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Сто и двадесет годишна е историята на Националния природонаучен музей. Той е 
най-старият музей в България. основан е под името Естественоисторически музей на 
Негово височество Княза три години преди Народния музей, родоначалник на днешните 
Археологически и Етнографски музей. Преди това е съществувала единствено музейна 
сбирка в Публичната библиотека в София. Така че първата институция в България, която 
носи името музей, е именно Природонаучният. Той е същевременно и най-старият и 
най-богатият между природонаучните музеи на Балканския полуостров.

Почти 60 години от неговото съществуване протичат самостоятелно под името 
Царски естественоисторически музей под специалните грижи и издръжка на владетелите 
на Третото българско царство и малко повече от 60 години историята му е свързана с 
Българската академия на науките. Преименуван на Природонаучен музей, той е първото 
звено, което преминава към Академията при нейната реорганизация през 1947 г. 
от общност на изтъкнати учени в център за научни изследвания с много институти. 
През 1974 г. Министерският съвет дава национален статут на музея и оттогава той 
носи сегашното си име. в продължение на 17 години е единственото звено на БАН с 
национален статут и единственото и досега звено на Академията, получило този статут 
от държавата. Сега в БАН има четири самостоятелни научни звена с национален статут, 
от които две са получили този статут едва преди една година.

Националният природонаучен музей навърши 120 години през 2009 г. Тържеството 
по този случай се проведе през октомври, месецът, през който БАН отбеляза своята 140-
годишнина. още в началото на същата година ръководството на НПМ състави програма 
за честването, съдържаща прояви през цялата 2009 година.

Кулминацията на тези прояви се състоя на 27 октомври 2009 г. Празникът започна 
в сградата на музея с откриване на новите части от експозицията. в тази част на 
тържеството участваха министър-председателят Бойко Борисов, бившият министър-
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председател Симеон Сакскобургготски (внук на основателя на музея), заместник-
председателят на Народното събрание доц. Атанас Семов, министърът на образованието, 
младежта и науката Йорданка Фандъкова, заместник-министърът на образованието, 
младежта и науката доц. Сергей Игнатов, председателят на БАН акад. Никола Съботинов, 
бившият заместник-министър на културата Явор Милушев.

Първо министър-председателят откри новата експозиционна зала „Риби“ (фиг. 1-3). 
Кратко слово произнесе директорът на НПМ доц. Алекси Попов. в залата са изготвени 
две нови диорами: „Черноморско крайбрежие“ и „Животът в блатото“. Първата ни 
дава картина на скалист бряг по северното крайбрежие с обитаващи го риби, птици, 
мекотели и ракообразни. във втората намират място риби, земноводни, влечуги, птици 
и мекотели. освежена е и диорамата „Коралов риф в Карибско море“. Тя илюстрира 
рибната и безгръбначната фауна край бреговете на Куба. останалата част на изцяло 
обновената зала с осем витрини е посветена само на кръглоустите и рибите. Показани 
са чуждестранни и черноморски видове риби, акули, скатове, есетроподобни риби и 
две витрини са изпълнени с наши сладководни костни риби. витрината за филогения 
на безчелюстните (кръглоустите) и рибите е изготвена въз основа на съвременните 
схващания за тяхната еволюция и систематика и родствените отношения между отделните 
групи риби. Макет илюстрира анатомията на риба. Работата по създаването на залата 
продължи седем месеца. Резултатът е една съвременна и привлекателна експозиция със 
значително подобрена образователна роля и въздействие върху посетителите. Министър-
председателят разгледа и експозицията от птици (фиг. 4).

Фиг. 1. откриване на новата експозиционна зала „Риби“. отляво надясно на първата редица: Алекси Попов, 
Никола Съботинов, Йорданка Фандъкова, Петър Берон, Симеон Сакскобургготски, Бойко Борисов; на 
втората редица: Явор Милушев, Сергей Игнатов, Атанас Семов, Александър Попов, Павел Стоев
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Фиг. 2. Бойко Борисов разглежда зала „Риби“

Фиг. 3. Инициаторът за създаването на новата зала „Риби“ Тихомир Стефанов показва експозицията на 
Симеон Сакскобургготски и Йорданка Фандъкова
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По случай юбилея бяха изготвени и нови витрини в залите „влечуги и земноводни“ и 
„Растения“. във витрината „Отровни влечуги и земноводни“ вниманието привличат 
сухият препарат на шумяща отровница (Bitis arietans) и уголеменият макет на змийска глава, 
на който личат подробности от морфологията и анатомията. Посетителят може да намери 
любопитна информация за отровните жаби, за морските змии и за други чуждестранни 
и български видове отровни змии, за отровния им апарат, типовете отрови и тяхното 
действие. Витрината „Гъбите – познати или опасни“ има особено значение, тъй като 
въвежда за първи път в експозицията на музея царство гъби. Дотогава в експозицията 
са били представени царствата животни и растения. Гъбите са били показвани само 
на временни изложби. Новата витрина запознава посетителите с разпространението и 
основните групи гъби. обърнато е внимание на интересни моменти, свързани с техния 
жизнен цикъл, каквото е образуването на самодивски кръгове. С макети и фотографии 
са представени 32 вида ядливи и отровни гъби. Залата, в която е витрината, би трябвало 
вече да носи името „Растения и гъби“.

След това министър-председателят откри кът на създателите на музея (фиг. 5), който 
се състои от барелефи на цар Фердинанд I и акад. Иван Буреш и плоча на дарителите. 
Кратко слово произнесе ръководителят на отдел „Палеонтология и минералогия“ на 
НПМ доц. Николай Спасов. Цар Фердинанд е основател на Естественоисторическия 
музей. Заслугите му към музея се състоят в издръжката на музея с негови лични средства 
в продължение на близо 30 години, закупуването на ценни колекции от животни от 
различни континенти, организирането на експедиции и участието в тях, обогатяването 
на сбирките със събрани от него животни. Заслугите му към науката се състоят в 
откриването на нови видове пеперуди и растения. Акад. Иван Буреш е директор на музея 

Фиг. 4. Бойко Борисов разглежда една от залите с птици
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в продължение на 45 години. Заслугите му към музея са превръщането му в най-богатия 
на Балканския полуостров и в център на развитието на природните науки у нас. Заслугите 
му към науката са полагането на основите на съвременната зоология и създаването на 
фаунистична школа в България. Каменните релефи са изработени от скулптора Рашо 
Митев. Плочата на дарителите  изброява имената на най-значимите от тях. Те са 
подарили колекции или особено ценни експонати, включително средства и животни 
за препариране. общият им брой е 60, между които 40 лица от България, 14 лица от 
други страни, 4 български и 2 чуждестранни организации. Посочването на дарителите 
ще увековечи в очите на посетителите тяхното дело и принос за обогатяването на музея 
и за развитието на природните науки в България.

откриването на новите части от експозицията включваше и две нови временни 
изложби. Целта на изложбата „НПМ в миналото и сега“ е да запознае посетителя 
с богатата история и разностранните постижения на музея, с признанията за неговата 
дейност и с изследователите, които понастоящем изпълняват мисията му. Тя започва с 
проследяване на повече от вековното развитие на музея, илюстрирано с исторически 
фотографии и пособия. Интерес сред посетителите предизвикват микроскоп и 
мастилница, ползвани преди 100 години, пишеща машина, ползвана преди 80 години. Тук 
са и книги от средата на миналия век на учени от музея, както и траурна кутия с насекоми 
по повод смъртта на Княгиня Мария-Луиза (1899). Изложени са и някои награди на НПМ 
по случай стогодишнината му: орден „Народна република България“ I степен и медал 
„Joachim Barrand“ на Народния музей в Прага. Посетителят може да види и единствената 
награда, с която музеят удостоява – плакетът „Акад. Иван Буреш“, учреден през 2002 г. 
Показани са и медали на експонати на музея от световни ловни изложения. Друга витрина 
ни представя мисията, научните изследвания и колекциите, както и образователната и 
природозащитната дейност на музея. в нея намират място и препарати на тропически 

Фиг. 5. откриване на кът на създателите и дарителите на НПМ
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птици и кутия от Царската колекция с пеперуди, ловени от цар Фердинанд, а също 
учебно помагало, създадено с участието на зоолог от НПМ. Следващата витрина предлага 
информация за новата структура на музея, въведена през юбилейната година, и за учените 
и специалистите, работещи понастоящем в НПМ. Тук са показани съвременните издания 
на музея: списание, поредици и книги. Само през последните две години преди юбилея 
броят на книгите на музея е 15. Това са книги или издадени от НПМ, или с повече от 
половината автори или редактори от музея. Никога в историята си музеят не е имал 
толкова голяма издателска активност. Не трябва да се забравя и фактът, че броят на 
учените през тези две години е бил 13. Четвъртата витрина на изложбата е посветена на 
Палеонтологичния филиал в Асеновград. Постер представя неговите богати колекции 
и постижения. Показани са и фосилни безгръбначни и останки от гръбначни животни, 
съхранявани във филиала. веднага след честването на годишнината в изложбата бяха 
поставени приветствия, награди, подаръци и снимки от самото юбилейно тържество.

Изложбата „Научните експедиции на НПМ“ отразява пътешествията на учени от 
музея в други страни и тяхната събирателска и изследователска дейност. Тя показва една 
романтична и привлекателна част от живота на зоолозите и палеонтолозите. Нейната 
цел е да предизвика интереса на младежта към тези клонове на науката. отделни постери 
са посветени на зоологическите проучвания на Балканския полуостров (Хърватия, 
Черна гора и Европейска Турция), в Тунис, по вулканите на Турция, Армения и Кавказ, 
в Каракорум. Постерът „Чудесата на Близкия Изток“ ни запознава със събирателско 
пътешествие в Турция, Иран, Ирак, Сирия и Ливан. „Мечта за снежния леопард“ ни 
представя проучванията на едри бозайници в Монголия. Специален постер обобщава 
резултатите от самостоятелната експедиция на НПМ в Мозамбик. Традициите на 
музея в изследване на пещерната фауна излизат и извън пределите на страната. Един 
пример за това е постерът за биоспелеологичните проучвания в Турция и Грузия. 
Свързан със същата тематика е и постерът за прилепите, наречен „Нощните ловци“. 
Палеонтологичните експедиции на НПМ са представени чрез постера „По следите на 
изчезналите животни“. Част от изложбата е и витрината за пещерните проучвания в 
България, която показва предимно пещерно оборудване и пещерни карти от началния 
период на развитие на спелеологията у нас.

Сградата на музея беше украсена по случай юбилея с плакат „открий невидимото“ и 
с транспарант за годишнината.

След завършването на церемониите в сградата на музея честването продължи с 
тържествено събрание в Големия салон на БАН. Залата беше изпълнена с представители 
на сродни научни институти, висши учебни заведения, Централно управление на БАН, 
регионални музеи, неправителствени организации, журналисти. Присъстваха заместник-
председателят на Народното събрание доц. Атанас Семов, заместник-министърът на 
образованието, младежта и науката доц. Сергей Игнатов, бившият заместник-министър на 
културата Явор Милушев, ръководители на БАН. Събранието беше открито и ръководено 
от доц. Петър Берон и започна с приветствия по случай 120-годишнината. Приветствия 
бяха поднесени или изпратени от: акад. Никола Съботинов, председател на Българската 
академия на науките; Георги Първанов, президент на България, прочетено от доц. Петър 
Берон; д-р Лъчезар Иванов, заместник-председател на Народното събрание, от името на 
Народното събрание; доц. Атанас Семов, заместник-председател на Народното събрание, 
от името на Комисията по образование, наука и въпросите на децата, младежта и спорта 
при Народното събрание; Нона Караджова, министър на околната среда и водите; доц. 
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Сергей Игнатов, заместник-министър на образованието, младежта и науката; проф. 
Параскева Михайлова, директор на Института по зоология при БАН; проф. Димитър 
Пеев, директор на Института по ботаника при БАН; доц. Дончо Карастанев, директор 
на Геологическия институт „Страшимир Димитров“ при БАН, прочетено от научния 
секретар на института проф. Кристалина Стойкова; Евдокия Манева, заместник-министър 
на околната среда и водите, прочетено от директора на Дирекция „Национална служба за 
защита на природата“ при министерството Михаил Михайлов; чл.-кор. Йордан Йорданов, 
директор на Института по експериментална морфология и антропология с музей при 
БАН; доц. Михаил Малеев, директор на Националния музей „Земята и хората“; доц. 
Руслан Костов, председател на Българското минералогическо дружество; проф. Добрина 
Темнискова, председател на Българското ботаническо дружество; проф. Георги Цанков, 
председател на Българското ентомологично дружество; доц. Петър Берон, председател на 
Българската федерация по спелеология; проф. Нино Нинов, ректор на Лесотехническия 
университет, прочетено от заместник-ректора на университета доц. Петър Желев; проф. 
Илия Банков, директор на Института по експериментална патология и паразитология 
при БАН; доц. Маргарита Моллова, директор на Института по биология и имунология 
на размножаването „Акад. Кирил Братанов“ при БАН; проф. Петър Гецов, директор на 
Института за космически изследвания при БАН; доц. валентин Плетньов, директор на 
Регионалния исторически музей – варна.

Поднасяйки приветствието си, акад. Никола Съботинов съобщи решението на 
Академията за награждаване на НПМ. Управителният съвет на Българската академия 
на науките награждава Националния природонаучен музей на БАН с почетен плакет 
на Българската академия на науките „Марин Дринов“ за неговите изключителни 
заслуги  за развитието на научните изследвания на живата и неживата природа, за богатата 
образователна дейност за популяризиране на природонаучните знания и във връзка 
със 120 години от създаването му. Председателят на БАН връчи плакета на директора 
на музея (фиг. 6). Доц. Петър Берон поднесе плакет на Българската федерация по 
спелеология, обявявайки решението на федерацията да удостои НПМ по случай юбилея. 
Той подари и новоизлязлата книга „Пещери и спелеология в България“ от Петър Берон, 
Трифон Даалиев и Алексей Жалов. Музеят получи като подарък и образец от минерала 
норсетит от Кремиковското рудно находище, поднесен от доц. Михаил Малеев от името 
на Националния музей „Земята и хората“ (фиг. 7). Норсетитът е открит като минерал 
през 1959 г., а в България е установен за първи път през 1996 г. именно в това находище. 
Проф. Параскева Михайлова (фиг. 8) подари по случай годишнината кристална ваза от 
името на Института по зоология при БАН.

Новите носители на Наградата „Акад. Иван Буреш“ бяха обявени от директора на 
НПМ доц. Алекси Попов. Те са доц. Святослав Петрусенко (пенсионер), доц. Николай 
Спасов (ръководител на отдел „Палеонтология и минералогия“) и д-р Denis Geraads 
(Национален център за научни изследвания – CNRS, Париж). Първият се награждава за 
неговите заслуги за развитието на музейните колекции и минералогията у нас, а другите 
двама – за техните приноси за палеонтологията и зоологията в България и заслуги за 
развитието на музея. С това общият брой на удостоените с плакета става осем. Директорът 
на музея връчи плакета на доц. Н. Спасов (фиг. 9) и доц. С. Петрусенко по време на 
тържественото събрание, а на д-р D. Geraads при следващото му посещение в България.

След това директорът на НПМ доц. Алекси Попов изнесе презентация на тема 
„Националният природонаучен музей при БАН в миналото и сега“. Като най-
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положителни периоди в историята на музея бяха изтъкнати периодите между Първата и 
втората световна война (1918-1944) и след получаването на национален статут (1974-2009). 
През първия период музеят се превръща в един от известните в Европа природонаучни 
музеи с нова сграда, списание с международно признание, приобщаване на основните 
частни зоологически и ботанически колекции в България, начало на ботанически и 
геологически проучвания. През втория период двойно са увеличени експозицията и 
персоналът, провеждат се събирателски експедиции до всички континенти, създаден е 
Палеонтологичен филиал. Като негативни периоди се очертават бомбардировките и 
последиците от тях (1944-1948), когато сградата е разрушена, и разформироването на 
музея (1962-1966), когато експозицията е силно намалена, музеят е затворен за посетители 
и редуциран до секция, в която няма научен персонал. Съвременното състояние на 
НПМ се характеризира с голяма публикационна активност (по 6 публикации на учен 
средно годишно през последните пет години, две от тях в чужбина) и увеличение на 
собствените приходи (нараснали 4,5 пъти за последните четири години, като делът им 
спрямо бюджетната субсидия е увеличен от 23 % на 66 %).

Тържественото събрание завърши с изпълнение на „За многая лета“. Коктейлът 
във фоайето на централната сграда на БАН бе една добра възможност за разговори на 
служителите на музея с техните гости.

освен честването на 27 октомври НПМ осъществи през цялата 2009 година редица 
други инициативи по случай годишнината. Една от тях беше ознаменуването на юбилея 
с издаването на пощенска марка, която е дело на художника Андриан Бекяров. На нея 
е изобразен аметист, виолетова разновидност на кварца, от с. Тешово, Гоцеделчевско. 
Съхранява се в НПМ и е най-големият кристал от аметист, намиран в България. 
валидирането на марката, блока, първодневния плик и специалния пощенски печат се 

Фиг. 6. Председателят на БАН връчва почетния плакет „Марин Дринов“, с който НПМ е награден по 
случай юбилея
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Фиг. 7. Михаил Малеев подарява минерала норсетит от името на Националния музей „Земята и 
хората“

Фиг. 8. Параскева Михайлова поднася цветя по случай годишнината
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състоя в сградата на НПМ на 24 март 2009 г. и беше извършено от заместник-председателя 
на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения Димитър Станчев 
и директора на НПМ. Това е признание за значението на музея, тъй като подобни 
церемонии обикновено се провеждат в Централната поща или в НДК. Печатът показва 
алпийския сечко (Rosalia alpina), основен елемент в логото на музея. На първодневния 
плик освен марката и печата са изобразени други значими експонати на НПМ: гигантски 
динотерий (Deinotherium gigantissimum), малка райска птица (Paradisea minor) и бял носорог 
(Ceratotherium simum).

в чест на годишнината беше издадена серия от 6 пощенски картички с фотографии 
на аметист, алпийски сечко (Rosalia alpina), малка райска птица (Paradisea minor), северен 
сокол (Falco rusticolus), пума (Puma concolor) и гепард (Acinonyx jubatus) и пояснения на български 
и английски. Издадени бяха и четири календара: два в голям формат и два в джобен 
формат. Юбилейният календар успоредно илюстрира миналото и настоящето на НПМ.

освен изложбите, открити по време на официалното тържество в музея, по повод на 
годишнината през 2009 г. бяха подредени и три други временни изложби. Изложбата 
„Музей на паяка“ (10 януари до 27 февруари) впечатли с живите паяци птицеяди и 
гигантския макет на паяк кръстоносец. Тя запозна посетителите с чудния и загадъчен 
свят на паяците с цел да промени негативната представа на хората за тях. Пътуващата 
изложба „Дарвин сега“ (4 март до 12 април 2009) беше организирана съвместно с 
Британския съвет по случай 200 години от рождението на Чарлз Дарвин и 150 години 
от издаването на неговата книга „Произход на видовете“. Изложбата отразява живота и 
трудовете на Дарвин, теорията му за еволюцията и нейното влияние върху съвременната 

Фиг. 9. Директорът на НПМ връчва плакета „Акад. Иван Буреш“ на Николай Спасов



Честване на 120-годишнината на Националния природонаучен музей   15       

биология и медицина. Беше открита в НПМ от неговия директор, като на откриването 
говориха и посланикът на великобритания Негово Превъзходителство Стийв Уилямс, 
директорът на Британски съвет България Тони Бъкби и заместник-министърът на 
културата Явор Милушев. Изложбата ознаменува 120-годишнината на НПМ и 75-
годишнината на Британския съвет и беше последователно показана във варна (от 30 
април 2009), София (НДК, от 22 май 2009), Пловдив (от 15 юли 2009), Асеновград (в 
Палеонтологичния филиал на НПМ, от 5 август 2009), Стара Загора (от 15 януари 2010), 
Пазарджик (от 12 февруари 2010), Сливен (от 5 март 2010), Бургас (от 12 април 2010) 
и София (в Столичната библиотека, от 16 септември 2010), като и в тези градове беше 
открита от представители на НПМ и Британския съвет. Фотоизложбата „Осемдесет 
години организирано пещерно дело в България“ (май до септември) илюстрира 
възникването и историята на Българското пещерно дружество, Българската федерация 
по спелеология и пещерните клубове. Историята на пещерното дело е тясно свързана с 
историята на музея. Първите биоспелеолози в страната са сътрудници на музея начело 
с откривателя на пещерната фауна в България акад. Иван Буреш. Те са и редактори 
на списанието на дружеството. И сега НПМ е основното звено за биоспелеологични 
проучвания у нас и към него са създадени Изследователски център по спелеология и 
Център за изследване и защита на прилепите.

На юбилея на музея беше посветено и изпълнението на проекта „Националният 
природонаучен музей – достъпен за всеки“. Това е първият проект за създаване на 
улеснения за посетителите с увреждания. По него бяха изградени рампа за придвижване 
на инвалиди до четирите етажа на експозицията, както и тоалетна за хора с увреждания.

Интернет страницата на НПМ беше изцяло обновена също по повод на 
годишнината. Използвайки модерен дизайн, доц. Станислав Абаджиев създаде една 
от най-красивите и най-подробните страници в БАН. в нея интересуващите се могат 
да открият информация за експозицията, колекциите, изследванията, проектите, 
експедициите и изданията на музея. обстойни са данните за неговата структура, персонал 
и история. Актуалните събития в живота на музея попълват рубриката „Новини“.

През цялата 2009 година за електронни медии бяха осъществени редица интервюта с 
ръководството на музея за експозицията и богатствата на НПМ, за научните изследвания 
и събирателската дейност на неговите сътрудници. в тях неизменно се подчертаваше 
продължителната история на музея и предстоящият му юбилей. Такива интервюта бяха 
излъчени по Българската национална телевизия, bTV („Новини“ и „Тази сутрин“), 
Нова телевизия, BBT, MSAT, Планета фолк, Българското национално радио (Програма 
Хоризонт, Радио София и Радио България) и в интернет страници като news.bg, 
obshtestvo.net, Агенция Фокус, Писна ни. официалното тържество на 27 октомври 
беше много накратко отразено със снимки и съобщения за откриването от министър-
председателя на новата експозиционна зала „Риби“ и барелефите на създателите на 
музея при посещението му по случай 120-годишнината на НПМ във вестниците Труд, 
Стандарт, Новинар, Сега, Дума, а по-подробно в Националния седмичник за образование 
и наука Аз Буки (бр. 44 от 28 октомври – 3 ноември и бр. 46 от 11-17 ноември), вестник 
Учителско дело, както и с кратки репортажи по основните електронни медии.

основните прояви по случай годишнината бяха финансирани от собствените приходи 
на НПМ. Само изграждането на улеснения за хора с увреждания и организирането 
на изложбите „Музей на паяка“, „Дарвин сега“ и „осемдесет години организирано 
пещерно дело в България“ бяха финансирани съответно от Агенцията за хората с 
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увреждания, Държавната агенция за младежта и спорта, Британския съвет и Българската 
федерация по спелеология на обща сума 86 818 лв., а издаването на пощенската 
марка беше финансирано от Държавната агенция за информационни технологии и 
съобщения. Поради бюджетни затруднения на БАН не получихме финансова подкрепа 
за юбилейните прояви от Академията.

