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в тази книга читателят може да намери важна информация за видовете 
български бозайници, чиито популации у нас имат световно и 
европейско значение по отношение на тяхното опазване. съвсем 
правилно д-р петър Берон в предисловието си я нарича “книга, която 
прави чест на България” и “в много отношения необикновена книга”. 
Написана е с вдъхновение. Изпълнена е с оригинални наблюдения и 
заключения. съдържа осъвременени сведения за разпространението и 
опазването на видовете. Интерпретира таксономичната и екологичната 
информация според последните данни. Други достойнства на книгата 
са богатото илюстриране със снимки и карти и добрият печат. тя се 
явява плод на усилията на много хора, които са предоставили собствени 
данни или са помогнали със съвети. така от първоначалния ръкопис 

до окончателния вариант за отпечатване е изминат дълъг път.
Безспорни са качествата на авторите д-р васил попов (дребни бозайници), д-р Николай спасов 

(едри бозайници) и д-р теодора Иванова (прилепи), които са най-опитните специалисти по групата 
у нас. Инициативата, изготвянето и издаването е по проект на холандското териологично дружество 
(Zoogdiervereniging VZZ) в сътрудничество с Националния природонаучен музей и Института по 
зоология при БАН. спонсори на изданието са две други холандски организации: Prins Bernhard 
Cultuurfonds и Van Tienhoven Stichting.

от всичко 100 вида бозайници в България (95 от тях автохтонни) в книгата са разгледани около 
половината или 49 вида. при избора на видове е даден превес на редките видове, относително скоро 
установените у нас видове и уязвимите видове. Най-много са включените видове прилепи, гризачи 
и хищници, а по относителен брой – китоподобните (всички видове). Най-слабо са представени в 
книгата по абсолютен и относителен брой чифтокопитните и насекомоядните. особено ценна е частта 
за методите за изследване, описани и дадени прегледно в таблица. такива сведения липсваха досега в 
българската литература. подробно е разгледана историята на формирането на комплекса бозайници 
по нашите земи, при това написана от най-добрите специалисти у нас едновременно по рецентни 
и фосилни видове. Не отстъпва на нея и зоогеографската част, която анализира бозайната фауна по 
ландшафтни райони и подрайони.

Националният природонаучен музей беше домакин на представянето на книгата, защото в него 
работят двама от авторите, един от редакторите и четири други участници в създаването на книгата. 
освен това холандското териологично дружество VZZ финансира проект с НпМ за изготвяне на 
ръководство за включване на прилепите в оценките за въздействие върху околната среда. Музеят цени 
високо това сътрудничество с холандското дружество и резултатите от него. Разпространението на 
книгата е поето от Българска фондация Биоразнообразие, на която пожелаваме успех, за да може тази 
интересна книга да достигне до повече читатели.
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