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Пет години след издаването на първия по-
добен том, обобщаващ биоразнообразието на 
Западните Родопи по отношение на част от орга-
низмовите групи1, естествениците-любители на 
обобщаващи сводки получават поредния вели-
колепен том от една уникална за целия балкан-

ски регион, научна монографична поредица – „Биоразнообразието на България“. Тя бе основана в 2001 
г. и се издава от Националния природонаучен музей (НПМ) при БАН. Настоящият (четвърти) том 
затвърждава  авторитета на НПМ като научно-изследователско учреждение и е безспорен принос в 
изучаването и опазването на българската жива природа. Появата на този том става в условията на сто-
панска криза, засилено усвояване на природните ресурси, масови горски пожари, повишен инвестици-
онен интерес и строителна и туристическа инвазия във всички български планини. В това отношение 
Западните Родопи също не бяха пощадени. 

Затова именно, обединените усилия на зоолози, ботаници и географи, довели до създаването 
на том. II за тази удивителна наша южна планина, няма да са напразни. Включените в тома публика-
ции разкриват богатството и природната ценност на ротиферите (ротатории), растителните нема-
тоди, хелминтите по земноводни, паяците, кърлежите и акарите, многоножките, водните кончета, 
кожокрилите, богомолките, хлебарките, равнокрилите, скакалците, термитите, перлите, листните 
въшки, скарабеоидните бръмбари, късокрилите бръмбари, бръмбарите-златки, мравките, нощните 
пеперуди, гърбатите мухи, прилепите и пещерната безгръбначна фауна. Томът съдържа и фаунис-
тични приноси за бавноходките, ракообразните, вилоскачките, двуопашките, бълхите и др. 

Освен 19-те публикации върху отделни групи животни (всичките безгръбначни, с изключение 
на една за прилепите), в тома е включен и обзор върху следледниковата (пост-плейстоценска) рас-
тителност на Западните Родопи, от който се получава представа за миналото на този район през 
последните 16 000 години. Така узнаваме, че съвременните растителни пояси в планината са твърде 
млади – едва на 3000-2000 години. 

Автори на включените статии са изтъкнати наши специалисти – зоолози и ботаници, много от 
които са и едиснствените специалисти по съответните групи не само в страната, но и на Балканите, 
а в някои случаи – и в Европа. Съавтори на две от публикациите са и учени от чужбина. Повечето от 
тях съдържат множество конкретни хорологични данни за разпространението на отделни видове в 
България и Гърция в пределите на Западните Родопи. В много от тях са направени и ценни обобще-
ния за особеностие на разпространението на повече от общо 3136 вида животни, съобщени в тома. 
Това е огромна информация за бъдещото опазване на биологичното разнообразие в района, който 
през последните десетилетия на глобално затопляне има решаваща възпираща роля за екстензивна-
та ксерофитизация на ландшафтите в България.

1 BERON P. (Ed) 2006. Biodiversity of Western Rhodopes (Bulgaria and Greece). I. – Biodiversity of Bulgaria. 3. Pensoft & National Museum of 
Natural History, BAS, Sofia. 974 pp.

Historia naturalis bulgarica, 21: 272, 2015