Един месец след честването на 120-годишнината бяха обявени резултатите от 
независимата международна оценка на научното ниво на институтите на БАН, 
проведена от 40 експерти от 17 страни от името на Европейската научна фондация 
(ESF) и Европейската федерация на националните академии на науките (ALLEA). 
Експертите оцениха високо постиженията на НПМ и препоръчаха превръщането му 
в голям и международно значим музей чрез обединяване на експертите-таксономи и 
колекциите от другите природонаучни институти на БАН. въз основа на тази препоръка 
ръководството на НПМ предложи конкретен план за реформа на музея. в резултат на 
тази реформа музеят увеличи научния си състав, което е гаранция за продължаване и в 
бъдеще на тенденцията за възходящо развитие от последните десетилетия.

Постъпила: 18.11.2011
Адрес на автора: 
Алекси Попов, Национален природонаучен музей – БАН, бул. Цар освободител 1, 
1000 София, e-mail: alpopov@bulinfo.net

Celebration of  120th anniversary of  the National Museum  
of  Natural History

Alexi PoPoV

( S u m m a r y )

Celebration of  the 120th anniversary of  the National Museum of  Natural History took 
place in Sofia on 27 october 2009. The Prime Minister Boyko Borisov opened a new Fish 
permanent exhibition, new show cases with mushrooms and venomous reptiles and amphibians, 
two temporary exhibitions as well as a wall of  founders and donors of  the museum. Welcoming 
speeches were presented at a ceremonial meeting in the name of  the President of  Bulgaria, 
Parliament, ministers, related institutes, museums and societies. The Museum was awarded 
the Marin Drinov Medal by the Bulgarian Academy of  Sciences and three researchers were 
honoured with the Ivan Buresch Award of  the National Museum of  Natural History. A postage 
stamp, postal cards and calendars were published and three other temporary exhibitions were 
arranged on the occasion of  the jubilee.
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Доц. д-р Петър Берон на 70 години

Алекси ПоПов

ПоПов А. 2012. Доц. д-р Петър Берон на 70 години. – Historia naturalis bulgarica, 20:  
17-26.
Abstract. Petar Beron is a Bulgarian researcher and politician. As a zoologist he is known with his 
investigations on the cave and high-altitude fauna of  Bulgaria and the World and on taxonomy and 
faunistics of  mites. He was Director of  the National Museum of  Natural History in Sofia (1993-
2005) and Vice-President of  the Parliament of  Bulgaria (2005-2009).
Key words: Petar Beron, biospeleology, high-altitude fauna, Acari, expeditions

Името д-р Петър Берон говори много на всеки българин. Широко известно е делото 
на възрожденеца, учен-енциклопедист и просветител от 19 век с това име. Почти всички 
са чували и за нашия съвременник, негов съименник, като за именит зоолог, обществе-
ник и политик. Той навърши 70 години и на тържество в Националния природонаучен 
музей беше поздравен от представители на научни институции, обществени организа-
ции и чужди държави. На същата церемония беше награден с почетния знак на БАН 
„Марин Дринов” на лента. Седем месеца по-късно, на 18 октомври 2010 г., президентът 
на България Георги Първанов му връчи орден „Св. св. Кирил и Методий” – огърлие за 
особено значимите му заслуги в областта на културата. По-рано, по случай 60-годишни-
ната му, П. Берон беше награден и с друго отличие на БАН – почетния знак „За заслуги 
към БАН” (2000). Настоящият очерк цели да разкрие с какво д-р Петър Берон заслужи 
това признание.

Петър Берон е роден на 14 март 1940 г. в София. Научната му кариера преминава в 
следната последователност: студент по биология в Софийския университет (1957-1963); 
биолог (1963-1969) и научен сътрудник (1969-1978) в Института по зоология при БАН; 
доктор (1975); старши научен сътрудник = доцент (1978-2010), ръководител на секция 
Зоология (1979-1996) и директор на Националния природонаучен музей при БАН 
(1993-2005). важните моменти в политическата му кариера са: секретар на Независимото 
сдружение „Екогласност” (1989), секретар (1989-1990) и председател (1990) на Съюза на 
демократичните сили, народен представител (1990-1991 и 2005-2009), заместник-предсе-
дател на Народното събрание (2005-2009). Какво се крие зад тези сухи данни?

Крие се един живот, винаги тясно свързан с природата. И професионално, и като 
занимание в свободното си време Петър Берон се е отдал на природата, на нейното опо-
знаване, проучване и опазване. Този път в живота изглежда предопределен. Започва от 
любопитното дете, което е запленено от странните животинки в езерцето на Борисовата 
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градина или в Боянското блато. 
Преминава през любознателния 
юноша, който чете книги за да-
лечни страни, влиза в първите си 
пещери и изкачва първите си пла-
нински върхове. Този път го води 
до сериозния изследовател. Посте-
пенно интересите му надхвърлят 
границите на България и обхва-
щат първо съседните страни, а по-
сле и най-различни далечни кът-
чета от всички континенти. Той 
е от малцината, който е бил там, 
където човешки крак не е стъпвал, 
и е видял гледки, които никой не 
е виждал – в новооткрити пещери 
или по склоновете на рядко посе-
щавани планински върхове в Аф-
рика, Азия или Нова Гвинея.

Петър Берон е част от рода 
Хаджиберович или Берон. от 
този род произхожда не само ав-
торът на „Буквар с различни поу-
чения”, познат повече като „Рибен 
буквар”, но и трима членове на 
Българското книжовно дружество 
и Българската академия на науки-
те. Потомък на няколко поколения 
интелектуалци, Петър Берон се 

развива бързо още от младежките си години. На 15 години влиза за първи път в пещера, 
на 16 години публикува първата си научнопопулярна статия (за горската улулица в списа-
ние Природа и знание), на 17 години е приет за студент, на 18 години публикува първата 
си научна статия (за опръстеняването на прилепите в списание Природа), на 21 години 
публикува първата си статия в чужбина (за прилепите в югославското списание Fragmenta 
balcanica), на 22 години публикува първата си монография (съвместно с васил Георгиев за 
пещерната фауна в България във френското списание Annales de Spéléologie, 157 стр.).

от това изброяване проличава, че първоначално научните търсения на Петър Бе-
рон са насочени към прилепите, а това е следствие на неговия интерес към пещерите 
и тяхната фауна. Той е инициатор за възстановяване на опръстеняването на прилепи 
у нас за изследване на техните миграции. По това време България има вече традиции в 
това отношение благодарение на акад. Иван Буреш, който я прави осмата страна в света, 
започнала такава дейност. П. Берон публикува резултатите си за повторно намиране на 
маркирани прилепи и за техните миграции на кратки разстояния в страната, а заедно 
с акад. Буреш и за два далечни прелета на прилепи от СССР до България, единият от 

Петър Берон, Петър Трантеев, Иван Буреш и владимир 
Бешков, 1974 
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които е най-дългият в света. Той 
съобщава нови данни за раз-
пространението и биологията 
предимно на пещерните видове 
прилепи. За първи път установя-
ва в България втори вид дългоух 
прилеп – сивия дългоух прилеп 
(Plecotus austriacus). На прилепите 
е посветена и дипломната му ра-
бота при завършване на висше-
то образование.

Изследванията на пещерната 
фауна си остават негово увлече-
ние през целия живот. отначало 
те са съсредоточени в България, 
но скоро се прехвърлят извън 
нейните граници и обхващат 
все нови и нови райони на света. 
Стотици са посетените от П. Бе-
рон пещери, стотици са и новите 
за науката видове, намерени от 
него и описани или чакащи опи-
сание от бележити таксономи по 
различни групи животни от раз-
лични страни. Резултатите от би-
оспелеологичните изследвания у 
нас той публикува в поредица от 
каталози, като четвъртият от тях 
през 1994 г. обобщава данните за 
цялата пещерна фауна в България. оттогава е натрупана много нова информация главно 
благодарение на неговите проучвания и Петър Берон подготвя нов цялостен обзор на 
българската пещерна фауна. За неговото изграждане като биоспелеолог важна роля изи-
гра специализацията му през 1967 г. в Подземната лаборатория в Мулис във френските 
Пиренеи. По време на специализацията изследва пещерната фауна на Корсика и публи-
кува монография на тази тема. Многократните му посещения с биоспелеологична цел в 
континенталната и островната част на Гърция му дават възможност не само да съобщи 
някои резултати от тези проучвания, но и да направи сравнителен анализ на пещерните 
фауни на Гърция и България. Докторската дисертация на Петър Берон е посветена на 
пещерната фауна на Западна Стара планина. Това е един от важните в биоспелеологично 
отношение райони в България, изследван много подробно от него и останал много слабо 
проучен преди това. Дисертацията разглежда състава, произхода и формирането на сухо-
земната пещерна фауна в района и зоогеографското му поделяне въз основа на нея.

всички тези резултати са постигнати чрез неуморни усилия и преодоляване на сери-
озни трудности по време на самостоятелни пътешествия в страната и в чужбина, участие 

Петър Берон излиза от пропастта 9-11, най-дълбоката 
пропаст в Пирин, 2003. Снимка: Боян Петров



20    Алекси Попов

в наши и чуждестранни експедиции и ръководство на български експедиции. водещо 
в случая е влечението на Петър Берон към теренни изследвания и любопитството му 
какво ново ще бъде открито в дотогава неизследвани райони. Активен пещерняк през 
всичките си години, Петър Берон има и върхови постижения в покоряването на дълбоки 
пропасти. Най-впечатляващо е проникването през 1969 г. до дъното на пропастта Берже 
във Франция на дълбочина 1122 m. За спускането в тази най-дълбока пропаст в света по 
това време е награден с медал „Спортна слава“ I степен. в пропастта Бу-56 в испанските 
Пиренеи, втора в света по дълбочина по това време, достига до 800 m дълбочина. И 
сега д-р Берон буди удивление сред младите си колеги, че на тази възраст се спуска в 
пропасти.

Наред с научната, Петър Берон се занимава и с обществена дейност в областта на 
пещерното дело. Председател е на Българската федерация по спелеология от 1985 г. и 
заема този пост вече четвърт век. Международно признание за неговата дейност е изби-
рането му за член на Бюрото на Международния съюз по спелеология (1986-1997). Д-р 
П. Берон взима дейно участие в организирането на най-значимия научен форум в тази 
област у нас – Европейската регионална конференция по спелеология през 1980 г. в 
София, и в публикуването на изнесените 170 доклада в два тома.

Изключителният опит и познания в пещерното дело, натрупани в продължение на 
десетилетия, и фактът, че д-р Петър Берон е бил също толкова дълго в центъра на раз-
витието на спелеологията у нас като свидетел и участник, му дава възможност да събере 
заедно с Трифон Даалиев и Алексей Жалов цялата информация за българския подземен 

Петър Берон и владимир Бешков. Снимка: Боян Петров
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свят в една много интересна книга – „Пещери и спелеология в България“ (английска 
версия 2006, българска версия 2009). Тази монография е високо оценена и е наградена 
на XV световен конгрес по спелеология в Кервил (САЩ) през 2009 г. като една от трите 
най-добри книги по спелеология в света през последните четири години.

Истинската страст на д-р Петър Берон обаче са пътешествията и експедициите. 
опознал добре природата на България, той винаги е мечтал за странстване из други 
страни и континенти. Пътешествията съпътстват неговия живот непрекъснато през по-
следните 50 години. Чрез тях той обогатява колекциите на Националния природонаучен 
музей, събира научен материал за собствените си изследвания, натрупва познания в две 
от основните области на неговия интерес – пещерите и високите планини и тяхната 
фауна, развива знанията си по зоогеография. в някои от пътешествията той е пътник 
в мотоциклет (Гърция, Турция) или в лека кола (Турция, Иран, Ирак, Сирия, Ливан), а 
в повечето ползва най-различни локални средства за придвижване. Посещенията си на 
високи планини извършва често сам, понякога с един или няколко колеги. в много от 
пещерите също е сам, но необходимостта от комплексното им проучване го заставя да 
се заеме с организирането на по-големи групи от разнообразни специалисти за изслед-
ването на някои райони.

Голямо значение за обогатяване на опита му на полеви колекционер изиграва първа-
та експедиция в тропиците, в която участва. Това е британска спелеологична експедиция 
в една от най-слабо проучените страни в света, Папуа – Нова Гвинея, където д-р Берон 
прекарва пет месеца през 1975 г. и открива богата, своеобразна и непозната фауна. вед-

Петър Берон, Стоице Андреев и Христо Делчев. Снимка: Боян Петров
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нага след това работи като управител на резерват в Нигерия от 1976 до 1979 г. и попълва 
значително колекциите на НПМ с представители на централноафриканската фауна. По 
време на престоя си там посещава няколко африкански и три южноамерикански страни. 
Някои от пътуванията си Петър Берон извършва заедно с приятеля си херпетолог доц. 
д-р владимир Бешков. Заедно те посещават над 15 страни на Балканския полуостров, 
Централна и Южна Африка, Западна и Югоизточна Азия. Често П. Берон беше при-
дружаван и от съпругата си Кинка, която заедно с него пътуваше с удоволствие и пона-
сяше стоически несгодите и трудностите при странстванията из тропически страни. Д-р 
Берон положи много усилия да организира и да ръководи изцяло или по отношение на 
научната част няколко големи експедиции в Куба, Китай, виетнам, по две експедиции в 
Албания, Непал и Индонезия. особено място сред тях заема и експедицията в Мозам-
бик, единствената голяма самостоятелна експедиция на НПМ. Преживяното в Папуа, 
Нигерия и по високите планини в света описа в книгите си „Пет месеца в Нова Гвинея“ 
(1986), „Сану, батуре“ (1988) и „Далечни върхове“ (1997). Тези научнопопулярни книги 
са и справочници за природата и проучването на страни и хабитати. Неговият девиз при 
писането на популярни книги е „всеки ден по пет страници“ и ние можем да си пред-
ставим колко трудно е това. Личните впечатления и прочетеното от книгите го правят 
начетен специалист по въпросите на разпространението на животните по различните 
континенти. Благодарение на тези свои познания той успешно преподаваше зоогеогра-
фия в Софийския университет „Св. Климент охридски“.

Дълги години д-р Петър Берон извършва наблюдения и интензивно събира фауна 
в основните планински масиви в света. Интересите му към високопланинската среда 

Алекси Попов и Петър Берон на откриването на изложбата „осемдесет години организирано 
пещерно дело в България“, 2009. Снимка: Боян Петров
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и нейните обитатели се материализират много по-късно, когато започва да системати-
зира познанията върху сухоземните ненасекомни членестоноги във високите планини 
на Стария свят. Последователно той публикува обзори на високопланинските мокри-
ци (Isopoda; 1997), псевдоскорпиони (Pseudoscorpiones; 2002) и сенокосци (Opiliones; 
2002). Добавяйки към тях паяците (Araneae), акарите (Acari) и многоножките (Myriapoda), 
д-р Берон обединява анализите си в монография (2008), каквато досега не е издавана. 
в нея той въвежда и новия термин таксоградиент като степен на намаляване на броя на 
таксоните с надморската височина. Д-р Берон винаги е обръщал внимание и на високо-
планинската фауна на България и в своя обзор (1999) разглежда цялото многоклетъчно 
видово разнообразие, което е представено над 1900 m с 2289 вида. Едни от най-интерес-
ните представители на тази фауна са арктоалпийските фаунистични елементи. Петър 
Берон публикува един преглед (1969) на тези реликти (наричани тогава бореоалпийски 
елементи), който и досега си остава единственото обобщение за една зоогеографска ка-
тегория видове в България.

въпреки разностранните си интереси в зоологията д-р Петър Берон се изявява като 
таксоном и фаунист по систематичната група животни, която познава най-добре. Това 
са акарите и близо половината от научните му публикации са посветени на тях. Той е 
описал много нови за науката видове акари от България, Гърция, Мароко, Нигерия, Па-
пуа, Мексико, Куба, както и новите подродове Helladerythraeus и Graecotrombium от Гърция, 
първият от които напоследък е издигнат в самостоятелен род. Автор е на фаунистични 
приноси за акари на редица европейски страни. За фауната на България е публикувал 
видове от 36 семейства. обект на вниманието на Петър Берон са акари с много специ-
фична локализация, каквито са например назиколните акари, паразитиращи в дихател-
ните пътища на птици и бозайници, или хиперпаразитните акари по ектопаразитни 
мухи от семейство Hippoboscidae. За разлика от другите български акаролози той по-
знава цялостно групата (по съвременната систематика подклас Acari с три разреда и пет 
подразреда в България) и единствените данни за страната за преобладаващата част от 
тези семейства са само неговите. Тези познания са повод да бъде поканен и да преподава 
акарология в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, а също да участва като 
съавтор в съставянето на паразитологичен речник (1979).

Няколко обзора на българската акарофауна от д-р Берон трасират пътя към послед-
ното му обобщение на тази тема – списък и библиография на акарите в България (2011), 
в който са изброени 1673 вида, а литературата по въпроса наброява 477 заглавия. Преди 
издаването на тези студии никой нямаше достоверна представа дори за приблизителния 
брой на видовете акари у нас. в тези обзори е осъвременено систематичното положение 
на много таксони и за първи път в българската литература са въведени имената на 15 
надсемейства, 12 семейства, 20 подсемейства, 61 рода, 3 подрода и 103 комбинации род-
вид. Едновременно с обобщаването на информацията за българските акари д-р Петър 
Берон беше завладян от амбициозната идея да започне издаването на каталог на акарите 
в света под името Acarorum Catalogus. Първият том (2008) е съставен от него и обхваща 
надсемействата Calyptostomatoidea и Erythraeoidea с общо три семейства с 816 вида. По-
знанията на д-р П. Берон върху тези акари му позволяват да открие необходимостта от 
редица таксономични промени и да ги въведе в първия том: нови имена за заместване на 
два вида с преокупирани имена, 32 нови комбинации и нов статус на род (споменатият 
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вече Helladerythraeus). вторият том на каталога е готов за печат. Идеята на д-р Берон е като 
автори в каталога да се включат именити акаролози – водещи в света специалисти по 
отделни групи акари.

Интересите на д-р Петър Берон в зоологията са насочени и към останалите разреди 
паякообразни. Той е събрал богат материал от тях от много страни, работил е върху 
него, но е публикувал сравнително малко. Автор е на четири приноса за псевдоскорпи-
они (Pseudoscorpiones), в които установява три нови семейства за фауната на България 
и описва нов за науката вид от Гърция. в съвместен обзор за сенокосците (Opiliones) в 
български пещери заедно с доц. Пламен Митов съобщава много нови находища. Инте-
ресна е находката на д-р Берон на представител на своеобразния разред Opilioacarida на 
малоазиатските егейски острови на Гърция. в систематично отношение в миналото този 
разред е считан за самостоятелен извън разреда на акарите, а сега също като разред е част 
от богатия на видове подклас акари.

Д-р Берон участва в големи проекти за опазване на биологичното разнообразие на 
националните паркове Централен Балкан и Рила като участник за разработване на ака-
рите и сенокосците и като ръководител на екип за дребните гръбначни животни. Той 
организира издаването на монография за биоразнообразието на Кресненския пролом и 
с това постави началото на поредица за фаунистичното и флористичното разнообразие 
на важни в консервационно отношение райони на страната. Признание за природоза-
щитната му дейност е избирането му за член на Бюрото на директорите на Регионалния 
център по опазване на природната среда за Централна и Източна Европа в Будапеща. 
още две групи гръбначни животни освен прилепите са били винаги в полезрението 
на Петър Берон – влечугите и земноводните. Заедно с владимир Бешков той съставя 
каталог и библиография на видовете в България (1964), с което се надгражда новата ин-
формация, събрана за четвърт век след монографията на акад. Иван Буреш и Йордан 
Цонков.

Името на Петър Берон е тясно свързано с Националния природонаучен музей. По-
вече от 30 години той работи в музея. През това време създаде една богата колекция със 
съответните описи от сухоземни членестоноги, събирани от него в над 85 страни в света. 
Между тях има много типуси на нови видове и много неописани видове. Техният брой е 
особено голям в сборовете от пещери в различни континенти. Наред с тях в сбирките на 
музея се съхраняват и много гръбначни животни, ловени от П. Берон в далечни страни 
често при изключително тежки условия и донесени в България с големи трудности. ог-
лавявайки музея, доц. д-р Петър Берон получи допълнителна възможност да влияе върху 
развитието му. За това му помага неговата ерудиция на зоолог с широк спектър, подоб-
но на учените от предишните поколения. Като директор в продължение на 12 години 
той действаше разумно, управляваше прозрачно, обявявайки и подлагайки на обсъждане 
своите намерения, привличаше средства в трудни във финансово отношение години. 
в експозицията на НПМ осигури създаването на няколко диорами и препарирането на 
едри бозайници, сред които изпъква единственият в Югоизточна Европа цялостен пре-
парат на бял носорог. Със свои лични средства д-р Берон частично финансира препа-
рирането на двойка гепарди. особено ценен за осигуряването на приемственост се оказа 
сполучливият му избор на наистина талантливи млади учени в музея. На него се дължи 
и организирането на повече събирателски пътувания и експедиции. Д-р Берон разгърна 
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на по-широка основа и издателската дейност на НПМ. от една страна той извади спи-
санието Historia naturalis bulgarica от Издателството на БАН и от 1996 г. досега осигуря-
ваше средства за самостоятелното му отпечатване при по-високо качество и в по-кратки 
срокове. от друга страна стана инициатор на три нови поредици на музея: Biodiversity of  
Bulgaria (сборници за фауната и флората на интересни в зоогеографско и консерваци-
онно отношение райони на страната), Bureschiana (монографии) и Acarorum Catalogus 
(многотомна монография). На първата той е редактор (при това активен, а не формален) 
на излезлите от печат досега три тома, а на другите две е автор на първите томове.

Петър Берон е изявена личност и това проличава в неговите действия и държане 
независимо в коя част на света и независимо сред какви събеседници се намира. Той с 
решителност разрешава многобройни сериозни проблеми при пътешествията си, за-
щищава позициите и убежденията си, настоятелен е в исканията си в полза на институ-
циите, които представлява или ръководи. Начетен е, с енциклопедични знания, далеч 
надхвърлящи зоологията и биологията. Има отлична памет и с него е еднакво интересно 
и поучително да се разговаря по въпроси на географията или историята, на геология-
та или древногръцката митология. Увлекателно разказва за приключенията си по вре-
ме на пътешествия и с чувство за хумор описва комични ситуации, в които е попадал. 
Като политик и публицист се ръководи от патриотичните си разбирания. в Народното 
събрание защищаваше интересите на Българската академия на науките и подпомагаше 
първите трудни стъпки за възвръщането на демокрацията в България.

