Simson,
Shanon, Berger-Parker and Pielou (Equability J) have shown that the pteromalid fauna of the
Vitosha Mountain is characterized with low dominance and high species diversity. Cluster
analysis revealed distinctive similarity between grassland habitats near coniferous forests and
open lands.
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