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Нова монография за паяците на Сърбия

Петър БЕРОН

DELTSCHEV CH. C., ČURĆIĆ B. M., BLAGOEV G. A. 2003. The Spiders of
Serbia. – Monographs, Vol. VII, Institute of Zoology, Belgrade-Sofia, 832 p.

Неотдавна проф. Божидар Чурчич беше избран за чуждестранен член на
БАН. Ето, че се появи и поредната българо-сръбска творба, която потвърди
доброто сътрудничество между двете съседни държави с близки фауни.
Българските специалисти по паяците д-р Христо Делчев и Гергин Благоев, в
сътрудничество с видния сръбски арахнолог проф. Чурчич, сътвориха един
обемист труд, прекрасно отпечатан от “Геокарта” – Белград. Моногра-
фията за разпространението на 618 вида паяци от 36 семейства е
илюстрирана с карти на находищата на всички видове. Има общ географски
обзор на Сърбия, а за всеки вид се изреждат синонимите, под които е

публикуван за тази страна. Съобщават се височинният интервал, в който се среща и зоогеографската
принадлежност. Работата е добър модел, по който могат да се направят подобни каталози и за
останалите балкански страни.

В тази книга – паметник на често поставяната под въпрос българо-сръбска дружба – намираме и
някои невиждани другаде неща. Оказва се, че пари за издаването й са дали най-различни организации, от
някои сръбски общини до българското посолство в Белград. Затова и виждаме нашия национален герб,
изобразен в една сръбска книга – чудо невиждано! Още по-непривична гледка е цветният портрет на
Негово Светейшетство Патриарх Павле – книгата е благословена от него.

Във всеки случай, като се абстрахираме от тези външни, макар и интересни особености, важното
е да се прецени научното съдържание на книгата. А то е без съмнение, важна основа за опознаването на
тази важна група у съседите. Чест е за българската зоология, че е зачетен високият професионализъм
на авторите от Института по зоология при БАН. Без съмнение, те ще ни поднесат скоро и други
такива солидни изследвания върху паяците на Македония, Албания, а и на България. В балканската
арахнология книгата на тримата ни колеги е истинско събитие.