Упоритостта на Петър Берон е известна на неговите колеги и познати. Тя се проявява 
при проникването в трудни пещери и пропасти със стремеж да се достигне тяхното дъно, 
при уморителните изкачвания в планини със стремеж да се изкачи висок връх и всичко 
това съчетано с времеемкото събиране на фауна. П. Берон притежава и особен нюх за 
търсене на специфична фауна, каквато е пещерната. Благодарение на дългогодишния си 
опит той разпознава местата, в които е най-вероятно да се намери характерна фауна, и 
така е откривал много пъти непознати организми във вече проучвани от биоспелеолози 
пещери у нас и в чужбина. Част от така намерените нови видове са наречени на негово 
име. Това са четири рода и над 80 вида и по този показател Петър Берон заема второ 
място у нас и видно място между зоолозите в света.

Трудолюбието му се проявява при наглед скучното сортиране и етикетиране на мно-
гобройните сборове и в научната му дейност. всяка нова идея за научна работа го завла-
дява и той посвещава на нея и свободното си време. Не винаги проучванията по такива 
идеи достигат до крайната си фаза и така д-р Берон има поне 20 недовършени ръкописа, 
които чакат своя ред.

След пенсионирането на доц. д-р Петър Берон на 1 април 2010 г. привидно нищо 
не се промени. Ние, неговите колеги, продължихме да го виждаме всеки ден да идва на 
работа, така както го виждахме и всичките предишни години с изключение на времето, 
когато беше на експедиции в чужбина, а той продължи да пише новите си книги. Дей-
ността му напоследък се активизира именно в тази насока. от седем научни книги, на 
които е автор или съавтор, четири са отпечатани през последните четири години. Под 
неговото перо са излезли още три пътеписни книги, три политически книги и една дву-
томна автобиография.
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Седемдесетгодишнината е висота, от която може да се направи равносметка на по-
стигнатото и същевременно равносметка на изминатия път, така добре описан в увле-
кателната му автобиографична книга „Живот ли бе да го опишеш“ (2003-2004). Нека 
му пожелаем да попълни следващия том от книгата с нови страни, нови книги и нови 
видове за Природонаучния музей.

Постъпила: 13.12.2011
Адрес на автора: 
Алекси Попов, Национален природонаучен музей – БАН,  бул. Цар освободител 1, 
1000 София, e-mail: alpopov@bulinfo.net

Assoc. Prof. Dr. Petar Beron at seventy years of  age

Alexi POPOV

( S u m m a r y )

Petar Beron is a researcher and politician. The main fields of  his activity as a zoologist 
are study of  the cave fauna and high-altitude fauna of  Bulgaria and the World, taxonomy and 
faunistics of  Acari. Dr. Beron has organised and led several cave and mountain expeditions in 
four continents and collecting trips in more than 85 countries. He is author of  monographs 
on terrestrial non-insect arthropods of  the high mountains in the Old World, on caves and 
biospeleology in Bulgaria, on species diversity of  Bulgarian mites. The series Acarorum 
Catalogus was initiated by him and he is author of  the first volume. He was Director of  the 
National Museum of  Natural History in Sofia (1993-2005) and Vice-President of  the Parliament 
(2005-2009). Dr. Beron was awarded the St. Cyril and Methodius order by the President of  
Bulgaria in occasion of  his 70th anniversary.
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Академик д-р Иван Буреш и ентомологичните изследвания в България

Здравко ХУБЕНОВ

ХУБЕНОВ З. 2012. Академик д-р Иван Буреш и ентомологичните изследвания в България. – 
Historia naturalis bulgarica, 20: 27-39.
Abstract. Dr. Ivan Buresch (1885-1980) is a Bulgarian zoologist. More than half  of  his 210 scientific 
papers are on entomological subjects: contributions to the entomological fauna of  Bulgaria, 
exploration on pest insects, zoogeographical investigations, history of  the entomological research 
in Bulgaria. He was Director of  the Royal Natural History Museum in Sofia (1918-1946), Director 
of  the Institute of  Zoology in Sofia (1947-1959), Member of  the Bulgarian Academy of  Sciences 
(1929).
Key words: Ivan Buresch, entomology, Bulgaria

Иван Буреш е роден в София на 15.12.1885 г. Ръководен от баща си, който е бил голям 
природолюбител, той започва да събира насекоми, растения и минерали из околностите 
на София още като ученик. Преди да е навършил 11 години вече има ентомологична 
сбирка, а като 15-годишен гимназист е знаел латинските имена на много насекоми. По 
това време се среща с проф. П. Бахметьев, който му дава първите указания за създаване 
на научни колекции и го свързва с членовете на основаното през 1896 г. Българско 
природоизпитателно дружество. Там се запознава с първите български ентомолози Н. 
Недялков, Д. Йоакимов, А. Дряновски и А. Маркович. Малко по-късно (през 1904 г.) 
Буреш е избран за член на Чешкото ентомологично дружество. Материали от неговите 
колекции използват при научните си разработки проф. П. Бахметьев (БАХМЕТЬЕВ, 
1902; BACHMETJEV, 1903) и бележитият австрийски ентомолог проф. Х. Ребел (REBEL, 
1903, 1904).

През 1903 г. Буреш предприема екскурзия до Рила. В подножието на вр. Мусала среща 
група конници, придружаващи княз Фердинанд. Заговорен от него, Буреш му обяснява, 
че се интересува от природата на планината и силно впечатлява монарха с обширните си 
познания. През 1904 г. се чества 25-та годишнина от основаването на Софийската мъжка 
гимназия. По този повод е уредена изложба, на която е представена и ентомологичната 
колекция на Буреш. Княз Фердинанд посещава изложбата, остава възхитен от колекцията 
на Буреш, когото вече познава от срещата им в Рила и на 1.07.1904 г. го назначава в 
Естественоисторическия музей при двореца като завеждащ ентомологичните сбирки 
лаборант-препаратор. 

Първата си научна публикация „Принос към фауната на дребните пеперуди 
(Microlepidoptera) от Софийската околност“ Буреш подготвя като първокурсник в 
Софийския университет през 1904 г. (БУРЕШ, 1908). На 1.09.1905 г. Буреш е назначен 
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за асистент към Царската ентомологична станция, чието начало поставя. Следват 
командировки до Белград, Будапеща, Виена, Прага, Берлин и Хамбург за запознаване с 
работата на природонаучните институции в чужбина. През 1907-1908 г. Буреш следва в 
Карловия университет, но завършва естествена история в София на 1.02.1909 г.

На 6.01.1909 г. е основано Българското ентомологично дружество от проф. П. 
Бахметьев, А. Дряновски, Д. Илчев, Д. Йоакимов, А. Маркович, Н. Недялков и Ив. 
Буреш. На 26.01.1909 г. той е приет за член на Руското ентомологично дружество в 
Санкт Петербург, а на 15.02.1909 г. – на Немското ентомологично дружество в Берлин. 
От 1909 г. до 1911 г. Буреш е на специализация в Мюнхен, при проф. Р. Хертвиг, под 
чието ръководство защитава докторската си дисертация. След завръщането си в България 
той става уредник на Ентомологичната станция като работи и в музея, за чийто уредник 
е назначен на 1.08.1914 г. През 1918 г. с негово съдействие уредник на станцията става 
състудентът му Д. Илчев. С присъщата си енергия, въпреки тежките военни условия през 
1912-1918 г., д-р Буреш организира събиране на материали от Тракия и Македония. През 
Балканската война посещава новите територии, проучва фауната на Беломорска Тракия 
и земите около Мраморно море. Дори и през този трагичен период от новата ни история 
Ентомологичната станция бързо увеличава колекциите си. 

На 3.10.1918 г. д-р Буреш е назначен от цар Борис III за директор на всички Царски 
природонаучни институти. Той остава на този пост в продължение на 27 години и развива 
огромна научна, просветна и организационна дейност. През цялото това време (от 
назначаването му през 1904 г. до 1943 г.) дейността на д-р Буреш в системата на Царските 
природонаучни институти е била подкрепяна много активно както морално, така и 
материално от цар Фердинанд и цар Борис III, самите те любители-естественици.

Големите научни заслуги на д-р Буреш са оценени както у нас, така и в чужбина. На 
13.07.1926 г. той е избран за член-кореспондент на Българската академия на науките, а 
на 16.07.1929 г. става академик, на 43-годишна възраст. Почетен член е на множество 
престижни ентомологични дружества в Европа: Унгарското ентомологично дружество 
(17.02.1928 г.), Чешкото ентомологично дружество (1931 г.), на което е член от ученик, 
Югославското ентомологично дружество (24.12.1931 г.), Немското ентомологично 
дружество (18.01.1937 г.), Австрийското ентомологично дружество (28.10.1938 г.). 
Неговото име носят един трибус,  9 рода и 107 вида, 69 от които са насекоми. Общо 89 
автора от 18 страни са нарекли нови видове за науката на негово име.

Развитието на ентомологията в България е свързано със създаването на Земеделската 
опитна станция в Садово (1902), Царската ентомологична станция (1905), Българското 
ентомологично дружество (1909) и Ентомологичния отдел при Земеделския изпитателен 
институт в София (1910) (БУРЕШ, 1924). Настъпва подем в изследванията у нас и 
ентомологичните публикации се увеличават. В „Известия на Царските природонаучни 
институти в София“ те преобладават над останалите статии (БУРЕШ, 1942).

Сбирките на княз Фердинанд и колекцията от твърдокрили на граф А. Алеон, 
подредени в музея (около 17500 екз. от 5780 вида), както и сбирките на Буреш са основата, 
върху която се създава Царската ентомологична станция. Нейните бъдещи задачи, 
формулирани от д-р Буреш, са 5 (ДРЕНСКИ, 1931, 1957):  1) Всестранно проучване 
на България и съседните земи в ентомологично отношение; 2) Създаване на обширни 
научни сбирки от ентомофауната на България; 3) Проучване на вредните насекоми и 
поставяне на борбата срещу тях на научна основа; 4) Създаване на библиотека, съдържаща 
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всичко публикувано върху българската ентомофауна; 5) Запознаване на чуждите учени 
с дейността на българските ентомолози и популяризиране на ентомологията. Въпреки 
скромния персонал (уредник д-р И. Буреш и асистент Д. Илчев), а по-късно П. Дренски и 
К. Тулешков, работата в станцията е интензивна. Посетени са високите български планини 
и съседните на България земи: Мала Азия, Тракия, Македония, Гърция, Албания, о-в 
Корфу, Босна, Херцеговина и Далмация. Събрани са богати ентомологични материали, 
подредени в безупречни научни сбирки. Откупени са колекциите на Й. Хаберхауер (1239 
насекоми), Ю. Милде (към 2850 насекоми, събирани в Родопите и Рила), П. Чорбаджиев 
(около 17480 насекоми), Д. Йоакимов и Н. Карножицки. Наследниците на Н. Недялков 
подаряват на станцията колекцията му от около 29690 насекоми през 1920 г. Така 
постъпват и сбирките на проф. П. Бахметьев и А. Маркович. До 1907 г. в музея са приети 
към 18 000 екз. След този период насекомите постъпват в ентомологичната станция, 
като до 1918 г. са събрани 37809 екз. През следващите 2 години постъпват 80000 екз. 
като през 1930 г. насекомите стават 151850 екз. При подреждането на ентомологичните 
сбирки в новата музейна сграда те вече са 268536 екз. (ДРЕНСКИ, 1931; ПОПОВ, 
1991). Създадената по този начин научна колекция е база за сериозни таксономични, 
фаунистични и зоогеографски приноси. В инсектариума към станцията се изследва 
биологията и развитието на вредните за селското и горското стопанство насекоми. 
Тези проучвания са основа за написването на редица ентомологични публикации с 
приложна насоченост. Първоначално станцията е разположена в зданието на старата 
зоологическа градина, а през 1921 г. е преместена в друга постройка в ботаническата 
градина. Поръчват се пирамидални шкафове с експозиционни витрини. Днес те могат 
да се видят в Националния природонаучен музей, където са пренесени през 1938 г., при 
откриването на новата сграда на Царския естественоисторически музей.

Ентомологичната станция и музеят стават средище на Българското ентомологично 
дружество, на което д-р И. Буреш е председател в продължение на 30 години, а най-дейни 
членове са Д. Илчев, П. Дренски, К. Тулешков и Д. Папазов. Ролята на дружеството 
за развитието на българската ентомология е много голяма. По негова инициатива са 
разкрити катедрата по ентомология към Агрономическия факултет на Софийския 
университет и Ентомологическият отдел на земеделския изпитателен институт. 
Ентомологичната станция и дружеството допринасят много за обучението на поколения 
ентомолози, за тяхното сближаване и съвместна работа. Лабораторията и библиотеката 
са на разположение на всички български естественици.

Неразделна част от научната и обществена дейност на д-р Буреш е изграждането на 
кадри, подготвени за работа в големи природонаучни центрове, каквито са липсвали 
в България в началото на миналия век. За разработване, проучване и подреждане на 
събраните материали д-р Буреш привлича в системата на Царските природонаучни 
институти множество български естественици като насочва тяхната дейност към 
изучаване природата на България. Още през 1906 г. той назначава за свой сътрудник 
състудента си Д. Илчев, а след това и редица други ентомолози, които по-късно стават 
бележити наши естественици. Въпросът с кадрите е бил труден. Било е необходимо 
да се намерят подходящи хора за научна работа, както и форма, под която те да бъдат 
назначени в системата на Царските природонаучни институти. Недостигът на средства 
винаги е създавал затруднения. През 1910 г. в музея и станцията е имало само двама 
щатни сътрудника – директорът д-р Буреш и асистентът Д. Илчев. Нарастващите 
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сбирки довели до увеличаване на техническата работа и до разширяване на научната 
проблематика. Липсата на кадри обаче е спъвала работата, поради което първоначално 
са били привличани срещу скромно възнаграждение млади естественици, работещи през 
свободното си време. Използвани са били и доброволни сътрудници, без възнаграждение, 
които събирали материали или разработвали вече събраните колекции. Така са работили 
ентомолозите П. Чорбаджиев, Д. Йоакимов и З. Мокржецки. По финансови причини 
на научните кадри мъчно се осигурявали щатни места. Затова по настояване на д-р 
Буреш през 1920 г. в Закона за народната просвета е включен параграф, който уреждал 
командироването на гимназиални учители в системата на Царските природонаучни 
институти за разширяване знанията и опита им. Ако командированият естественик 
проявявал интерес към работата, командировката била продължавана с още една година. 
Ако той показвал и данни за научна работа, командировката била удължавана или при 
възможност лицето било назначавано като асистент. Така по различно време към научна 
работа са приобщени около 30 естественици, по-младите от които са били ръководени 
лично от д-р Буреш (ТУЛЕШКОВ, 1955, 1957).

През Царската ентомологична станция преминават 10 ентомолози, предимно 
гимназиални учители, командировани от Министерството на просветата. Те са получили 
първите насоки за научна работа от д-р Буреш и някои от тях по-късно стават известни 
наши учени. Така в станцията от 1922 до 1924 г. е командирована А. Димитрова, по-
късно асистентка на акад. Методи Попов. През 1923 г. е командирован П. Дренски, 
който след смъртта на Д. Илчев през 1925 г. става уредник на станцията и е първият 
български зоолог, удостоен с титлата „Доктор на биологическите науки“. През 1926 г. 
е командирована и остава до 1932 г. учителката-естественичка С. Кантарджиева, която 
работи в природонаучния музей и след войната. През 1927 г. е командирован К. 
Тулешков, който на 1.09.1931 г. е назначен за щатен асистент по ентомология, а след 
войната (вече проф. и  д-р) е директор на Зоологическата градина и ръководител на 
секция „Ентомология“ в Зоологическия институт на БАН. През 1931 г. са командировани 
ентомолозите Н. Атанасов и Д. Папазов, които впоследствие стават асистенти. По това 
време по настояване на д-р Буреш системата на командироване е изменена така, че 
Министерството на просветата да предвижда в бюджета си ежегодно 2 уреднически и 2 
асистентски места за Царските природонаучни институти, които след войната минават 
към БАН. Няма български ентомолог от онова време, който да не е ползвал помощта 
и съветите на д-р Буреш. Не случайно П. Чорбаджиев (началник на Ентомологичния 
отдел на земеделския изпитателен институт), който е най-заслужил за развитието на 
приложната ентомология у нас, е посветил „на д-р Иван Буреш, основателя на Царската 
ентомологична станция в София“ книгата си „Вредните насекоми по овощните дървета 
в България“ (ЧОРБАДЖИЕВ, 1933).

Първоначално е било нужно да се съберат фаунистични материали от страната и да 
бъде проучен техният видов състав, а по-късно – екологията, биологията и стопанското 
значение на основните представители на фауната. С помощта на д-р Буреш първите 
си трудове са написали Д. Илчев, П. Петков, А. Димитрова, Н. Радев, К. Иванов, М. 
Аджаров, Й. Цонков, С. Кантарджиева, К. Тулешков, А. Вълканов, Н. Атанасов, Д. 
Папазов, Г. Пешев, Б. Захариева и др., а зоолозите П. Дренски, П. Патев и Б. Питиони са 
развили интензивна научна дейност (ТУЛЕШКОВ, 1957). Освен тях д-р Буреш е успял да 
включи и голям брой чужди и наши специалисти от университети и други ведомствени 
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институти. Един от методите на д-р Буреш за ръководене и подпомагане на младите 
кадри е колективната работа. Обикновено той е споделял с ученика си тема, която сам 
е планирал да проучи, и така ръководител и ръководен формално са равнопоставени 
като съавтори. Резултатът е изграждане на младия специалист и повдигане на неговото 
самочувствие на нужното за самостоятелна работа ниво. Такива колективни трудове 
д-р Буреш има с ентомолозите Д. Илчев [„Втори принос към пеперудната фауна на 
Тракия“ (1915) и „Трети принос към пеперудната фауна на Тракия и Македония“ (1921)], 
С. Кантарджиева [монография за видовете от подсем. Carabinae (Coleoptera) в България 
(1928)], К. Тулешков [монография за хоризонталното разпространение на пеперудите 
(Lepidoptera) в България (1929-1943) и работата за Rethera komarovi на немски език (1931)], 
П. Дренски [„Принос към изучаването на кърлежите Ixodidae (Arachnoidea) в България“ 
(1932)], Н. Карножицки [„Биологични наблюдения върху пеперудите във Варненско“ 
(1942)], Г. Пешев [студията за правокрилите насекоми (Orthopteroidea) в България (1955-
1958)] и с ентомолозите-приложници А. Лазаров, А. Балевски, В. Богданов и И. Желев. 
Така фаунистичната школа на акад. Буреш постига значителни успехи и не случайно 
под негово ръководство и редактиране излизат първите томове от поредицата „Фауна 
на България“.

Благодарение на д-р Буреш всички млади ентомолози специализират в чужбина. 
Въпреки тежките следвоенни години, между 1925 и 1960 г., той успява да издейства 
задгранични командировки на А. Димитрова – в Германия, на П. Дренски – в Германия 
и Франция, на К. Тулешков и Б. Захариева – в Прага, на Д. Папазов и Н. Атанасов – в 
Берлин и на Г. Пешев – в Будапеща. Така неговите сътрудници добиват познания и 
разширяват своя опит в научната работа и музейното дело.

През първите 25 години от съществуването на Царската ентомологична станция са 
публикувани 128 оригинални работи, отпечатани главно в изданията на Българската 
академия на науките, Трудове на българското природоизпитателно дружество, Известия 
на българското ентомологично дружество, Известия на царските природонаучни 
институти и Сведения по земеделието. Тези публикации принадлежат на 18 автори, от 
които 11 български и 7 чуждестранни. Разпределят се в 4 групи: работи по таксономия, 
фауна и зоогеография – 72%; приложноентомологични статии – 10%; работи върху 
биологията на насекомите – 3%; статии върху други групи членестоноги – 15% 
(ДРЕНСКИ, 1931). Специалисти от станцията вземат дейно участие в борбата срещу 
боровата процесионка (Thaumatopoea pityocampa) през 1929 г. и скакалците през 1930 г. През 
1930 г. ентомологичната станция е посетена от 73 училища (столични и провинциални) и 
2340 ученици. Училищата редовно се обръщали към станцията за материали, използвани 
за обучение на учениците, а студентите агрономи ползвали експозицията за подготовка 
по ентомология. Всички посещения и раздавани материали били безплатни.

Към сътрудничество са привлечени много изтъкнати чуждестранни зоолози, които 
разработват събираните от д-р Ив. Буреш и неговите сътрудници материали. Така се 
появяват редица ценни научни трудове върху балканската фауна. Между тези видни 
учени са били: проф. В. Редикорцев (Зоологически институт в Санкт Петербург), проф. 
д-р Я. Обенбергер (директор на зоологическия отдел на Народния музей в Прага), д-р О. 
Цирен (Стокхолм), проф. Г. Ендерлайн (Берлин), проф. Й. Хаджи (Любляна), проф. д-р 
Е. Хандшин (Базел), д-р К. Йордан (Тринг), д-р Дж. Харисън (Лондон), чл. кор. проф. 
Ю. Комарек (Зоологически институт на Карловия университет в Прага), проф. д-р Е. 
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Линднер (музей в Щутгарт), д-р Л. Навас (Сарагоса), проф. д-р Х. Ребел (директор на 
Природонаучния музей във Виена), проф. Ф. Силвестри (директор на Зоологическия 
институт в Неапол), проф. д-р О. Щепанек и доц. д-р Й. Маржан (Прага), проф. А. 
Вагнер (музей във Варшава), д-р Х. Вагнер (музей в Будапеща), проф. Р. Жанел и проф. 
Л. Фаж (Естественоисторически музей в Париж), д-р В. Айхлер (директор на Института 
по паразитология при университета в Лайпциг), маркиз Хачисука (Япония) и др.

Тези известни специалисти са печатали свои трудове в издаваната от д-р Буреш в 
продължение на 16 г. поредица „Известия на царските природонаучни институти в 
София“. Споменатото издание е най-луксозното научно списание в България, издавано 
между двете световни войни, и е било предназначено за запознаване на чуждестранния 
научен елит с постиженията на българското природознание. За него крупният ентомолог 
проф. д-р Х. Ребел казва : „По съдържание и външен вид Известията далеч надминават 
много подобни издания на средноевропейските музеи и институти“, а бележитият 
зоолог чл. кор. на Чехословашката академия на науките проф. Й. Кратохвил в отзив, 
отпечатан във Folia zoologica (KRATOCHVIL, 1956), отбелязва: „Можем да кажем, че 
дейността на д-р Буреш би могла да бъде пример за много други славянски народи, чиито 
научни работници с многобройните си научни трудове са увеличавали само размера и 
съдържанието на културата на чужди народи и то заради това, защото в собствената 
си държава не са имали възможност да отпечатват своите изследвания.“ В замяна на 
редактираните от д-р Буреш Известия библиотеката на Царските природонаучни 
институти е получавала 384 чуждестранни издания от цял свят. Той основава и „Известия 
на Българското ентомологично дружество“ като редактира първите 3 книги. Редактор е 
на кн. 9 (1921), 10 (1923) и 11 (1926) от „Трудове на Българското природоизпитателно 
дружество“ и кн. 1 (1936) и 2 (1940) от „Известия на българското пещерно дружество“, 
а след войната редакира поредиците: „Трудове на института по зоология“, „Известия 
на зоологическия институт“, първите два тома „Фауна на България“ и серията „ 
Ръководства“.

Акад. д-р И. Буреш е работил в различни области на зоологията, но повече от 
половината от неговите 210 научни труда имат ентомологичен характер. Те обхващат: 
1) Приноси към опознаването на насекомната фауна на България; 2) Биологични и 
екологични изследвания върху вредните насекоми; 3) Зоогеографски изследвания; 4) 
История на ентомологичното проучване на България.

Първата серия от ентомологични публикации има лепидоптерологичен характер 
и включва редица приноси към фауната на Тракия и Македония (два от които са в 
съавторство с Д. Илчев), Черноморието, специални биологични и зоогеографски студии 
за някои видове или за отделни групи насекоми с оглед на тяхното практическо значение. 
Завършек на серията от трудове е крупната монография „Хоризонтално разпространение 
на пеперудите в България“, част 1-5 (в съавторство с К. Тулешков), отпечатана през 
1929-1943 г. (БУРЕШ & ТУЛЕШКОВ, 1929, 1930, 1932, 1935, 1936, 1937, 1943). В нея 
на 596 страници са събрани всички известни данни за 1174 вида от Macrolepidoptera 
в България (синоними, разпространение у нас, биологични особености, географско 
разпространение и пълен литературен преглед на 163 заглавия за периода 1896-1942 
г.). При съставянето на тази монография е използвана колекция от 68100 български и 
16300 чуждестранни пеперуди, а разработването и подреждането на този материал е 
продължило 15 години.
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Освен пеперудите д-р Буреш е проучвал сам или заедно със свои сътрудници и 
други разреди насекоми. През 1926 г. командированата към Ентомологичната станция 
естественичка С. Кантарджиева под негово ръководство започва разработването на 
колекцията от твърдокрили (около 60000 екз.) и през 1928 г. е издадена монографията 
„Видове от подсемейство Carabinae (Coleoptera) в България, тяхното разпознаване и 
разпространение“ (БУРЕШ & КАНТАРДЖИЕВА, 1928). През следващите години тя 
разработва самостоятелно други семейства твърдокрили. След нейното напускане за 
работа върху твърдокрилите са привлечени Д. Папазов и австриецът Б. Питиони. Пак под 
ръководството на д-р Буреш друга командирована в станцията учителка-естественичка, 
А. Димитрова, работи върху мрежокрилите насекоми. Изучаването на ципокрилите 
е възложено на Н. Атанасов и Б. Питиони. Обемист труд представлява монографията 
„Състав и разпространение на правокрилите насекоми (Orthopteroidea)“, част 1-3 (в 
съавторство с Г. Пешев), отпечатана през 1955-1958 г. (БУРЕШ & ПЕШЕВ, 1955, 1957, 
1958). Самият д-р Буреш се занимава с проучване на ектопаразитните насекоми по 
бозайниците и през 1925 г. се появява „Един малък принос към ектопаразитната фауна 
на бозайниците (Mammalia), срещащи се в диво състояние в България“ (БУРЕШ, 1925), в 
който се дават сведения за 12 вида бълхи. Малко по-късно започва и събиране на малофаги, 
за които дотогава не се знае нищо у нас. През 1922 г. д-р Буреш започва изследвания на 
българските пещери, благодарение на които известните чуждестранни ентомолози д-р Е. 
Хандшин, проф. Р. Жанел и д-р Е. Книрш описват уникални троглобионтни насекоми.

Редица ентомологични трудове на д-р Буреш имат приложен характер. Такива са 
„Бележки из фауната на нощните пеперуди в България“ (БУРЕШ, 1914), „Нощните 
пеперуди на България със специален оглед върху вредните видове“ (БУРЕШ, 1915), 
„Лозовият молец (Polychrosis botrana) и средства за борба с него“ (БУРЕШ, 1923) и др. 
През 1947 г. Управителният съвет на академията възлага на д-р. Ив. Буреш да организира 
издаването на ръководство върху вредните насекоми в България. С присъщата му енергия 
той издава цяла поредица – „Трудове на института по зоология“. Така се появяват 
монографиите „Пролетният сив червей Agrotis temera Hb. (Lep., Noct.) в България през 
1948 година“ (БУРЕШ и др., 1950), „Гъсеницата Ocneria monacha като вредител на горите 
в България“ (БУРЕШ, 1953) и един от най-крупните приноси в областта на приложната 
ентомология, осъществен от акад. д-р И. Буреш и проф. А. Лазаров – книгата „Вредните 
насекоми за селското и горското стопанство в България. Библиография и каталог“ 
(БУРЕШ & ЛАЗАРОВ, 1957). Този труд, в който са разгледани всички вредни насекоми 
в България (1004 вида), установени до 1950 г., се превръща в настолен справочник за 
нашите научноизследователски и селскостопански кадри. В него са отбелязани 1892 
заглавия на статии и книги, излезли от 1878 до 1950 г.

Между зоогеографските публикации на д-р Буреш се откроява студията за глациалните 
реликти на България и Македония (в съавторство с немския зоолог проф. д-р В. Арндт) 
(BURESCH & ARNDT, 1926). В тази широко известна статия авторите представят 
фаунистични доказателства за заледяването по нашите високи планини и изясняват 
арктоалпийското разпространение на реликтите. Интересни са публикациите на д-р 
Буреш за нилската водоплавка (БУРЕШ, 1940) и снежната фауна на България (БУРЕШ, 
1947). От по-ново време е зоогеографското райониране на България (в съавторство с 
А. Попов), направено на биомна основа и отразяващо разпределението на фауната в 
зависимост от релефа, климата и растителността (БУРЕШ & ПОПОВ, 1973). Всеки район 
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е характеризиран екологично с по няколко представители от неговата фауна и с видове, 
типични за него. Уточнени са основните екологофаунистични комплекси в България 
въз основа на височинните пояси и някои ландшафтни зони. Фаунистичните елементи, 
които характеризират отделните райони, са подбрани предимно по произход. Районите 
са разпределени между Евросибирската и Медитеранската палеарктични подобласти.

Съвременник на развитието на българското природознание от началото на миналия 
век, д-р Буреш публикува редица статии за историята на ентомологичните изследвания. 
Свидетел е на трудната борба, с която първите ентомолози превъзмогват почти 
непреодолими мъчнотии при провеждане на научните си изследвания. Виждал е как 
В. Ковачев, Н. Недялков, А. Маркович и А. Дряновски с купените със собствените си 
скромни средства ръководства са се мъчели да определят събраните от тях материали, 
подпомагани единствено от обичта си към науката. Не са били по-добри условията за 
работа и на нашите естественици в Университета. По това време кабинетите по естествени 
науки са се изграждали, сбирките са били малки, а условията за тяхното разширяване и 
запазване – ограничени. На тези хора д-р Буреш е посветил около 30 статии и очерци. 
По-възрастните колеги си спомнят неговите интересни разкази за лица и събития, 
останали в десетилетията на отминалия век, и не случайно той е бил наричан „живата 
история на родното природознание“ или „живата история на българската зоология“ 
(ТУЛЕШКОВ, 1964; ГОЛЕМАНСКИ & БОЖКОВ, 1997). Издадената от него през 
1924 г. „История на ентомологичното проучване на България“ (БУРЕШ, 1924) включва 
литература от 420 заглавия върху ентомофауната на страната за периода 1726-1923 г., 
както и сведения за всички ентомолози, работили по нашата фауна през това време. 
Тази книга, плод на 10 години работа, през 1926 г. е отличена от Българската академия 
на науките с наградата на фонд „Напредък“. Ценен очерк с литература от 296 заглавия 
е посветен на 44 руски изследователи, работили по фауната на България в течение на 
повече от 100 години – „Какво са допринесли руски учени за проучването фауната на 
България“ (БУРЕШ, 1951). Биографичните студии на д-р Буреш ни запознават не само с 
личността и дейността на хората, за които се отнасят, но представят времето и условията, 
при които те са работили и средата, в която са се движили. Тези биографии са важни 
глави от историята на българското природознание.

Отлично запознат с научната литература по зоология, акад. Буреш не пропуска 
възможност като автор на многобройни трудове да сподели какво е писано в стари и 
нови статии по темите, които разглежда, и каква е неговата оценка на тези публикации. 
Изключителните познания на д-р Буреш върху литературата го поставят на най-
видно място като библиограф и историк на българското естествознание. Неговата 
библиографска дейност се е развивала в няколко направления: рефератно осведомяване, 
самостоятелни библиографски издания, тематични указатели, годишни регистрации на 
фаунистичната литература в България, история на българската зоология, чуждестранна 
литература върху българската фауна и редакторска дейност. Библиографското дело на 
акад. д-р Буреш е оценено от Българския библиографски институт и той е избран за негов 
член (ТРЕНКОВ, 1957). През 1942 г. е публикувано съдържанието на елитното българско 
природонаучно издание „Петнадесет години Известия на царските природонаучни 
институти в София 1928-1942 г.)“ – съставен много прецизно показалец, който представя 
целия материал по авторско, тематично и таксономично нареждане (БУРЕШ, 1942). 
През 1953 г. е издадена „Библиография по фауната на Витоша планина“ (БУРЕШ, 
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1953), в която се анализира цялата българска и чуждестранна литература върху фауната 
на планината. До 1953 г. д-р Буреш обнародва 9 рефератни прегледа на чуждестранна 
литература върху фауната на България, Тракия и Македония. Тази поредица продължава 
след 1955 г. като „Материали за библиография по фауната на България, 1954 година“ 
(БУРЕШ, 1955), а по-късно като „Чуждестранна литература върху фауната на България“ 
(БУРЕШ, 1960). Публикациите на д-р Буреш винаги са придружени от изчерпателна и 
научно издържана библиография.

Краят на Втората световна война е тежък период за акад. И. Буреш. През март 1944 г. 
северното крило на музея е разрушено от бомби. Той остава на поста си през цялото време и 
лично организира спасяването на колекциите. След 9.09.1944 г., като директор на Царските 
природонаучни институти, попада в категорията на така наречените „врагове на народа“. 
Викан е в Дирекцията на полицията, но за щастие обвинения не са му предявени. По-
късно му е възложено да възстанови щетите на музея и зоологическата градина. Посещава 
Регентския съвет, където със съдействието на акад. Тодор Павлов и Васил Коларов получава 
нужните средства за възстановителната дейност. Подпомогнат от сътрудниците си акад. 
Буреш се справя с тази задача за 3 години и през 1948 г. Естественоисторическият музей 
и зоологическата градина добиват довоенния си вид, а на откриването на музея присъства 
и Георги Димитров. На 20.10.1947 г. Общото събрание на Българската академия на 
науките определя акад. д-р Ив. Буреш за научен ръководител на Зоологическия институт, 
Естественоисторическия музей и Зоологическата градина – всички в системата на БАН. 
През 1949 г. той става главен редактор на печатните издания на Зоологическия институт, 
а през 1950 г. организира издаването на списание „Природа“. На 23.05.1951 г. е назначен 
за директор на Зоологическия институт, като на него са подчинени директорите на 
Природонаучния музей и Зоологическата градина. На този пост акад. И. Буреш продължава 
да полага грижи за новоназначените сътрудници. В резултат на усилията и грижите му се 
разраства създадената от него фаунистична школа. Научните съвети, на които се обсъждат 
постъпилите трудове, са школа за младите кадри. На 20.06.1959 г. акад. д-р И. Буреш се 
пенсионира по собствено желание на 74 години, но продължава да следи научната дейност 
в института, да пише публикации, да помага на по-младите колеги и до самия край на своя 
живот запазва феноменалната си памет и разностранните си интереси.
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Academician Dr. Ivan Buresch and the entomological investigations  
in Bulgaria

Zdravko HuBENOv

( S u m m a r y )

Dr. I. Buresch has worked in different fields of  zoology. More than half  of  his 210 
scientific papers are on entomological subjects. These papers encompass: 1) Contributions 
to the entomological fauna of  Bulgaria; 2) Exploration on pest insects; 3) Zoogeographical 
investigations; 4) History of  the entomological research in Bulgaria. He is one of  the founders 
of  the Bulgarian  Entomological Society and Head of  the Royal Entomological Station. In 
1918  Dr. I. Buresch was appointed Director of  the Royal Natural History Institutes and 
developed a huge scientific and organizational activity during 27 years. A considerable part of  
this activity was training highly qualified entomologists for scientific research. Most of  them 
started their work at the Royal Entomological Station. Dr. Buresch’s contributions to science 
were highly estimated in Bulgaria and abroad. He became a Corresponding Member of  the 
Bulgarian Academy of  Sciences in 1926 and a Member of  the Academy  in 1929, at the age of  
43. In 1951 Acad. Buresch was appointed a first Director of  the Institute of  Zoology at the 
Bulgarian Academy of  Sciences. He was an honorary member of  many entomological societies 
in Europe. One tribe, 9 genera and 107 species, 69 of  which are insects, are named after Dr. 
Buresch. Altogether 89 authors from 18 countries have named new species after him.
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Д-р Николай Илиев на 80 години

Николай СПАСОВ, Златозар БОЕВ
Д-р Николай Стоянов Илиев е роден на 25.03.1929 г. в Търново. 

Мечтата му е да стане археолог, но сложната политическа обстановка 
след 9 септември 1944 не му позволява да запише история и археология, 
понеже е син на царски офицер. Завършва ветеринарна медицина и 
работи като главен ветеринарен лекар в различни стопанства, а през 
1974 г. става уредник в Националния селскостопански музей. Д-р Н. 
Илиев е един от инициаторите за създаването на Научното ветеринарно-
медицинско дружество и дългогодишен секретар на Инициативния 
комитет за изграждане на Исторически музей на гр. Трън. 

Надарен с неуморен дух и притежаващ разностранни интереси, д-р Н. Илиев е автор на множество 
публикации (над 200 статии, предимно в периодичния печат, и над 15 книги). Трудовете му са основно в 
областта на историята на ветеринарното дело („Документи за историята на гражданската ветеринарна служба 
в България“, „Принос към историята на ветеринарната медицина в България“, „История на Столичната 
ветеринарномедицинска служба (1878-1992)“ и др.); животновъдството и историята на земеделското 
образование („Принос към историята на пчеларството в Трънския край“, „Българи – възпитаници на 
Таборското земеделско-индустриално училище“ и ред. др.); краеведството („Звезди над Руй“, „Симо Соколов“, 
„Село Радово в Знеполе“, монографични изследвания върху историята на Мисловщичкия, Билинския и 
Трънския манастир и мн. др.). За своята краеведческа дейност той е награждаван многократно: през 1981 г. 
от Комитета за култура – със сребърна грамота и почетен юбилеен медал „1300 години българска държава“, 
а през 2001 г. – за активна краеведска дейност, с почетна грамота от Националния съвет на краеведите в 
България.

Особено трябва да се подчертае интересът на д-р Н. Илиев към остеологията и археозоологията. Той 
има особени заслуги за развитието на археозоологията като направление в съвременния научен живот на 
Националния природонаучен музей при БАН. Първата археозоологична колекция, постъпила в НПМ след 
възстановяването на музея през 1974, е получена от него – костните останки от диви и домашни животни 
от прабългарското селище при с. Гарван. След нея следват редица други. Активността му в областта на 
проучването на холоценската бозайна фауна и орнитофауна и на одомашняването по нашите земи, както 
и дългогодишното му сътрудничество в това отношение с Н. Спасов и З. Боев от НПМ-БАН, са стимул за 
развитието на тези направления на работа в музея, превърнал се днес в национален център по археозоология 
и изучаване формирането на съвременната гръбначна фауна. Сам и в съавторство, д-р Н. Илиев публикува над 
15 научни статии в областта на изучаването на дивите и домашни животни от редица археологически обекти 
в страната и на ролята им в поминъка на древното население. Между тях основно място заемат пионерните 
му изследвания върху породния състав на домашните животни от средновековието и праисторическата 
епоха; изследванията върху последните останки от зубър (9-10 в.) в България; върху домашните животни във 
Велики Преслав (9-10 в.); върху дивите и домашните животни в бита на обитателите на селища от римската 
епоха („Бялата вода“, „Рациария“, „Арбанас“); върху животинските костни останки от неолит-енеолитния 
некропол при Дуранкулак, неолитните селища при Тополница и Ябълково, потъналото енеолитно селище 
край Созопол; върху късноплейстоценските диви коне и полифилетичния произход на домашния кон и 
ред. др. Д-р Илиев участва в палеонтологическите експедиции на НПМ край Вършец, Сливница, Кунино, 
Върбешница и др., проведени основно през 90-те години. 

Д-р Николай Илиев е дългогодишен нещатен сътрудник на НПМ при БАН и за активното си 
сътрудничество е награден по време на честването на 100-годишнината на музея с почетна грамота и 
юбилеен плакет на музея. Той продължава да участва активно в археозоологичните изследвания в НПМ: 
костните останки от праисторическите обекти при Хотница (Търновско), Капитан-Димитриево, Буджака 
при Созопол, Бургас и Оходен (Врачанско), домашните коне от антични погребения и  др. 

Да му пожелаем здраве, все такава неизчерпаема енергия и юношески ентусиазъм в разкриване тайните 
на древността!

Historia naturalis bulgarica, 20: 40, 2012
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IN  MEMORIAM

Доц. Димо  Кирилов  Божков
(1922–2009)

Васил  Големански

на 2.ХІ.2009 г. българската зоологическа 
наука загуби един от най-известните 
и продуктивни свои представители, 
творили през втората половина на  
ХХ в. – доц. Димо кирилов Божков. Роден 
с дарбата на талантлив популяризатор на 
науката и аналитичен експериментатор и 
изследовател, той оставя трайни следи в 
българската зоология и паразитология.

Доц. Димо Божков е роден в гр. Пловдив на 23.04.1922 г. в семейството на заможен 
търговец и собственик на тютюнева фабрика в гр. кюстендил. Завършва гимназиално 
образование в І мъжка гимназия в софия. През 1942 г. се записва студент  по естествена 
история в софийския университет,  но през есента на 1944 г. прекъсва следването си и 
се включва като доброволец в отечествената война. след приключването на войната 
продължава следването си и завършва Природо-математическия факултет на университета 
през 1947 г.  Поради  отличното си представяне като студент, проявени вече научни 
интереси и широка обща и биологична култура той е поканен за асистент и от 1.07.1948 
г. започва да води лабораторни занятия към катедрата по зоология на безгръбначните 
животни в софийския университет, ръководена по това време от доцент Георги 
козаров. През 1952 г., когато започнах да следвам биология в новосъздадения Биолого-
геолого-географски факултет в университета, имах щастието да попадна в студентска 
група, на която лабораторните практически занятия водеше асистентът Д. Божков. Той 
правеше веднага отлично впечатление на всички студенти със своите обширни знания в 
областта на зоологията, внимателното и винаги учтиво отношение към нас, с приятната 
си външност и искрено желание да ни въведе в тайните на зоологическа наука. Той 
записваше предварително на дъската плана на всяко лабораторно  занятие, обясняваше 
и демонстрираше най-подробно и търпеливо как сами да си направим микроскопски 
препарат, как да работим и наблюдаваме с микроскопа, как да правим дисекция и 
изучаваме анатомичното устройство на изучаваните зоологически обекти. особено ни 
ласкаеше неговото обръщение към нас – първокурсниците, учтивото „колеги“, с което 
започваше занятията или искаше да привлече вниманието ни към нещо важно.
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Д. Божков проявява първите си интереси към изследователска работа  като студент 
и още през 1946 г., в съавторство с лекаря д-р а. Петров, публикува първата си научна 
статия в медицинското списание „лекарски преглед“, озаглавена „Растителни хормони 
и няколко опита за приложението им при лекуване на животински рани“. след 
назначаването му за асистент по зоология, той се включва в голям колектив от зоолози 
и малариолози от университета и медицинската академия за проучване на маларията и 
нейните преносители в България.  Преди и по време на Втората световна война, както 
и десетина години след войната, маларията е широко разпространено заболяване на 
Балканския полуостров и е един от най-значимите медицински и обществени проблеми 
и в нашата страна. изследванията на Божков като член на колектива са насочени  главно 
върху биологията (диапаузата, зимуването, храненето и развитието) на маларийните 
комари от рода Anopheles, които са основните преносители на маларията на човека у 
нас. Резултатите от тези изследвания са публикувани в 2 научни статии,  отпечатани в 
Годишник на софийския университет (1952) и в известия на Зоологическия институт  
при Бан (1953).

Поради възникнали конфликти в катедрата асистентът Д. Божков е заставен през 
1953 г. да напусне софийския университет и да работи няколко години  извън сферата на 
зоологията и науката изобщо. През тези трудни години, според негови разкази по-късно, 
той често е бил общ работник, бояджия, даже и хамалин на Централната софийска гара, 
за да изкарва прехраната на семейството си. към зоологията се завръща отново 2 години 
по-късно, когато е назначен за специалист-биолог към Зоологическата градина в софия. 
По това време Зоологическата градина е част от Зоологическия институт при Бан и в 
нея има и  малка научна група, ръководена от проф. кръстю Тулешков. като сътрудник 
от научната група Д. Божков се включва в научния план на Зоологическия институт и 
започва изследователската работа в ново научно направление – паразитологията.Под 
ръководството на тогавашния директор на института чл. кор. проф. Георги Паспалев, 
през периода 1959–1963 г. се организира и провежда голямо комплексно изучаване 
на фауната на Тракия, в което се включват почти всички български зоолози от Бан, 
софийския и Пловдивския университети. В „Тракийските експедиции“ активно участва 
и Д. Божков, който изследва  главно  хелминтофауната на земноводните и влечугите, 
но продължава проучванията си и върху комарите в страната. Резултатите  от научните 
си изследвания през този период той публикува в  над 15 научни статии и съобщения и 
през 1961 г. е избран за редовен научен сътрудник в института по зоология.

В резултат на изследванията си върху хелминтите на земноводните Божков установява 
голям брой неизвестни дотогава за фауната на България паразитни червеи, между които 
открива и описва за първи път в науката и 2 вида трематоди: Haematiloechus odeningi  от  водната 
жаба Rana ridibunda  и  Haematiloechus mazurmovici  от жълтокоремната бумка Bombina variegata. 
едновременно с изучванията върху паразитната фауна на земноводните започва пионерни 
изследвания у нас и върху хелминтофауната на влечугите. Продължава изследванията си 
и върху комарната фауна на страната и наред с чисто фаунистичните си проучвания на 
маларийните и немаларийните комари прави първи опити за използването на комарните 
ларви като храна за интродуцираната в България по това време дъгова пъстърва.

още през първите години от развитието му като изследовател Д. Божков проявява 
интерес и към експерименталната зоология и е един от пионерите в тази област у 
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нас. В съавторство със ст.н. сътр. В. Доков извършват интересни експерименти върху 
влиянието на жълтък от яйца на гущери върху пилешки зародиши и установяват, че 
той има ембриостатично действие върху развитието им (1962, 1965). а съвместно 
с д-р Я. Янчев започват изследвания върху жизнените цикли на някои трематоди на 
земноводните чрез прилагането на методите на витално оцветяване и експериментално 
заразяване с изследваните хелминти (1959, 1960).

За по-нататъшното развитие и утвърждаване на Д. Божков като паразитолог и 
експериментатор важно значение има специализацията му в областта на паразитологията 
през 1964 г. в Зоологическия институт на Руската академия на науките в санкт Петербург. 
В с. Петербург той установява  творчески контакти с видни руски зоолози и паразитолози, 
които  поддържа и до края на активната си изследователска дейност. особено активни, 
дългогодишни и ползотворни са неговите приятелски и научни връзки и с видния 
германски зоолог и паразитолог проф.д-р клаус оденинг от Берлин, който многократно 
е бил и негов личен гост в софия.

още през 60-те години на миналия век Д. Божков се утвърждава в България и чужбина 
като авторитетен зоолог-паразитолог, автор на над 30 научни статии, от които 7 са 
публикувани на  немски език и на 5 научнопопулярни книги , посрещнати много добре 
от българските читатели: „Забавна зоология“ (1956), „насекоми срещу хора“ (1958), „ 
красота и куриози в животинския вят“ (1961),  „Гиганти на сушата и морето“ (1962) и 
„Познаваме ли всички животни“ (1962). неговата научна дейност получава висока оценка 
и през 1969 г. той е избран за старши научен сътрудник  по паразитология. Четири години 
по-късно защитава  дисертация, разработена чрез самостоятелна подготовка на тема: 
„Поливалентните гостоприемници при хелминтите ( тяхната същност, систематична 
принадлежност и теоретично значение)“ и получава научната степен „кандидат на 
биологичните науки“ (Доктор)(1973). В дисертационния труд д-р Божков аргументирано 
и с убедителни примери обосновава нова категория гостоприемници при хелминтите – 
поливалентните гостоприемници т.е. гостоприемници, „които са или могат да бъдат 
гостоприемници от повече от една категория за съответен вид паразитен червей“. според 
Божков биологичното значение на поливалентните гостоприемници на хелминтите се 
изразява:  а) във вторично опростяване на цикъла на развитие на съответния хелминт и 
б) в по-добро оцеляване на дадени фази от развитието на хелминта.

Проблемите за жизнените цикли на хелминтите, различните категории гостоприем-
ници при тях и биологичното им значение за хелминтите са основни научни пробле-
ми, които д-р Д. Божков продължава да разработва и до края на научната си дейност. 
В много научни статии, публикувани у нас и в чужбина, както и в монографията му ” 
Хелминти. Жизнени цикли и тяхната еволюция“ (1982) д-р Д. Божков за първи път в 
паразитологичната наука въвежда понятията „постциклов паразитизъм“, „постциклови 
гостоприемници“, „поливалентни гостоприемници“ и др., които днес са възприети и се 
цитират в много съвременни монографии, ръководства и речници по паразитология у 
нас и в чужбина. В посочената монография на популярен език и с много примери той за-
дълбочено разглежда сложните въпроси за  различните категории гостоприемници при 
хелминтите (облигатни и факултативни, моновалентни и поливалентни, стадиогенни 
и нестадиогенни, постциклови и др.), възникването, еволюцията и биологичното зна-
чение на жизнените цикли на хелминтите и обосновава 15 закономерности, наречени 
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от него „правила“, относно протичането на жизнените цикли при различните класове 
паразитни червеи. Във връзка с  извършваните биологични експерименти той използва 
и предлага за първи път в хелминтологията 2 нови метода за бързо маркиране на живи  
хелминти и за използването на Флуорохром за оцветяване на живи хелминти в техните 
гостоприемници (1967, 1971).

интересен  биологичен проблем, който много години изучава д-р Д. Божков, е и 
проблемът за канибализма при животните. В книгата си „ канибализмът в животинския 
свят“, която е преиздавана 2 пъти и на английски език от издателството на Бан (1992, 
2005) д-р Божков  задълбочено анализира и  диференцира близките биологични понятия 
хищничество, паразитизъм и канибализъм, разглежда подробно разпространението 
на канибализма в животинския свят и за първи път в науката обосновава 6 категории 
канибализъм при животните: случаен, принудителен, отборен, закономерен, междуполов 
и ненормален (патологичен) канибализъм. интерес от научно гледище представляват и  
обясненията на автора за биологичното значение на различните категории канибализъм 
в животинския свят.

както вече отбелязахме по-горе, една от първите и основни насоки в научните 
изследвания на д-р Д. Божков е изучаването на комарната фауна и главно на 
кръвосмучещите комари в България. През периода от публикуването на първата му 
научна статия върху комарите (1966 г.) и последният му научен труд върху тази група 
насекоми (1994 г.) д-р Божков е публикувал общо 13 научни труда и множество  обзорни 
и научнопопулярни статии. но най-значителен и обобщаващ труд е монографията 
му „кръвосмучещите комари“ (1992). В нея е направен преглед на морфологията, 
биологията, екологията, разпространението и епидемиологичното значение на 
кръвосмучещите комарите изобщо и са дадени полезни методични сведения за 
събирането, съхраняването и идентифицирането им. В книгата са дадени подробни 
морфологични описания, илюстрирани и с над 100 графични фигури, на 39 вида 
кръвосмучещи комари, установени до 1990 г. в България, както и определителни 
таблици за тях, които позволяват бързото им таксономично идентифициране. много 
полезни са и конкретните данни за биологията на развитието и разпространението 
на отделните видове кръвосмучещи комари в България, както и обобщаващата 
екологична, зоогеографска и епидемиологична на характеристика на кръвосмучещите 
комари у нас.

Доц. Д. Божков е един от най-изявените и продуктивни популяризатори на научни 
знания в България. Първата му научнопопулярна статия, посветена на прелета и 
ориентацията на птиците по време на прелета е публикувана още по време на студентските 
му години  в сп. „Природознание“ (1946 г.). оттогава до 2008 г. д-р Д. Божков е написал  
над 700 научнопопулярни статии и съобщения, публикувани в над 30 български 
списания, вестници, различни сборници и др. написал е и 26 научни и научнопопулярни 
книги по различни проблеми на зоологията, паразитологията, теоретичната биология, 
природозащитата и др., с които са израснали  няколко поколения български биолози и 
природолюбители. неговите книги и статии, написани с голяма вещина и писателска 
дарба са възпитали в много млади хора любов към науката и природата, а не са малко 
и тези, които под влияние на тях са избрали за своя съдба изучаването на природните 
науки и са активни защитници на животинския свят и българската природа. негови 
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научнопопулярни книги са награждавани 4 пъти, а монографията „ Хелминти – жизнени 
цикли и тяхната еволюция“ печели наградата на съюза на учените в България за 1982 
г. Заради таланта си да пише вярно, интересно и увлекателно по проблемите на науката 
и тайните на природата д-р Д. Божков е дългогодишен член на редколегията на  едно 
от най-авторитетните научнопопулярни списания в България до 1990 г.- сп. „космос“ и 
редовен автор в списанията „Природа“ на Бан, „Природа и знание“, „наука и техника 
за младежта“, „ лов и риболов“ и много други.

от началото на 90-те години на ХХ в. д-р Д. Божков е инициатор за създаването 
на Българското зоологическо дружество, на което е и дългогодишен председател 
от 31.Х.1990 г. Той е един от основателите и дългогодишни членове на Българското 
паразитологично дружество и за неговата активна научна дейност и приноси в 
паразитологията е избран през 2005 г. за Почетен член на дружеството. За ползотворната 
му научна и научнопросветителска дейност д-р Д. Божков е носител и на престижния 
държавен орден „св. св. кирил и методий – І степен“ (1982 г.).

Доц. Д. Божков се пенсионира официално през 1982 г., но неговият неизчерпаем 
интерес към науката го поддържа жизнен  и активен още много години след това. Повече 
от 20 години след пенсионирането си той е  един от най-постоянните посетители  и 
читатели в библиотеките на Зоологическия институт и националния природонаучен 
музей, приятен и желан събеседник със сътрудниците от института и музея заради 
неговите богати енциклопедични знания и култура. През този период той написа  още 
десетки научнопопулярни статии и книги, които са ценен източник на биологични знания 
и обогатяват съкровищницата на българската наука и култура. неговите многобройни, 
интересни и полезни научни и научнопопулярни  трудове, му отреждат заслужено място в 
първите  редици на  най-достойните творци  на българската зоология и паразитология. 
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Sur une nouvelle espèce du genre Niphargus de la Turquie –  
Niphargus turcicus n.sp. (Amphipoda, Niphargidae)

Stoitze Andreev, Lubomir Kenderov

Andreev S., Kenderov K. 2012. Sur une nouvelle espèce du genre Niphargus de la Turquie –  
Niphargus turcicus n.sp. (Amphipoda, niphargidae). – Historia naturalis bulgarica, 20: 47-56.
Abstract. A new species of  Amphipoda, niphargidae – Niphargus turcicus n.sp. is described in 
the present study. Found in two caves in the northern part of  Central Turkey, the new species 
doubtlessly belongs to the group “stygius-puteanus” (Strašкraba, 1972) judging from the structure and 
form of  gnathopods 1, 2, pereiopod 3-7, number of  bristles on the internal lobus of  maxilla 1, and 
the general look of  telson. It differs from all species of  the “stygius-puteanus” group by the extremely 
strongly developed uropod 1, which is equal in length to the differential uropod 3. N. turcicus is most 
similar to the species N. costozze (Schellenberg, 1936) and N. krameri (Schellenberg, 1936) of  the 
“stygius-puteanus”group. The differences are established in coxal plates, which are wider than long in 
males, the telson’s structure and chaetotaxy, and the uropod 1. The new species differs from both 
species in the relatively short dactylus of  pereiopod 3-7.
Key words: Amphipoda, niphargidae, Niphargus, new species, caves, Kastamonu, Turkey.

Introduction

Actuellement de la famille Niphargidae en Turquie sont connus deux genres – Niphargus et 
Foroniphargus et onze espèces, dont du territoire de la Turquie sept espèces du genre Niphargus. 
La plupart des espèces sont connues seulement de locus typicus ou des régions limitées.

Le premier mention du genre Niphargus en Turquie et due à ScheLLeNberg (1933), 
qui signale la présence d’une nouvelle sousespèce  Niphargus aquilex tauri dans la montagne 
Taurus au Sud-est de la Turquie.

en 1950 S. KArAmAN a décrit deux espèces - N. orientalis provenant des eaux souterraines 
de la côte occidentale de l’Asie mineure – les Dardanelles et N. anatolicus d’emirgan au bord 
Sud de la mer marmara.

Plus tard paraissent les nouvelles reprises D’ALouf (1972, 1973, 1977), KArAmAN 
g. (1973, 1985, 1986, 1992), Akbulut (2001) et fišer et al. (2009), qui enrichissent 
considérablement les connaissances sur la répartition du genre Niphargus en l’Asie mineure.

en 2008 Dr P. beron du musée National d’histoire Naturelle à Sofia et Dr milena Nikolova 
de l’Institut dе biodiversité et de recherches sur les écosystémes ont été invités par les spéléologues 
turques du club Anadolu Speleogji grubu de participer à l’expédition de l’étude des grottes de 
Kure mountains milli park dans les montagnes Pontiennes (Prov. Kastamonu).
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Au cours de cette expédition parmi les autres matériaux ils ont recueilli quelques exemplaires 
d’une Niphargus, appartenant à une nouvelle espèce. La description de cette nouvelle espèce fait 
l’objet de la présent note.

Nous sommes reconaissants au Dr P. beron et Dr m. Nikolova d’avoir bien voulu nous 
confier cet intéressant matériel.

Niphargus turcicus n.sp.
Matériel étudié 
Les Niphargus étudiés sont habitants des eaux souterraines des deux grottes situées au Nord 

de la Turquie centrale pas loin du bord de la mer Noire. La description de la nouvelle espèce se 
fond sur l’examen de quatre individus mâles, six individus femelles et cinq juv. 

Stations: 
1, Kastamonu Prov., Pinarbaşi, Distr. milli park Kűre Dağlari, eşeçukuru cave 2 . 14 07 

2008, P. beron leg. 3 ♂, 3 ♀, 3 juv.
2. Kastamonu Prov. Pinarbaşi, corma Tepl. cave 2. 18 07 2008 m. Nikolova leg. 1 ♂, 3 , 

♀, 2 juv. 
 Les préparations microscopiques de holotype et des paratypes sont déposées dans les 

collections du musée National d’histoire Naturelle à Sofia.
Description
holotype – un mâle adulte, ayant 35 mm. de longueur, disséqué et préparé en glycérine 

gélatinée. Paratypes – 3 exemplaires mâles, 6 exemplaires femelles et 5 juv., dont la taille des 
mâles varie de 18 à 32 mm. et des femelles de 16 à 23 mm.

caractaires somatiques: corps très fin et grêle, fortement allongé. rostrum absent. Les lobes 
céphaliques latéraux relativement courts et arrondis. mérosomites et urosomites avec une petite 
épine dorsolatérale. Les plaques coxales 1-4 (fig. 2. A, c. fig.3. b, c) sont rectangulaires, plus 
larges que hautes. Les bords marginaux pourvus de fines épines. Plaques coxales de péréiopodes 
5, 6 (fig. 3, e, f) beaucoup plus larges que hautes. Les bords inférieures échancrés. Péréiopode 
7 (fig. 3, f) avec plaque coxale en forme ovoïde irrégulière Plaques épimérales (fig. 4, A) 2 et 3 
largement arrondies. Les bords antérieurs et postérieurs garnis de courtes soies. L’angle postero-
inférieur de la première epimère à peu près droit.

Appendices: Antenne 1 (fig. 1 A) relativement courte et ne dépasse pas 1/3 de la longuer 
du corps. Le pédoncle constitué de trois articles, dont le premier est très robuste et plus longue 
que le deuxième et le troisième. Le troisième est plus courte que le deuxième. flagelle principal 
formé de 32 articles. Aesthetasces manquent. Les articles armés distalement de 2-3 soies courtes. 
Le flagelle accessoire biarticulé n’atteigne pas la longueur des articles 1 et 2 du flagelle.

Antenne (fig. 2, A) dépasse la moitié de l’antenne 1. Le pédoncule est deux fois et demi 
plus long que le flagelle. Il est constitué de 5 articles dont le quatrième et le cinquième sont 
plus longs que les articles 1, 2, 3. Ils ne dépassent pas une troisième part du quatrième article. 
L’article trois est garni d’une rangée de longues épines. Les articles 4 et 5 armés de six groupes 
de longues soies et d‘épines. Le flagelle composé de 9-10 articles garnis distalement de longues 
soies et d’épines et d’un groupe de 3-4 fines épines subdistales. 

Labrum – normal, plus long que large.
Labium (fig. 1, c) avec lobes internes plus courts que les lobes externes. Les bords des lobes 

sont recouverts de cils très fins et courts. Les angles lateraux sont prolongés.
Mandibulle (fig. 1, b): Article 2 de la palpe mandibulaire moins de deux fois plus longue que 

le premier. Les articles 2 et 3 subegaux. Le bord interne de l’articles basal avec 5-6 épines, dont 
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les deux premières sont plus longues que l’article. bord interne du deuxième article avec deux 
rangées de longues épines. Le troisième article porte près de son angle apical-interne un groupe 
de longues e – épines; bord marginal interne garni d’une rangée de 24 courtes D – épines; La 
surface externe garnie de 9-10 longues A – soies. La partie dorsale porte cinque groupes de 1 à 4 
b – épines. La pars incisiva et lacinia mobilis différentes chez les deux mandibules. Pars incisiva 
gauche avec 4 dentes; droit – 9 dentes. Lacinia mobilis gauche avec 8 fines dents; droit - 5 dents. 
entre lacinia mobilis et pars molaris il y a une rangée de 9 épines pectinées.

Fig. 1. Niphargus turcicus sp. n. mâle, holotype: A – flagellum accessoire de l’antenne 1; B – mandibule gauche et 
bordes tranchants – gauche et droite: C – labium; D – maxille 1; E - maxille 2; F – maxillipède
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Maxille 1 (fig. 1, D): Lobe interne plus court que lobe externe garni de 5-6 longues épines 
à l’angle distal. bord interne du lobe pourvu de très fines courtes soies. Lobe externe avec 6 
fortes épines unidentées. La palpe biarticulée est un peu plus longue que le lobe externe. Le 
deuxième article à peu près deux fois plus long que l’article basal. bord distale armé d’un groupe 
de longues épines, dont quelqus uns atteignent la longeur de l’article.

Maxille 2 (fig.1, e) composé de deux endites, L’interne est un peu plus court et porte au 
bord distal un grand nombre de fines longues épines, dont les premières 4-5 sont plus fortes. Le 
bord interne armé d’une rangée de fines soies. Dans la partie subdistale se trouvent 9-10 plus 

Fig. 2. Niphargus turcicus sp. n. mâle, holotype: A – gnathopode 1; B – angle palmaire de Gp 1; C – gnathopode 
2; D – angle palmaire de Gp 2.
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Fig. 3. Niphargus turcicus sp. n. mâle, holotype: A – antenne 2; B – Péréiopodes 3; C – Péréiopodes 4; D – Péré-
iopodes 5; E – Péréiopodes 6; F – Péréiopodes 7.
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Fig. 4. Niphargus turcicus sp. n., mâle, holotype: A – plaques épimerales; B – rétinacles; C – uropode 1; D – uro-
pode 2; E - uropode 3; F – telson.
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fortes épines. L’endite externe à bords lateraux parallèles est garnie sur son bord distal, d’une 
rangée de longues épines. Le bord externe avec de très fines soies.

Maxillipede (fig. 1, e): Lobe interne plus court que le premier article et porte 5 fortes 
épines et quelques épines distale. Son bord interne subdistale est armé de longues épines. Le 
lobe externe dépasse la moitié du deuxième article de la palpe et porte 6 longues épines dans la 
partie apicale et de fins cils subapicalement. Dans la partie apicale se trouvent encore six fortes 
épines et 12 dents sur le bord interne. Le premiér article de la palpe glabre. Second article 
plus long avec quelques longues épines au bord externe et distale et une rangée d’épines sur le 
bord externe. Le troisième article porte une rangée de très longues épines distales et un groupe 
d’épines subdistales. Le bord interne pourvu de longues épines. 

Gnathopodes – différents. 
gnathopode 1 (fig. 2, A, b) – plus haute que large. basipodite robuste et pourvu de très 

longues épines et de soies sur ses bords qui dépassent la largeur de l’article. Distalement avec 
un groupe de longues soies. Les articles ischial et mérale garnis de touffes de longues soies 
subdistales. carpopodite triangulaire avec deux groupes d’épines sous le bord dorsal et un 
groupe subdistal. Le bord marginal postérieur de propodite garni de 9 groupes de soies longues. 
Le bord marginal palmaire faiblement oblique et garni d’une rangée de longues fines épines. 
L’angle palmaire oblique et avec une forte épine accompagnée de trois plus courtes. Le bord 
marginal de dactyle porte 8 groupes de deux soies. 

gnathopode 2 (fig. 2, c, D) plus grand que le premier, aussi large que long. basipodit plus 
long que l’article ischiale et merale. Le bord postérieur de l’article porte deux groupes de longues 
soies et un groupe de soies subdistales. L’article ischiale avec une touffe dd’épines subdistales. 
L’article mérale avec une rangée de longues épines sur son bord inférieur. carpopodite trapézoîdale 
avec une touffe d’épines distales et de groupes de longues épines à son angle postéro-inférieur. 
Le bord antérieur du propodite présente 4 groupes de 3 à 6 longues soies. Le bord postérieur 
pourvu de 12-13 groupes de fines longues soies.

Le margin inférieur armé d’une rangée de longues et courtes épines et soies. Angle palmaire 
oblique. Il est garni d‘une forte longue épine et de deux plus courtes. Le bord marginal du 
dactylus armé de 12-13 groupes de 1 à 3-4 soies.

Fig. 5. Niphargus turcicus sp. n., holotype.



54    Stoitze Andreev, Lubomir Kenderov

Péréiopodes 3-7 (fig 3. b, c, D, e, f). Péréiopode 3 plus long que Pp 4. Ils sont moins 
longs que Pp 5, 6, et 7, dont le cinquième et plus court que Pp 6 et 7, Les derniers deux sont 
à peu près subégaux. Les bords antérieurs et postérieurs de péréiopodes 3 et 4 purvus de trois 
â quatre groupes de soies et d’épines longues qui depassent la largeur des articles. Les bords 
antérieurs et postérieurs de péréiopodes 5, 6 et 7 garnis de fortes épines qui n’atteignent pas la 
largeur des articles. Les propodites des péréiopodes 3-7 purvus d’une rangée des touffes de trois 
à cinques fortes épines. Les dactyles des péréiopodes 3-7 sont relativement courts, surtout chez 
le péréiopode 3, qui est trapu.

Pléopodes (fig. 4, b) – avec deux rétinacles. Les branches des pléopodes constituées de 12 
à 14 articles.

Uropode 1 (fig. 4, 1, c) fortement développé, très long, à presque la même longueure que 
le troisième uropode. Le pédoncle dépasse deux fois et demi la longueure de la branche interne. 
Dans sa partie dorso-laterale avec 14 fortes épines et 6 épines dorso- médiales. Le branche 
interne garnie de 11 groupes d’épines. La branche externe à peu près trois fois plus courte que 
la branche interne et pourvue de 4 groupes d’épines.

Uropode 2 (fig. 4, D) - Le pédoncle très robuste. Le branche interne et le pédoncle subégaux. 
Il est garni de trois groupes d’épines dorsolaterales et un groupe de 8 épines subdistales dont 
deux plus fortes. La branche externe deux fois plus courte que la branche interne est pourvu de 
deux groupes d’épines sur le margine dorsale et de trois fortes épines distales.

Uropode 3 (fig. 4, e) - différencié. Le pédoncle très court. L’article basale de branche interne 
a peu près deux fois plus longue que l’article distale et armé de 11-12 groupes de très courtes 
épines. L’ article distale avec 6 groupes de courtes épines. La branche externe trois fois plus court 
que le premier article de la branche interne.

Telson (fig. 4, f) un peu plus large que long. Les bords des lobes sont convergents. Il est 
fendu jusqu’a ⅔ de sa longuer. Les deux lobes avec trois relativement courtes épines distales. 
Les bords externes des lobes garnis de 4-5 courtes, fortes épines et deux fines soies plumées. Les 
bords internes pourvus de deux courtes épines. A la base de deux lobes il y a 4- 5 épines. 

Différences sexuélles femelles. Le corps des exemplaires femelles plus trapu que chez les 
mâles. Antenne 1 relativement plus longue atteint à peu près la moitié de la longueur du corps. 
Les plaques coxales beaucoup plus hautes que larges. Les gnathopodes 1 et 2 semblables et plus 
faible armé des épines et des soies. Les bords inférieurs du dactylus pourvus de cinque groupes 
de deux soies. Les articles des péréiopodes 3 – 7 avec des groupes de longues épines et soies. 
Péréiopodes 3,4 avec longues dactylus. Les branches internes et externes des uropodes 1, 2 
subegaux. Les uropodes 3 n’est sont pas différenciés. Les deux lobes du telson garnis de trois, 
quatre plus fortes épines distales. 

Affinités et différences. La nouvelle espèce Niphargus turcicus n.sp. selon certains caractères 
spécifique comme les gnathopodesš 1 et 2, lobe interne de la maxille 1 avec 5 épines à l’angle 
apical, différenciation de l’uropode 3 approche de les espèces du groupe stygius- puteanus 
(STrAScrAbA, 1972). ce groupe a fait l’objet de la recherche et de l’analyse de la part 
de nombreux spécialistes comme ScheLLeNberg (1933, 1936), D’ANcoNA (1942), 
KArAmAN S. (1950, 1952, 1954), KArAmAN g. (1993), Sket (1974), fIšer, SKeT, 
SToch (2006).

on a constaté que dans ce groupe il y a une très grande variabilité des caractères spécifiques 
comme la forme et la relation de gnathopodes 1 et 2, la structure et la chaethotaxie du telson, 
les variations chez les péréiopodes et les uropodes. un des caractères qui distingue la nouvelle 
espèce de toutes les autres espèces du groupe stygius- puteanus est l’uropode 1 du mâle qui est 
très fort développé et à peu près subégal avec troisième uropode différencié. Par la conformation 
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des gnathopodes 1 et 2, par la forme du telson et par le nombre d’épines sur lobe interne de 
la maxille 1 Nipargus turcicus se rapproche des espèces Niphargus costozze Schelenberg, 1936 et 
Niphargus krameri Schelenberg, 1936, mais la nouvelle espèce en diffère de l’espèce N. costozze 
d’abord par les gnathopodes 1 et 2 différents, par la forme et la chaethotaxie du telson et par 
plaques coxales plus larges que hautes.

D’autre part elles se distinguent nettement de N. krameri par les dactyles des péréiopodes 
mâles très courts et trapus chez N. turcicus, des épines courtes du telson, et par plaques épimerales 
arrondies.
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Върху един нов вид от род Niphargus от Турция – Niphargus turcicus 
n.sp. (Amphipoda, Niphargidae)

Стоице Андреев, Любомир Кендеров

( р е з ю м е )

дава се описанието на нов вид от разред Amphipoda, сем. Niphargidae – Niphargus 
turcicus n.sp. новият вид е описан от две пещери в северната част на Централна Турция. 
новият вид показва сходство с видове от групата “stygius-puteanus” (Strascraba, 1972) по 
структурата и формата на гнатопод 1,2, переопод 3-7 и по оформлението на максила 1 
и телсона. различава се от всички видове в групата по изключително силното развитие 
на уропод 1, който достига дължината на уропод 3. N. turcicus е близък до вида N. 
costozze (Schellenberg, 1936) и N. krameri (Schellenberg, 1936) от групата “stygius-puteanus”. 
Установяват се различия в коксалните пластинки, които са по-широки, отколкото дълги 
при мъжките екземпляри, телсона, и уропод 1. новия вид се различава и със сравнително 
късия дактилус на переопод 3-7.
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Състояние и перспективи на изследванията върху паразитните акари 
в България

Петър Берон

Берон П. 2012. Състояние и перспективи на изследванията върху паразитните акари в 
България. – Historia naturalis bulgarica, 20: 57-66.
Abstract. In Bulgaria by October 2011 have been recorded 1669 species of  mites, belonging to 
630 genera and 213 families (BerOn, 2011). For each family of  mites, parasitic or affecting other 
animals or Man, is outlined the present status (with the main contributors) and the prospectives 
for its research further (including for the families and groups not yet recorded for Bulgaria). It is 
expected that less then half  of  the mites really existing in Bulgaria have been found so far. Specially 
emphasized is the need of  new acarologists.    
Key words: Acari, Acariformes, Parasitiformes, Bulgaria, status, prognostics 

Акарите са екологично най – пластичната група в животинския свят. Много от тях 
са паразити, някои с голямо значение за хуманната и ветеринарната медицина. общо 
са описани над 50 хиляди вида. Според изготвения наскоро  списък на всички акари 
в България, досега на територията на страната са известни 1669 вида от  630 рода и 
213 семейства. Тези данни са резултат главно от изследванията на български зоолози: Г. 
Шишков, Ив. Василев, А. Петрова, Ст. Сърбова, П. Павлов, П. Дренски, К. Дренски, А. 
Балевски, П. начев, М. Колебинова, М. Коюмджиева, П. Берон, Д. Добрев, Сп. Симова, 
е. Ангелкова, М. Желева, н. Атанасов, Д. Бойчев, Г. Гечева, Г. Георгиева, В. Златанова, 
Т. Трифонов,  и др.

Историята на тези изследвания е проследена от Берон (2005) и BerOn (1995, 2011). 
Библиографията на българската акарология вече обхваща над 477 заглавия (BerOn, 
2011). Въпреки несъмнения напредък в опознаването на българската акарофауна през 
последния половин век, все още (по обща преценка) не са установени и половината от 
обитаващите България, вероятно, над 3000 вида акари. При това темпът на изследвания 
е силно намален с изчезването от акарологичната сцена (по една или друга причина) на 
почти всички активни в миналото колеги и липсата на нови. 

Таксономията на акарите все още е в процес на оформяне и има голяма разлика 
в системите, възприети от водещи акаролози (виж BerOn, 2008). Съгласно 
възприетата  класификация на KrAntz &  WAlter (eds.) (2010), акарите са подклас 
(полифилетичен ?) на клас Arachnida с два надразреда (Acariformes  и Parasitiformes) и 
шест разреда, от които в България се срещат четири.  

Acariformes – надразредът включва, по KrAntz & WAlter (eds.) (2009), два 
разреда. И двата се срещат в България, с общо  1368 вида, или 77.3 % от всички известни 
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в страната акари. Това са известните вече повече от 100 години trombidiformes и 
Sarcoptiformes. Има промени в досегашните представи за класификацията на акарите, 
базирани на съвременните молекуларни и кладистични методи. Досегашният подразред 
Acaridida (= Astigmata, Astigmatina) e сведен до кохорта в  подразред Oribatida. В 
настоящия преглед смятам, че  е по-добре да остане като подразред, тъй като е трудно да 
се приеме, че саркоптидите са просто част от Oribatida. 

Подразред Astigmata (= Astigmatina, Acaridida) –  351 вида от  127 рода и 41 семейства 
са познати в България. Ще се спра на някои семейства, включващи паразити по животните 
и човека.

Сем. Psoroptidae. Важни паразити по дивите и домашните бозайници. Между тях са 
причинителите на отодектозата по кучета и котки (Otodectes cynotis), псороптозата (Psoroptes) 
и хориоптозата (Chorioptes). Понастоящем тяхната видова принадлежност и специфичност 
към гостоприемниците се изследват в чужбина на молекуларно равнище и все още няма 
пълно единодушие за броя на видовете. По дивите хищници и таралежите живеят и 
представители на род Caparinia, още несъобщен у нас.  

Сем. Sarcoptidae. Акарът на крастата по човека и много други бозайници (Sarcoptes 
scabiei) е най-познатият от това семейство, което съдържа в световен мащаб 117 вида 
от  17 рода, а у нас са известни 10 вида от  3 рода (Sarcoptes, Notoedres   Nycteridocoptes) от 
единственото европейско подсемейство  Sarcoptinae. Другите саркоптиди са паразити по 
прилепи, гризачи, зайци и хищници. У нас практическо значение има и Notoedres cati (= 
cuniculi),  който предизвиква нотоедрозната краста по зайците и котките.

Перовите акари (Analgoidea, Pterolichoidea, Freyanoidea).  През 1957 започна серията 
от публикации на Иван Василев под ръководството на големия специалист по групата В. 
Дубинин. В 14 публикации Василев и неговите съавтори (Atyeo, Koлебинова и Дубинин) 
публикуваха между 1957 и 1965 г. данни върху акари, които живеят по перата и върху 
кожата на птиците  (Proctophyllodidae, Alloptidae, Analgidae, Xolalgidae, Falculiferidae, 
Avenzoariidae, trouessartiidae, eusthatiidae, Pterolichidae, Gabuciniidae, Syringobiidae, 
Kramerellidae, Freyanidae, Knemidokoptinae и Cheyletidae), включително описания на 
нови видове. След дълго прекъсване се появи още една работа върху перовите акари 
(KOlArOvA & MItOv, 2008), в която се съобщават от Южна Добруджа 29 вида и два 
рода нови за българската фауна от надсем. Analgoidea. KOlArOvA (2010) oписа и новия 
вид A. mironovi Kolarova. С тях броят на собствено перовите акари у нас става 132   вида 
от  17  семейства.

Сем. Turbinoptidae (oбитатели на дихателните пътища на птиците) още не е съобщeно 
в България. от епидермоптидния комплекс (Dermationidae, Epidermoptidae),   които 
живеят по кожата на птиците и като хиперпаразити по Malophaga  и  Diptera Hippoboscidae), 
у нас са публикувани от Ив. Василев  3  вида от Knemidokoptinae, които вече не се смятат 
за отделно семейство, а за подсемейство на epidermoptidae. Това са стопански важни 
акари, които живеят под люспите на краката на птиците и предизвикват у домашните 
птици заболяването „варовити крака”. Известни са и два вида хиперпаразити от сем. 
epidermoptidae, публикувани от мен (Берон, 1971), както и  2  вида (от тях единият 
нов за науката) от сем. Dermationidae, съобщени от ВАСИлеВ (1959) и vASSIlev & 
KOleBInOvA (1965). 

Сем. Canestriniidae – има публикувани 6  вида, които живеят под елитрите на 
Coleoptera (BerOn, 1971, 1975c и др.), но се очакват и други видове (немного).

Сем. Chaetodactylidae – намерен е от мен един вид от род Sennertia – паразити 
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по ципокрилите от род Xylocopa. несъмнено могат да се очакват и други паразити по 
Hymenoptera (Chaetodactylus и др.).

Сем. Gastronyssidae. от това малко семейство (в света са известни 42 вида от 9 рода) 
у нас са публикувани от мен (BerOn, 1973-74 и др.) два вида от родовете   Pseudoopsonyssus  
и Yunkeracarus, намерени в ноздрите на прилепи и гризачи. Може да се очаква намирането 
на още няколко вида, вкл. на род Rodhainyssus по прилепи от сем. vespertilionidae. 

Сем. Hemisarcoptidae – паразити по щитоносните въшки. В България е съобщен от 
нАчеВ и ТренчеВ (1987) Hemisarcoptes malus.

Сем. Laminosioptidae. на ветеринарната медицина е известен Laminosioptes cisticola, 
който образува възелчета под кожата на птиците. Семейството включва още редица видове 
от други родове (Fainocopes, Rallicoptes) по дивите птици, но те у нас не са изследвани.

Сем. Cytoditidae. Познат на ветеринарите е и Cytodites nudus, обитател на дихателните 
пътища на птиците. У нас публикувах още един вид (Cytodites faini Beron, 1975).

„надсем.“ Listrophoroidea – в света надсемейството (или групата, според новите 
представи) включва над 800 вида. За България са съобщени 19 вида от семействата 
listrophoridae, Myocoptidae, Chirodiscidae и Atopomelidae – всички семейства, които се 
срещат в европа (вкл. почти всички европейски родове). Lutrilichus nivalis Beron, 1973 
(паразит по невестулките) беше описан от България и е досега единствената находка 
в европа на трибуса Schizocarpini, с изключение на специализираните паразити по 
бобрите от род Schizocarpus. Поради родовата и видовата специфичност на тези космени 
акари броят им в България не се очаква много да се увеличи.

Сем. Pyroglyphidae. Това са акарите, познати като „акари на къщния прах”. Като 
причинители на алергии няколко вида от тях, главно Dermatophagoides pteronyssinus, са много 
изследвани в световен мащаб. За България бяха публикувани 4 вида от ТоДороВ 
(1979), който защити дисертация върху тази група. Вероятно ще се намерят и други 
видове, които не обитават къщния прах, а живеят в птичи гнезда, по самите птици или в 
складирани материали. 

някои представители на Glycyphagidae (Dermacarus, Xenoryctes, Lophioglyphus, Labidophorus) 
живеят, както се предполага форетично, по козината на бозайниците. част от тях са 
съобщени от мен (BerOn, 1971, 1973). от родопите е описан новият вид Cometacarus 
rhodopensis Angelkova et zdarkova, 1983.

някои представители на Acaridae (Tyrophagus, Tyrolichus) предизвикват  „треската на 
сиренарите”. от това семейство у нас са съобщени 44 вида (от Ангелкова и др.). от сем. 
Rosensteiniidae (коменсали по прилепите) е съобщен (описан от България) само видът 
Chiroptoglyphus bulgaricus (Dusbàbek, 1964).

не е изследвано още в България голямото семейство Hypoderatidae (паразити под 
кожата на птиците). 

Подразред Oribatida – огромна група непаразитни акари (понякога се намират 
върху птици и други животни), от които в България са познати 401 вида от 174 рода 
и  73 семейства. Изследвани са от  KunSt (1957 – 1961), CSISzAr и JelevA (1962), 
Желева (няколко публикации) и Дубинина и др. (1966). След тези обширни изследвания 
намираме само единични видове в работите на чуждестранни автори (Gordeeva, niemi, 
Moritz, niedbala, vanek, Woas). Вероятно е намирането на още много видове, родове и 
дори семейства.  

разред Trombidiformes. Подразред Prostigmata – в България досега са намерени 
616 вида от 217 рода и 70 семейства – малка част от очакваните да се срещат. Семейства  



60    Петър Берон

свободноживеещи простигмати като Anystidae, Bdellidae, Cunaxidae, eupodidae, tydeidae, 
labidostommatidae, rhagidiidae почти не са  проучени. от  паразитите по животните и 
човека ще отбележим следните семейства:

Сем. Cheyletidae. Голямо семейство (в света са известни над 380 вида). от него за 
България са съобщени само 12 вида от 10 рода от откъслечни и несистемни изследвания 
на редица автори, обобщени в монографията на ВолГИн (1969). някои видове са 
паразити или хиперпаразити (ненамереният още у нас Cheyletiella yasguri) по насекоми, 
птици и бозайници, главно представителите на род Ornithocheyletia и на подсемейство 
Cheyletiellinae, някои видове от което (Cheyletiella parasitivorax, Ch. blakei) в други страни са 
паразити по котките, зайците и по човека, но у нас не са съобщавани. При системни 
изследвания в България ще се намерят още много родове и видове от това семейство.

Сем. Psorergatidae. освен съобщените от мен (BerOn, 1973) 3 вида, у нас ще 
се намерят още много видове от трите рода (Psorergates, Psorergatoides и Psorobia) на това 
семейство, което в света наброява  досега 77  вида паразити по прилепи, насекомоядни, 
гризачи, тупаи, зайци, хищници, маймуни и чифтокопитни. някои видове, още 
непознати у нас (Psorobia bos, P. ovis) предизвикват другаде псорергатозна краста по овците 
и говедата, а други – по Mustelidae и дивите зайци.   

Сем. Demodecidae. Медицински важно семейство от малко познати у нас дребни 
акари, които живеят във фоликулите на космите или в слъзните жлези на много 
видове бозайници, вкл. и на човека. В света са познати общо 104 вида от 7 рода, у нас 
са съобщени само 5 вида от род Demodex. По човека паразитират видовете Demodex 
folliculorum и  D. brevis, познати са у нас видове и по коня, по кучето, по котката и по някои 
гризачи. При специализирани проучвания могат да се намерят още много видове и 
някои родове (Apodemodex, Ophthalmodex, Soricidex, Stomatodex), главно по прилепи, гризачи 
и насекомоядни, но също и по едри диви и домашни бозайници.     

Сем. Harpirhynchidae. С включването на бившето семейство (специализирани 
паразити под люспите на змиите, смятани от BOCHKOv, 2002 за подсемейство на 
Harpirhynchidae), харпиринхидите стават три подсемейства с 83 вида в света от 14 рода. 
У нас беше познат само Harpirhynchus nidulans,  публикуван от ЖелеВА (1970). Изненада 
беше намирането през 1974 г. в Кюстендилско на единствения и досега в европа 
представител на Ophioptinae (Ophioptes beshkovi Beron, 1974).  

Сем. Syringophilidae. Паразити в цевите на перата на птиците (в света са намерени 
почти 270 вида от 58 рода), напълно непроучени в България. Като се има предвид 
спецификата им, в България могат да се очакват  голям брой неизвестни видове.

Сем. Myobiidae – семейството се състои от паразити по бозайниците (у нас гризачи, 
земеровки, къртици и прилепи) и обхваща повече от 800 вида в света. В България са 
съобщени досега 39 вида от Колебинова, Берон и др., но има и други, подготвени за 
публикуване. Тези акари са родово и дори видово специфични и броят на видовете у нас 
едвали ще надхвърли много 50.

надсемействата Erythraeoidea  (Erythraeidae, Smarididae) и  Calyptostommatoidea 
(Calyptostommatidae) са  сравнително добре проучени от BerOn (1975, 1982, 1995), 
който състави  и световен каталог на тази група от повече от 750 вида. от тях  28 досега  
са публикувани за България от мен и от чуждестранни акаролози (Oudemans, Willmann, 
Haitlinger). В колекциите на нПМ има и други непубликувани видове и родове.   

Сем. Trombiculidae и Leeuwenhoekiidae са добре проучени, благодарение на Daniel 
(1959), но главно на М. Колебинова, която описа многобройни нови таксони от България 
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и други страни и написа единствения досега том от Фауна на България върху акарите 
(КолеБИноВА, 1992). Томът съдържа данни за 57 вида тромбикулидни акари и прави 
България една от най-добре проучените в това отношение страни в европа. очакваните 
още таксони са малък брой (род Odontacarus по влечугите).   

надсем. Trombidioidea (Trombidiidae, Trombellidae, Johnstonianidae, 
Neothrombiidae, Podothrombiidae) – досега са публикувани от ДренСКИ (1921 – 
първата българска публикация върху сухоземните акари), Štorkan, Beron и Haitlinger  общо 
10  вида, но ще се намерят още много други. Тяхните ларви паразитират по насекомите, 
а възрастните са хищни. още ŠtOrKAn (1934)  описва от България ендемичния род и 
вид от сем. trombellidae  Notothrombium regisborisi – рядък случай да се нарече акар на името 
на царска особа. 

от своеобразните паразити по гущерите (надсем. Pterygosomatoidea, сем. 
Pterygosomatidae) у нас е съобщен от мен един вид от род Geckobia, паразит по 
българските гекони (Берон, 2005). 

В сем. Ereynetidae влизат както свободно живeещи акари  (подсем. ereynetinae), 
така и обитатели на дихателните пътища на птиците и бозайниците (Speleognathinae) 
и жабите (lawrencarinae). Първите две подсемейства са съобщени у нас (Берон, 2005), 
третото още не е, но със сигурност се среща. Измежду многото свободно живеещи  
има един особен род (Riccardoella), чиито представители са паразити по охлювите. Той 
е съобщен за България от мен (BerOn, 1995). очаква се намирането на още много 
видове, включително назиколните паразити по птиците (Boydaia, etc.) и по гризачите 
(публикуван е само Paraspeleognathopsis bakeri  от  BerOn, 1973).

Към сем. Pyemotidae (Pyemotoidea) спада причинителят на „житната треска”  Pyemotes 
ventricosus. Данни за наличието му у нас опасностите, които представлява за работещите със 
зърнени храни, намираме в публикацията на К. ДренСКИ (1931). Другото надсемейство 
(Pygmephoroidea) е много по-обширно и включва у нас общо 90 вида от семействата 
Pygmephoridae, Siteroptidae, Microdispidae и Scutacaridae, част от които живеят  
форетично или като коменсали по бозайниците (Štorkan, Dobrev, Савулкина и др., виж  
BerOn, 2011). 

Водните акари (много семейства с обща численост у нас, според PeŠIć, 2006, 195 
вида от 56 рода) са първите акари, съобщени от България още от CHICHKOFF (1907, 
1912). С това, обаче, тяхното многообразие в нашата страна едвали се изчерпва. ларвите 
на някои от тях (Arrenuridae) паразитират по водните насекоми. 

Повече от 20 други семейства простигмати наверно се срещат в България, но още не 
са съобщени (Cloacaridae, epimyodicidae, Camerobiidae, Cryptognathidae, Podapolipodidae, 
Dolichocybidae, Caraboacaridae, terpnacaridae, Pachygnathidae, Hybalicidae, Alicorhagiidae, 
nanorchestidae, Sphaerolichidae, lordalycidae, Penthalodidae, Homocaligidae, eupalopsellidae, 
raphignathidae, Caligonellidae, Adamystidae, Paratydeidae и  други). някои от тях са 
паразитни.

Сем. Cloacaridae, заедно с малкото сем. Epimyodicidae, образуват надсем.  
Cloacaroidea. Те са ендопаразити в много особени локализации – в клоаките и мускулите 
на костенурките, в подкожните фасции на гризачи и насекомоядни, в дробовете на 
бухалите. У нас при специализирано търсене без съмнение ще се намерят видове от 
родовете Epimyodex, Caminacarus, Theodoracarus и др.

Сем. Podapolipidae – живеят в трахеите на насекоми (Orthoptera, Blattodea, Coleoptera, 
Hymenoptera). родове като Podapolipus, Bombacarus и др.  несъмнено се срещат в България. 
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останалите са дребни почвени или растителноядни акарчета, които никога не са били 
проучвани в България. 

  надразред Parasitifomes – по класификациите на KrAntz & WAlter, eds. 
(2009), надразредът се състои от четири разреда. В България се срещат два от тях. разред 
Opilioacarida  обитават районите с по-топъл климат, от европа са известни само от 
Италия и най-южните части на Гърция. В България не са намерени. 

  разред Holothyrida не е известен в европа или близо до нея.  
  разред Mesostigmata (досега  третиран като подразред  Gamasida) – огромен разред 

с над 10 хиляди вида, описани в света. от България са съобщени  344 вида от 105 рода 
и 35 семейства, които включват както хищни акари в почвата и по растенията, така и 
факултативни и облигатни паразити по различни животни. някои от тях са:

Сем. Dermanyssidae – основният вид от т. н. „кокошинки“ (Dermanyssus gallinae) 
е широко разпространен в България, заедно с още два вида паразити по птиците 
(Dermanyssus hirundinis, D. quintus), съобщени от КоЮМДЖИеВА (1981). Преносител на 
заболявания е Liponyssoides sanguineus, с който завършва краткият списък на дерманисидите 
в България.

Сем. Macronyssidae – включва паразити по прилепи, гризачи, птици и влечуги. В 
България са установени 12 от известните в света близо 200 вида. Познати са и двете 
подсемейства (Macronyssinae  и  Ornithonyssinae), както и пет от познатите в света 22 рода 
(Ichoronyssus, Macronyssus, Ornithonyssus, Ophionyssus  и  Steatonyssus). MrCIAK (1959) поставя 
началото изобщо на изследванията върху паразитните гамазиди в България. Следват 
редица публикации на П. Берон върху паразитите по влечугите и прилепите, както и на 
М. Коюмджиева, F. Dusbábek  и др. Към познатите у нас видове наверно ще се прибавят 
още няколко, главно по прилепите, съставът на родовете е изяснен. Медицинско 
значение има Ornithonyssus bacoti. 

Сем. Spinturnicidae. Представителите на семейството са специализирани паразити 
по криловите и опашните мембрани на прилепите. Поради тяхната голяма родова и дори 
видова привързаност към гостоприемниците едвали към познатите досега в България 10 
вида от три рода (Spinturnix, Eyndhovenia, Paraperiglischrus) ще се прибавят много други. 

Сем. Halarachnidae – повечето видове живеят в дихателните пътища на тюлени, 
кучета, маймуни, бодливи свинчета и др. Представителите на подсемейство zumptiellinae 
са познати от дихателните пътища на Sciuridae, Pedetidae  и viverridae. В България е познат 
единствено съобщеният от мен (BerOn, 1975b) по катерицата вид Zumptiella coreaensis 
Ah, но вероятно се среща и обитателят на белите дробове на кучетата Pneumonyssoides 
caninum (Chandler et ruhe). Интересно би било да се проверят дихателните пътища и на 
българските лалугери.

Сем. Rhinonyssidae – най-перспективното семейство за увеличаване на броя на 
паразитните гамазиди у нас. ринонисидите са специфични паразити в дихателните 
пътища на птиците. Много от тях са моно или олигоксенни и от познатите в България 
над 400 вида птици могат да се очакват поне толкова видове ринонисиди и още много 
други назиколни акари. За съжаление, материал от тях не беше събиран по време на 
масовото избиване на птици за чревни и перови паразити и пухоеди и сега е трудно да 
се организира убиване на птици (повечето от тях защитени) само за назиколни акари. За 
България има само една публикация (BerOn, 1975b) с 4 вида. 

Сем. Ixodorhynchidae – паразити по змиите. У нас е публикуван от мен (BerOn, 
1974) един вид (Ixodorhynchus piger).
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Към гамазидите спадат и други семейства, както свободноживеещи, така и нидиколи 
и факултативни паразити. Такива са laelapidae, Haemogamasidae, Parasitidae, veigaiaidae, 
rhodacaridae, Ologamasidae, Pachylaelapidae, Halolaelapidae, Hirstionyssidae, Sejidae, 
Digamasellidae, Ameroseiidae, Ascidae, epicriidae, eviphididae, Macrochelidae, Podocinidae 
и др. След Mrciak  се появиха публикациите на  J. Balogh върху Macrochelidae, zerconidae 
и  epicriidae и на C. Blaszak и  A. Polańska върху  zerconidae, но основният принос за 
проучване на мезостигматните акари по бозайници, насекоми, птичи гнезда и в най-
различни субстрати принадлежи на М. Коюмджиева (27 публикации от 1967 до 1993 г.). 
За съжаление, след оттеглянето й от активна работа изследванията върху тези семейства 
се прекратиха. През последно време се появиха публикации върху българските 
Pachylaelapidae  от словашките изследователи P. Mašán и I. Mihál. не са изследвани (с 
изключение на някои нови работи на унгарския акаролог J. Kontschán) и много семейства  
от uropodina и близките им групи почвени акари.     

Сем. Varroidae – по пчелите паразитира видът Varroa destructor (съобщаван 
първоначално като V. jacobsoni), пренесен в европа с пчели от Източна Азия. основен 
вредител на пчеларството (velICHKOv & nACHev, 1974).

За целите на биологичната борба се използуват някои хищни акари от сем. 
Phytoseidae, от което у нас са съобщени 20 вида (от н. Атанасов и др. автори).    

очаква се да се намерят и представители на други семейства гамазиди, някои от 
които с необикновени локализации. Такова семейства е  Entonyssidae – паразитират в 
дробовете на тропическите змии, но има и  видове (Viperacarus europaeus Fain, Entophiophaga 
colubricola Fain), познати по Vipera и Coluber от европа.   

разред (досегашният подразред) Ixodida – включва три семейства, от които в европа 
и България са познати две. Те са сравнително добре проучени и към видовия им състав 
почти няма какво да се добави. от сем. Argasidae са познати три вида от подсем. Argasinae 
(род Argas, вкл. Carios) и един или два, недостатъчно установени, от  подсем. Ornithodorinae 
(Ornithodoros, вкл. Alveonasus). В това семейство трябва да се намери още един вид аргас 
(Argas transgariepinus  White, 1846, паразит по прилепите, известен от Гърция), да се уточни 
кои представители на Ornithodorinae живеят в България и да се намери и преопише 
единственият описан от България и ненамиран повече вид Argas bureschi Drenski, 1957 (от 
гнездо на лалугер в Софийско). Върху Ixodida са провеждани много изследвания поради 
голямото им значение като преносители на заболявания (BerOn, 2011). обобщителни 
работи са публикували БУреШ и ДренСКИ (1932), ДренСКИ (1955), СърБоВА (1964), 
BerOn (1973-74; 2005, 2011), съществен е и приносът на Černy (1959). Под печат е том 
от поредицата Фауна на България, посветен на иксодовите кърлежи (Гечева и Георгиева). 
В този том са застъпени 38 вида от сем. Ixodidae, като трудно ще се прибавят още видове.   

основният извод от направения анализ е нуждата за по-интензивно изследване на 
българската акарофауна, като се обучат и нови акаролози и се изпраща материал на 
чужди специалисти по групи, по които у нас не се работи. 
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Status and pеrspectives of  the studies on Bulgarian acarofauna

Petar BerOn

( S u m m a r y )

In Bulgaria, up to  October 2011, 1669 species of  mites have been recorded, belonging to 630 
genera and 213 families (less than half  of  the taxa expected to exist in the country). the history 
of  the acarological studies has been outlined by BerOn (1995, 2005, 2011). Since the first 
publication on Bulgarian mites (CHICHKOFF, 1907) to October 2011, more than 477 scientific 
papers have been published (BerOn, 2011). the research until 1956 comprised mostly studies 
of  Ixodida (Drenski, Sarbova), water mites (viets) and others. Important contribution was made 
by the Czechoslovak parasitological expedition in 1957 (Černy, Daniel, Dusbábek, Kratochvil, 
Kunst), and also by russian and Hungarian expeditions (Balogh, Csiszar, Dubinina, Sosnina, 
visockaya). vassilev  worked on the feather mites, Balevski – on tetranychidae. Since 1964, almost 
simultaneously, several Bulgarian acarologists started working (Koyumdjieva, Sarbova, Georgieva, 
Kolebinova, Petrova, nachev, Simova, Dobrev, Jeleva, Beron, and others). Many contributions on 
feather mites, parasites of  bats, trombiculidae, Mesostigmata, water mites, Oribatida, tetranychidae, 
eriophyidae and other groups appeared in the last 55 years. Most of  these acarologists now are 
retired or no more alive and there is an urgent need of  new researchers. 

Superorder Acariformes is represented in Bulgaria by 1279 known species of  613  genera. 
Among them the suborder Astigmata (= Acaridida, Astigmatina) is represented by 252 species 
of  127 genera and 40 families. Suborder Oribatida includes  401 species of  174 genera and 
74 families. Suborder Prostigmata (order trombidiformes) includes in Bulgaria 616 known 
species of  217 genera and  70 families. Superorder Parasitiformes has 344 known species 
in Bulgaria of  105 genera and 35 families (order Mesostigmata = Gamasida) and 38 species 
of  eight genera  and two families (order Ixodida). Many families and entire groups remain 
completely unknown in Bulgaria.  
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Ueckermanniella nom. nov. pro Kakamasia Ueckermann et Grout, 2007  
(Acari, Iolinidae) nec Kakamasia Lawrence, 1944 (Acari, Erythraeidae)

Petar Beron

Beron P. 2012. Ueckermanniella nom. nov. pro Kakamasia Ueckermann et Grout, 2007 (Acari, 
Iolinidae) nec Kakamasia Lawrence, 1944 (Acari, erythraeidae). – Historia naturalis bulgarica, 20: 
67-68.
Key words: Acari, Iolinidae, erythraeidae, South Africa, homonymy, new names

Ueckermann & GroUt (2007) described a new genus from South africa called 
Kakamasia (Iolinidae). However, this name has been used by Lawrence (1944), who 
described the genus Kakamasia (erythraeidae), again from South africa. Therefore, here we 
propose (with the consent of Dr. e. a. Ueckermann) a replacement name Ueckermaniella nom. 
nov. for Kakamasia Ueckermann et Grout, 2007 and a new combination Ueckermanniella 
cataracta (Ueckermann et Grout, 2007). 
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Ueckermanniella nom. nov. pro Kakamasia Ueckermann et Grout, 2007  
(Acari, Iolinidae) nec Kakamasia Lawrence, 1944 (Acari, Erythraeidae)

Петър Берон

( р е з ю м е )

Установена е хомонимия между родовите имена Kakamasia Ueckermann et Grout, 
2007 (Acari, Iolinidae) nec Kakamasia Lawrence, 1944 (Acari, Erythraeidae), и двете от 
Южна Африка. Предлага се по-новият хомоним да се замени с Ueckermanniella nom. nov.  
Ueckermanniella cataracta (Ueckermann et  Grout, 2007).
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Laemostenus (Sphodroides) tiouirii, a new troglophile beetle from Tunisia 
(Coleoptera: Carabidae)

Borislav GuéorGuiev

GuéorGuiev B. 2012. Laemostenus (Sphodroides) tiouirii, a new troglophile beetle from Tunisia 
(Coleoptera: Carabidae). – Historia naturalis bulgarica, 20: 69-74.
Abstract. A new brachypterous, troglophile ground-beetle, Laemostenus (Sphodroides) tiouirii sp. n. 
(type locality: Ne Tunisia, Jebel Serj Mt., cave of  Mine) is described and illustrated. The new species 
possesses a set of  important characters which put it close to/ or within the basal grade of  the 
subgenus, which contains L. aelleni (Antoine), L. foucauldi (De Miré), and L. recticollis (Schaufuss); 
the new taxon is also closely related to L. alluaudi Bedel. Laemostenus tiouirii sp. n. is however easily 
recognized from all the above-mentioned species by the combination of  four characters: absence 
of  angular protrusion on the anterior margin of  male profemor, edentate claws of  the onychium, 
differing shape of  the median lobe of  aedeagus in lateral aspect, and finer structure of  the right 
paramere. An identification key for the Tunisian species of  Sphodroides is provided.
Key words: Coleoptera, Carabidae, Sphodrini, new species, Tunisia

Introduction

At present the subgenus Sphodroides Schaufuss, 1865 of genus Laemostenus Bonelli 1810 
comprises 15 species (CASAle, 2003). Most of the species live in North Africa as only two 
of them, L. picicornis (Dejean, 1831) and L. cordicollis (Chaudoir, 1854), inhabit territories 
lying outside the African continent (CASAle, 1988). The former occurs only the island 
of Sicily (however, it has never been confirmed again from this locality: A. Casale, personal 
communication), while the latter is more widespread being known from Cyprus, the Near east 
and Iran (ibid.).

Recently, my colleague Pavel Stoev from the National Museum of Natural History Sofia 
gave me a single male specimen of Sphodroides collected in the course of a Bulgarian-Tunisian 
zoological expedition carried out in the early spring of 2008. The study of the genitalia and 
external morphology of the specimen revealed that it belongs to a new species for the science, 
whose description is the purpose of present note.
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Figs. 1-5. Laemostenus tiouirii sp. n., holotype 
Fig. 2. Median lobe of  aedeagus, left lateral view
Fig. 3. Median lobe of  aedeagus, apical part in dorsal view
Fig. 4a-b. right paramere
Fig. 5. Left paramere
Scale lines: 0.5 mm (Figs. 2, 4-5); 1 mm (Fig. 3)

Fig. 1. Habitus of  imago
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Systematic part
Laemostenus (Sphodroides) tiouirii new species
(Figs. 1-5)
Type material. Holotype ♂, labelled: “Ne Tunisia: Zaghouan Distr., Jebel Serj Mt., 

Grotte de la Mine, March 2008, M. Tiouiri leg.” [typeset white label] / “Holotype Laemostenus 
(Sphodroides) tiouirii species nova B.V. Guéorguiev det. 2008” [typeset red label]. The holotype 
is kept in the entomological collection of the National Museum of Natural History, Sofia.

Type locality. North-east Tunisia, Jebel Serj Mountain, cave of Mine.
Diagnosis. The new species is distinct from the other species of Sphodroides by the following 

combination of characters: metatrochanteri normal, reniform, round at apex; eyes as long as or 
slightly shorter than temporae; male metabiae straight; even intervals of elytra slightly wider 
than odd ones; two supraorbital setiferous punctures; anterior margin of male profemor smooth; 
claws of onychium edentate on ventral side.

Description of holotype. A brachypterous Laemostenus species with length from apex of 
longer mandible to elytral apex 17.2 mm and maximal width 6 mm (Fig. 1). Head and pronotum 
black, elytra black with slight violet lustre; antennae, palpi, lateral margins of pronotum, 
epipleurae, and legs in part (coxae, trochanteri, tarsi) brown to brown-reddish. Microsculpture 
of tegument isodiametric, distinct on head, pronotum and elytra.

Proportions: width of pronotum / width of head 1.38; width of pronotum / length of 
pronotum 1.12; length of elytra / length of pronotum 2.13; width of elytra / width of pronotum 
1.15; length of elytra / width of elytra 1.67.

Head elongate with frontal furrows shallow; disc smooth. eyes not prominent, as long as 
or slightly shorter than temporae. labrum relatively long, anterior margin with 3+3 marginal 
setiferous punctures. Clypeus emarginate anteriorly, with 1+1 marginal setiferous punctures 
somewhat removed from anterior margin; suture between clypeus and frons distinct only in 
middle. Antennae pubescent from second fifth of article 4; end of article 8 exceeding basal 
margin of pronotum.

Pronotum clearly cordiform, widest before middle; anterior part smooth, slightly vaulted 
laterally; disc flat, smooth; basal and lateral parts flat, punctured; midline distinct, not reaching 
both anterior and posterior borders; two posterolateral impressions indistinct. Anterior margin 
emarginate; fore angles obtuse. lateral margins slightly sinuate before hind angles; 2+2 lateral 
setiferous punctures present, anterolateral ones situated before middle of pronotum and 
separated from lateral bead by distance at least equal to width of setiferous punctures. Posterior 
margin straight; hind angles obtuse.

elytra elongate, narrower basally, gradually widened apically as widest in posterior third, 
very slightly sinuate before apex. Shoulders moderately prominent forward, obtusely angulate; 
basal bead reaching scutellum. Scutellar stria and scutellar setiferous punctures present; elytral 
striae finely punctured; intervals almost flat. Hind wings reduced.

Body underneath smooth; anterior margin of metaepisternae shorter than inner margin. 
legs long and slender; anterior margin of each profemor smooth; claws of onychium edentate 
on ventral side.

Median lobe of aedeagus in lateral view with: fine and elongate basal bulb almost perpendicular 
to apical part having convex dorsal margin and concave basal orifice; short and more constricted 
intermediate medial part; apical part long, with convex dorsal margin, straight ventral margin, 
and apex with elevated dorsal edge before tip (Fig. 2); median lobe in dorsal view slightly 
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constricted before apex, apical plate well-differentiated round in front and doubly concave at 
back (Fig. 3). Right paramere long, fine, basally bearing triangular process (Fig. 4a-b). left 
paramere as it is Fig. 5.

Etymology. The new species is named after Mr. Mohamed Tiouiri, a prominent Tunisian 
speleologist, who collected the new species.

Affinities. Laemostenus tiouirii sp. n. possesses a set of important characters which put it 
close to/ or within the basal grade of the subgenus. This grade contains three species, e.g. L. 
aelleni (Antoine, 1952), L. foucauldi (Bruneau de Miré, 1958), and L. recticollis (Schaufuss, 
1865) having several plesiomorphic characters of importance (CASAle, 1988: 853). These 
characters are: metatrochanteri normal, reniform, round at apex; male metabiae straight; even 
intervals of elytra slightly wider than odd ones; two supraorbital setiferous punctures; anterior 
margin of male profemor smooth. The different shape of the median lobe of aedeagus in lateral 
aspect (Fig. 2) and finer structure of right paramere (Fig. 4a-b) well-distinguished the new 
species from other three species. In addition, the new species is distinct from L. aelleni and 
L. recticollis s.l. in the edentate claws of the onychium ventrally. On the other side, L. tiouirii 
sp. n. resembles L. alluaudi Bedel, 1899 in the external morphology. However, the former 
species differs from the latter one in the form of the aedeagus in lateral view (Fig. 2; see also 
CASAle, 1988: 864, Fig. 1288) and the polarity of a sexually dimorphic character on the 
anterior margins of male profemor (anterior margin angulately protruding in L. alluadi; same 
smooth in L. tiouirii sp. n.).

Notes on the type locality. The cave of Mine is situated in Aptian Cretaceous limestone 
of the Jebel Serj Mt. at ca. 800 meters above sea level, near to the Oueslatia Town, North-east 
Tunisia. The length of the cave is ca. 1700 meters, and the maximal depth is 295 meters. The 
main chamber of the cave is located at the extremity of a narrow mine gallery about 250 m long, 
plunging 50 m deep. In the main chamber of the cave, which is ca. 200 m long and ca. 75 m 
in wide giving shelter of a bat-colony, its floor being covered with guano heaps. The holotype 
of Laemostenus tiouirii sp. n. has been found at minus 40 meters depth, after the first descend. 
The mean annual rainfall in the region measured at the Kairouan meteorological station is 
306 mm, with a minimum during the summer (May-September). The average cave temperature 
is between 13 and 14 °C, which is much lower than the outside average temperature (19.5 °C). 
Above the cave the soil is thin and the vegetation mostly composed of sparse trees (green oak, 
Alep pine and Montpellier maple) and bushes.

Key of the species of Laemostenus (Sphodroides) from Tunisia (Fig. 6):

1 Species with metatrochanteri elongate (in females) or pointed at apex (in males). ………  
....................………………….........................……. L. picicornis picicornis (Dejean, 1831)

-  Species with metatrochanteri normal, reniform, round at apex. …………………........ 2
2 Species with claws of onychium dentate on ventral side ………………………..……...…

…..............…………………...........................…. L. recticollis recticollis (Schaufuss, 1865)
-  Species with claws of onychium edentate on ventral side. ………...………............….. 3
3 Species with anterior margin of male profemorae angulately protruding. …………….......

.......................................................................................................... L. alluaudi Bedel, 1899
- Species with anterior margin of male profemorae smooth…................. L. tiouirii sp. n.
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Fig. 6. Map of  the known localities of  Laemostenus (Sphodroides) in Tunisia
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Laemostenus (Sphodroides) tiouirii, нов троглофилен вид бръмбар  
от Тунис (Coleoptera: Carabidae)

Борислав В. ГеорГиеВ

( р е з ю м е )

Представено е описание на нов брахиптерен троглофилен вид от семейство 
Carabidae – Laemostenus (Sphodroides) tiouirii sp. n. с типово находище североизточен Тунис, 
планина Жбел Серж, пещерата на Мин. В систематично отношение, новият вид стои 
най-близо до три вида от примитивния комплекс на подрода (L. aelleni, L. foucauldi, and L. 
recticollis), както и до L. alluaudi. Представен е определителен ключ на тунизийските видове 
от Sphodroides.
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First records of  beetles (Insecta: Coleoptera) for the fauna of  Bulgaria 
from the Belasitsa Mountain

Borislav GuéorGuIev

GuéorGuiev B. 2012. First records of beetles (insecta: Coleoptera) for the fauna of Bulgaria 
from the Belasitsa Mountain. – Historia naturalis bulgarica, 20: 75-78.
Abstract. Catops kirbyi (Leiodidae), Benibotarus taygetanus (Lycidae), Lymexylon navale (Lymexylidae), 
Symbiotes gibberosus (endomychidae), Hypulus bifasciatus (Melandryidae), Bolitophagus interruptus 
and Mycetochara humeralis (Tenebrionidae), three genera (Benibotarus, Lymexylon, and Symbiotes), 
and subfamily Lymexylinae are reported for the first time from Bulgaria.
Key words: Coleoptera, new records, Bulgaria

Introduction

identifying material of Coleoptera in order to assess the local biodiversity of the Belasitsa 
Mountain for two research projects, i found taxa which till now were unrecorded for the fauna 
of Bulgaria. As the new findings could improve our knowledge on a regional scale, i would like 
to announce these data.

Material and methods

Localities P2 - P13 are situated south of the Petrich Town, between the Luda Mara river 
in the east and road Petrich Town – Kongura Chalet in the west. Locality P1 is situated in the 
Podgorie Area, below the Samuilovo village, on the left side of the small river of Kolarovska. 
Data about the GPS coordinates, altitudes and habitats of each locality are represented in Table 
1. All the material in P2 – P13 was collected in pitfall traps. The specimens in P1 were caught 
by hand collecting. 

All the material examined is housed in the entomological collection of the National Museum 
of Natural History, Sofia.

List of  species
Leiodidae
Catops kirbyi (Spence, 1815)



76    Borislav Guéorguiev

Material studied. P3 (17.v-3.vii.2010, 1 specimen); P6 (17.v-3.vii.2010, 1 specimen).
Notes. New species for the fauna of Bulgaria.

Lycidae
Benibotarus taygetanus (Pic, 1905)

Material studied. P11 (24.viii-6.X.2010, 1 specimen); P13 (5.vii-25.viii.2010, 2 
specimens).

Notes. First findings of the species and genus Benibotarus Kôno, 1932 from Bulgaria.

Lymexylidae
Lymexylon navale (Linnaeus, 1758)

Material studied. P6 (17.v-3.vii.2010, 1 specimen).
Notes. First findings of the species, genus Lymexilon Fabricius, 1775, and subfamily 

Lymexylinae Fleming, 1821 from Bulgaria.

Endomychidae
Symbiotes gibberosus (Lucas, 1846)

Material studied. P12 (5.vii-25.viii.2010, 1 specimen).
Notes. First report of Symbiotes L. redtenbacher, 1849 and S. gibberosus from Bulgaria.

Melandryidae
Hypulus bifasciatus (Fabricius, 1792)

Material studied. P2 (18.v-4.vii.2010, 1 specimen); P3 (26.iii-17.v.2010, 3 specimens); 
P4 (18.v-4.vii.2010, 1 specimen); P5 (26.iii-17.v.2010, 6 specimens / 17.v-3.vii.2010, 2 
specimens); P6 (26.iii-17.v.2010, 1 specimen); P7 (29.iii-19.v.2010, 1 specimen); P8 (27.
iii-18.v.2010, 1 specimen); P9 (27.iii-18.v.2010, 2 specimens); P10 (27.iii-18.v.2010, 3 
specimens); P12 (29.iii-19.v.2010, 1 specimen / 19.v-5.vii.2010, 1 specimen).

Notes. New species for the fauna of Bulgaria. in contrast to all other species in this list, H. 
bifasciatus seems to be a not infrequent species.

Tenebrionidae
Bolitophagus interruptus illiger, 1800

Material studied. P1 (on Polyporus sp. attached on plane-tree trunk, 9.viii.2009, 16 
specimens).

Notes. New species for the fauna of Bulgaria.

Mycetochara humeralis (Fabricius, 1787)
Material studied. P2 (18.v-4.vii.2010, 1 specimen); P10 (18.v-4.vii.2010, 1 specimen).
Notes. New species for the fauna of Bulgaria.



First records of  beetles (Insecta: Coleoptera) for the fauna of  Bulgaria...    77       

Acknowledgements

This report represents partial result from work on two research projects: BG 0031 – eeA FM 
“State and prospects of the Castanea sativa population in Belasitsa mountain: climate change 
adaptation, maintenance of biodiversity and sustainable ecosystem management” of the 
european economic Area (eeA) and Norway Grants; National Science Fund grant “ДО02-
176/2008” of the Bulgarian Ministry of education and Science.

Received: 13.04.2011
Author’s address:
Borislav Guéorguiev, National Museum of  Natural History – BAS, Tsar osvoboditel Blvd. 1, 
1000 Sofia, Bulgaria, e-mail: bobivg@yahoo.com

Ta b l e  1 . 
Data about GPS coordinates, altitudes and habitats of  the localities.

Points GPS coordinates altitude Habitat

P1 41.37966N, 23.10316e 340 m
fragmentary old riverside forest  

of  Platanus orientalis L.

P2 41.36326N, 23.201251e 800 m forest of  Castanea sativa Mill.

P3 41.36561N, 23.204102e 600 m forest of  Castanea sativa Mill.

P4 41.36775N, 23.200989e 700 m forest of  Castanea sativa Mill.

P5 41.37225N, 23.200727e 600 m forest of  Castanea sativa Mill.

P6 41.37459N, 23.203579e 500 m forest of  Castanea sativa Mill.

P7 41.36356N, 23.210198e 800 m forest of  Castanea sativa Mill.

P8 41.35437N, 23.204756e 750 m forest of  Castanea sativa Mill.

P9 41.35203N, 23.201905e 800 m forest of  Castanea sativa Mill.

P10 41.35212N, 23.204887e 800 m forest of  Castanea sativa Mill.

P11 41.35672N, 23.207607e 750 m forest of  Castanea sativa Mill.

P12 41.36131N, 23.210329e 800 m forest of  Castanea sativa Mill.

P13 41.37245N, 23.206693e 500 m forest of  Castanea sativa Mill.
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Първи находки на твърдокрили насекоми (Insecta: Coleoptera)  
за фауната на България от Беласица планина

Борислав ГеОрГиев

( р е з ю м е )

Съобщават се седем нови вида от Coleoptera за фауната на България от Беласица 
планина: Catops kirbyi (Leiodidae), Benibotarus taygetanus (Lycidae), Lymexylon navale (Lymexylidae), 
Symbiotes gibberosus (endomychidae), Hypulus bifasciatus (Melandryidae), Bolitophagus interruptus 
и Mycetochara humeralis (Tenebrionidae). Нови таксони за фауната на страната са също и 
родове Benibotarus, Lymexylon и Symbiotes, както и подсемейство Lymexylinae.
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Нови находища от югозападна България на някои редки видове  
пеперуди (Lepidoptera)

Любен Домозетски

Домозетски Л. 2012. Нови находища от югозападна България на някои редки видове  
пеперуди (Lepidoptera) – Historia naturalis bulgarica, 20: 79-85.
Abstract. New faunistic data about 12 Butterflies and Skippers and 3 Hawk moths, all from SW 
Bulgaria: Struma Valley and the slopes of  the mountains in this area are presented. For each species 
short comments about the habitats, conservation status and phenology are given, as well as a review 
of  the previous localities.
Key words: Lepidoptera, faunistic, SW Bulgaria

Увод

Пеперудите (Lepidoptera) са една от най-добре проучените насекомни разреди 
в България. Въпреки това и сега продължават да се откриват нови видове за отделни 
райони, за страната и дори за европа. Настоящата публикация представя в обобщен вид 
данни събирани от автора в периода 2004-2008 и частично 2009 година, а също така и 
от ревизиране на колекциите на отдел Природа към Регионален исторически музей, 
Благоевград. Авторските проучвания са главно по склоновете на пограничните планини 
Беласица и Влахина и по долината на р. струма, на юг от с. струмяни. В статията са 
разгледани само видове, които са редки за страната и/или с висока консервационна 
стойност. Всички находища са от югозападна България: долината на река струма и 
склоновете на ограничаващите я планини. По своя характер настоящата публикация 
е малък принос към регионалните лепидоптерологични проучвания. за всеки вид са 
посочени новите находища и следва кратък коментар засягащ общото разпространение 
на вида в България, местообитания, биологични особености, природозащитният 
статут.

използвани съкращения: БФБ – Българска фондация Биоразнообразие; Рим 
Благоевград – Регионален исторически музей, отдел Природа, Благоевград; ЮзУ 
Благоевград – Югозападен университет – Благоевград.
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Списък на видовете с техните находища и коментар

Erynnis marloyi (Boisduval, [1843] )
Нови находища: Благоевград, местност Ловен дом, 400 м.н.в., 1 екз., 18.05.1976, ек. 

Андреева (колекции Рим); долината на р. струма, южно от с. стумяни, манастир св. 
мина, 1 екз., 17.04.2009, Л. Домозетски.

Рядък вид в България, известен до сега само от 4 находища разположени по долината 
на р. струма: кресненски пролом (с. Черниче и гр. кресна), склоновете на пл. огражден 
и вулканичния рид кожух (БУРеШ, 1928; БУРеШ & тУЛеШкоВ, 1930; GANEV, 1986; 
ABADJIEV, 2001). Находището от Благоевград е най-северна точка на разпространението 
на вида в България, но вероятно това находище вече е напълно унищожено (в миналото 
местността Ловен дом е била покрита с разредени храсталаци от Paliurus spina-christi и 
Juniperus oxycedrus, понастоящем е залесен парк). E. marloyi е силно топлолюбив вид, 
обитава ниски, сухи, често песъчливи места, със съобщества от Paliurus spina-christi, Pistacia 
terebinthus, Juniperus oxycedrus, Quercus pubescens (находището южно от с.струмяни). 

Spialia phlomidis (Herrich-Schäffer, [1845])
Нови находища: пл. Влахина, с. Дебочица, 1000 м. н. в., 1 екз., 05.07.2009, Л. 

Домозетски.
Рядък вид в България, познат до сега от 4 находища: кресна, склоновете на пл. 

славянка, земенския пролом и Асеновград (KOLEV, 1994b; ABADJIEV, 2001; ABADJIEV 
& BESHKOV, 2007). среща се по сухи, припечни места, с рядка тревиста и храстова 
растителност, до 1600 м. н. в. – Хамбар дере, пл. славянка (KOLEV, 1994). 

Pyrgus cinarae (Rambur, [1839])
Нови находища: долината на р. струма, южно от с. струмяни, 1♂, 01.06.2007, набл. 

Л. Домозетски. 
Локално разпространен, находищата са концентрирани по долината на р. струма, 

пл. Алиботуш, южните склонове на пл. Пирин, Родопите, оклностите на сливен и 
Балчик (ABADJIEV, 2001). обитава сухи, каменисти и тревисти места, с рядка храстова 
растителност. един от целевите видове определящи основните райони за пеперуди в 
България (ABADJIEV & BESHKOV, 2007). 

Anthocharis gruneri Herrich-Schäffer, [1851]
Нови находища: Най-южните части на кресненското дефиле, резерват тисата, 1♂, 

01.04.2008, Л. Домозетски.
много локално разпространен в България, известен до сега от пл. Алиботуш, 

вулканичният рид кожух, склоновете на Беласица, ниските южни части на Пирин, 
с. Господинци и Разлог (ДРЯНоВски, 1933; НестоРоВА, 1984; сЛиВоВ & 
НестоРоВА, 1988; коЛеВ, 1994a; ABADJIEV, 2001). малочислен вид с ограничено 
разпространение в България и европа, среща се по сухи каменисти места с редки 
храсти, в кресненското дефиле в съобществата на Juniperus excelsa, при с. калиманци – в 
съобществата на Quercus coccifera (лични набл.). 

Colias erate (Esper, [1805])
Нови находища: Пирин, под вр. синаница, 1250-1300 м. н. в., 1♂ и 1♀, 18.08.2005, 

Л. Домозетски; пл. Пирин, мраморните кариери над с. илинденци, 1300 м. н. в., 1♀, 
20.08.2005, Л. Домозетски.
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този вид е известен от различни находища почти в цялата страна до 1700 м. н. в. 
(ABADJIEV, 2001). Появява се в отделни години, 2005 е именно такава. Привързан 
към открити местности, поляни, обработваеми площи. В европа е с ограничено 
разпространение в югоизточните части (тOLMAN & LEWINGTON, 1997). 

Polyommatus eroides (Frivaldszky, 1835)
Нови находища: пл. Влахина, вр. кадийца, 1924 м. н. в., 8♂ и 5♀, 18.07.2009, Л. 

Домозетски.
В България известен най-вече от високите планини: стара планина, Витоша, осогово, 

Рила, Пирин, Родопите, Алиботуш, Беласица и с едно изолирано находище в северна 
България - Разград (БУРеШ & тУЛеШкоВ, 1930; ABADJIEV, 2001; ABADJIEV & 
BESHKOV, 2007). Видът е с висока консервационна стойност: включен е в Приложение 
II на Директивата за местообитанията 92/43 на европейския съюз, в НАтУРА 2000, 
в Червената книга на европейските дневни пеперуди, в CORINE биотопи, един от 
целевите видове, определящи основните райони за пеперуди в България, с ограниченo 
разпространение в европа (тOLMAN & LEWINGTON, 1997; ABADJIEV & BESHKOV, 
2007). обитава открити тревисти местности, високопланински ливади и пасища, в 
съобществата на балканския зановец Chamaecytisus absinthioides (лични набл.).

Polyommatus nephohiptamenos (Brown & Coutsis, 1978)
Нови находища: Пирин, вр. Вихрен, 2914м.н.в., 1 екз., 12.08.1972, ек. Андреева, 

(колекции Рим).
Локален вид известен до сега от пл. славянка, Хамбар дере 1500м.н.в, (KOLEV, 

1994c) и вр. орелек 1600-1800м.н.в, среден Пирин (ABADJIEV, 2001; лични набл.). 
Находището вр. Вихрен е най-северно и най-високото в България и изобщо. обитава 
високопланински каменисти места, често в орофитната зона на планината. среща се 
заедно с още един много рядък вид - Plebeius dardanus (вр. орелек). Балкански ендемит 
известен от България и планините на северна Гърция (тOLMAN & LEWINGTON, 
1997). един от целевите видове определящи основните райони за пеперуди в България 
(ABADJIEV & BESHKOV, 2007). 

Tarucus balkanicus (Freyer, [1844])
Нови находища: склоновете на Пирин, над с. илинденци, 30.06.2006, 1♂ и 14.07.2007, 

1♂ и 2♀, Л. Домозетски; пл. Беласица, с. Яворница, 500 м. н. в. 12.07.2007, 1♂, Л. 
Домозетски.

Локален, топлолюбив вид, с много ограничено разпространение в България, 
концентрирано най-вече по долината на р. струма, на юг от кресненското дефиле, 
източните Родопи, околностите на сливен (ABADJIEV, 2001) и Бесапарските възвишения 
(ABADJIEV & BESHKOV, 2007). среща се по сухи, топли, песъчливи и каменисти места. 
Находището на Беласица е едно най-високо разположените у нас. 

Lampides boeticus (Linnaeus, 1767)
Нови находища: пл. Беласица, над с. скрът, 450 м. н. в., 17.08.2007, 1♂, набл. Л. 

Домозетски; пл. Беласица, с. Габрене, 400 м. н. в., 25.09.2007, 1♀, Л. Домозетски.
тропичен и субтропичен мигрант, познат от малко находища в страната (ABADJIEV, 

2001). Рядък вид, размножава се редовно в България, но се смята, че не може да преживее 
зимата и за това популациите му имат временен характер (коЛеВ, лично съобщение). 
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Neptis sappho (Pallas, 1771)
Нови находища: пл. Беласица, над с. Яворница, 12.07.2007, 2 екз., Л. Домозетски; пл. 

Беласица, с. камена, 08.07.2008, 1 екз., Л. Домозетски; крайречните гори в местността 
Рупите, южните части на струмската долина, 13.07.2008, 1 екз. набл. Л. Домозетски.

Локален и сравнително рядък вид в България, на южната граница на европейския 
си ареал. До сега е известен от находища, разположени северно от стара планина и 
с единични находки от североизточна Рила, осогово и Витоша (ABADJIEV, 2001; 
ABADJIEV & BESHKOV, 2007). Находищата от Рупите и Беласица са най-южните в 
България. среща се в долини на реки, горски пътеки, покраинини на гори, на някои 
места се среща заедно с подобния вид N. rivularis (лични набл.). един от целевите видове 
определящи основните райони за пеперуди в България (ABADJIEV & BESHKOV, 
2007). 

Nymphalis xanthomelas (Esper, [1781])
Нови находища: кресненско дефиле, 2 км северно от кресненско ханче, 1♀, 02. 

06.2003, Л. Домозетски; кресненско дефиле, по пътя за селата ощава и стара кресна, 1 
км след прелеза на жп линията, 1♀, 26.06.2009, Л. Домозетски.

В миналото е съобщаван като обикновен вид в България (БУРеШ & тУЛеШкоВ, 
1929). Няма нови данни. този вид, както и Colias erate, се появява в отделни години. 
Включен като уязвим в Червената книга на европейските дневни пеперуди и един от 
целевите видове, определящи основните райони за пеперуди в България (ABADJIEV & 
BESHKOV, 2007; VAN SWAAY & WARREN, 1999). 

Esperarge climene (Esper, [1783])
Нови находища: пл. Влахина, с. Дебочица, 1000 м.н.в., 1♂ и 2♀, 05.07.2009, Л. 

Домозетски.
много локално разпространен вид в България, до сега известен от 5 находища: 

с. Горна кремена, околностите на сливен и сливенска стара планина, Горна Баня, 
околностите на кюстендил и Балчик (ESSAYAN & YUGAN, 1993; ABADJIEV, 2001; 
KOLEV, 2004; ABADJIEV & BESHKOV, 2007). среща се по сухи, понякога песъчливи 
места, с ниски храсти и единични дървета. Видът се нуждае от специални проучвания. 
Наличието на подходящи биотопи в голяма част от страната дава основание да се смята, 
че тази пеперуда е с по-широко разпространение (KOLEV, 2004). 

Hipparchia amalthea (Frivaldszky, 1845)
Нови находища: долината на р. струма, южно от с. струмяни, 1♀ 25.06.2004, Л. 

Домозетски; (?) Рила, Парангалица, 1♀, 09.07.1971, ек. Андреева (колекции Рим).
много локален и рядък вид, известен единствено от южните части на струмската 

долина и ниските склонове на ограждащите я планини, до не повече от 800 м. н. в. 
(ABADJIEV, 2001; ZLATKOV & BESHKOV, 2008; сЛиВоВ & НестоРоВА, 1988). 
Въпреки старателните и целенасочени търсения в подходящите находища по склоновете 
на планината Беласица, от където видът е съобщаван (сЛиВоВ & НестоРоВА, 
1988), не беше повторно открит. Находището от Парангалица е съмнително, вероятно 
екземплярът е етикетиран погрешно. обитава сухи горещи и скалисти места, с рядка 
растителност, но популациите му са много малки и нестабилни. 
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Rethera komarovi (Christoph, 1885)
Нови находища: долината на р. струма, южно от с. стpумяни, манастир св. мина, 

2 екз. 05.06.2009, Л. Домозетски; склоновете на пл. Пирин, над с. илинденци, 450 м. н. 
в., Risto Haverinen, лично съобщение; долината на р. струма южно от гр. кресна, Risto 
Haverinen, лично съобщение.

много рядък вид за България и европа. До сега в България бе известен от 3 
места: кресненското дефиле, пл. Алиботуш и четири находища в източните Родопи 
(ABADJIEV & BESHKOV, 2007; БеШкоВ, 2001; БУРеШ & тУЛеШкоВ, 1930). 
кресненското дефиле е класическото място за лов на R. komarovi в европа и масовото 
събиране се отразява зле върху популациите на вида в това находище. Привързан към 
аридни биотопи.

Hemaris croatica (Esper, 1800)
Нови находища: Рила, местността Бодрост, 900 м. н. в., 1екз., 15.06.1972, ек. Андреева 

(колекции Рим); склоновете на Пирин, с. илинденци, 350 м. н. в., 1 екз., 25.06.2004, 
набл. Л. Домозетски; долината на р. струма, южно от с. струмяни, манастир св. мина, 
1екз, 26.06.2009, набл. Л. Домозетски.

Рядък вид в България известен предимно от южната част на страната. обитава сухи 
тревисти места с рядка храстова растителност.

Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)
Нови находища: пл. Беласица, с. камена, 1 екз., 27.04.2008, Л. Домозетски; долината 

на р. струма, южно от с. струмяни, 1 екз., 17.04.2009, Л. Домозетски. Вид с висока 
консервационна значимост: включен в  приложение II на Бернската конвенция, в 
червения списък на IUCN и в CORINE биотопи (БеШкоВ, 2001).
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New records of  rare butterfly species (Lepidoptera)  
from Southwestern Bulgaria

Lyuben DOMOZETSKI

( S u m m a r y ) 

The article presents some results from original faunistic material collected by the author 
in the period 2003-2008 and partially 2009. A significant part of  the present paper results 
from examination of  the collection of  the Blagoevgrad History Museum, Nature Department, 
Blagoevgrad. A systematic list with all data about species’ finding date, sex, number and place 
is given. Short biological and ecological characteristics are provided too. New results on the 
butterflies from Belasitsa and Vlahina mountains are presented.



Националният природонаучен музей постави началото на световен 
каталог на акарите

Алекси ПоПоВ

BERON P. 2008. Acarorum Catalogus. I. Acariformes: 
Calyptostomatoidea (Calyptostomatidae), Erythraeoidea (Smarididae, 
Erythraeidae). Pensoft Publishers, National Museum of  Natural 
History, Sofia. Sofia–Moscow. 271 pp.

съвместно с издателство Pensoft Националният при-
родонаучен музей започна издаването на новата поредица Acaro-
rum Catalogus. Досегашните печатни поредици на НПм са Histo-
ria naturalis bulgarica (изпълнява ролята на списание), Biodiversity 
of  Bulgaria (сборници от статии) и Bureschiana (монографии). Ac-
arorum Catalogus е първата многотомна монография на НПм.

инициативата за създаването на каталога принадлежи на д-р 
Петър Берон, най-известният и широкоспектърен български 
акаролог. той е и автор на първия том. многобройната и 
разпръсната литература върху акарите в света налага събирането 
на едно място на наличната информация. Вече съществуват 

подобни каталози за останалите групи паякообразни.
Първият том обхваща надсемействата Calyptostomatoidea (с единствено семейство Calyptostom-

atidae) и Erythraeoidea (включващо семействата Smarididae и Erythraeidae). според съвременната 
систематика на акарите те са част от подразред Prostigmata на разред Trombidiformes на надразред 
Acariformes на подклас Acari. според приетата в каталога систематика в тома е разработена 
подкохорта Erythraeina на кохорта Parasitengona. тя съдържа 816 вида без в този брой да влизат 
недостатъчно дефинираните таксономично видове.

както е обичайно при подобни монографии, основното съдържание на каталога обхваща 
синонимията на таксоните, разпространението на видовете и библиографията за двете 
надсемейства. отбелязани са също типовите видове на родовете и типовите находища на 
видовете. При паразитните видове са посочени и техните гостоприемници. Полезно за читателя е 
и изброяването на видовете по държави и части от тях (по-големите острови). Не става ясно обаче 
защо част от литературата е цитирана само в синонимните листи на видовете, а друга – само при 
разпространението по страни. В отделни списъци са групирани видовете и имената, които не са 
признати от акаролозите: species incertae sedes (видове с несигурно систематично положение), 
species inquirendae (видове с недоказана самостоятелност), съмнителни или изключени имена, 
други имена (публикувани имена, за които нищо не е известно). Личният принос на автора личи 
от таксономичните промени,  въведени в тази книга. това са нови заместващи имена на 2 вида, 
повишаване на статуса на описания от д-р П. Берон подрод Helladerythraeus в самостоятелен род и 
32 нови комбинации. В друг списък са изброени гостоприемниците от 26 разреда паякообразни, 
многоножки и насекоми, както и групите бозайници, които се явяват случайни гостоприемници, 
с паразитите по тях. В книгата са включени и фосилните акари от разглежданите групи: 9 вида от 
балтийския терциерен кехлибар и един вид от канадския креден кехлибар.

Първият том на Acarorum Catalogus е едно добро начало на многотомния каталог и още един 
резултат от сътрудничеството на НПм с издателство Pensoft. описвайки идеята за каталога, д-р 
Петър Берон кани водещите в света специалисти по отделни групи акари да се включат в неговото 
осъществяване.

Historia naturalis bulgarica, 20: 86, 2012
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The ants (Hymenoptera, Formicidae) of  Plana Mountain (Bulgaria)

Boyan VAGALINSKI, Albena LAPEVA-GJONOVA

VAGALINSKI B., LAPEVA-GJONOVA А. 2012. The ants (Hymenoptera, Formicidae) of  Plana 
Mountain (Bulgaria). – Historia naturalis bulgarica, 20: 87-101.
Abstract. The paper presents the first detailed research of  the ants (Formicidae) of  Plana Mountain 
(Western Bulgaria). A total number of  49 species were identified, 44 of  which are new the studied 
area. Tetramorium hungaricum (Röszler, 1935) and Formica exsecta Nylander, 1846, reported from Plana 
by other authors, were not found during the current research. The paper also provides a brief  
zoogeographical analysis of  the local ant fauna and a comparison with those of  the adjacent Vitosha 
and Lozen Mountains. Some habitat information and additional remarks are given as well.
Key words: ants, Formicidae, distribution, Plana Mountain, zoogeography.

Introduction

Although the Formicidae in Bulgaria are considered a relatively well known group 
(approximately 160 species reported) some parts of the country remain more or less neglected in 
faunistical research works. Plana – a small mid-high mountain (max. 1338 m) situated between 
Vitosha, Rila and Sredna Gora Mts – is an example of that; despite its accessibility and proximity 
to the city of Sofia, the area has not previously been a subject of any special research. Hence, the 
ant fauna of the mountain was rather poorly studied with only 7 species reported. Furthermore, 
most of them are only cursorily mentioned in the respective publications, so the exact locality, 
altitude, and habitat are often omitted. Early data about the ants of Plana are found in Gueorgi 
Wesselinov’s works on the domed nest building ants (WESSElinoFF, 1967, 1973), in which 
he reported 5 species of the genus Formica from the region. in more recent years StEinER et 
al. (2005, 2006) added Tetramorium hungaricum (Röszler, 1935) and T. moravicum Kratochvil, 
1941 to the list of the established species in Plana.

Material and methods

Plana Mountain is situated in Western Bulgaria. it is bounded on the west-northwest by 
Vitosha Mt., on the south – by the Samokovian Plain, and on the east-southeast – by iskar River 
and iskar Dam. The climate is mid-mountainous with continental influence. The predominant 
soil types are brown forest soils and maroon-brown forest soils.
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Plana’s forest vegetation does not grow in well-defined zones which is partially due to the 
mountain’s relatively low altitude together with human interference. Well-preserved deciduous 
forests are present on the northern slopes of the mountain, where the European beech (Fagus 
sylvatica l.) is the prevailing species; the european hornbeam (Carpinus betulus l.) and the 
durmast (Quercus dalechampii Wenz.) are also common, usually growing at lower altitudes. The 
mountain ash (Fraxinus excelsior l.) is often found mixed with beech, and the silver birch (Betula 
pendula Roth) is distributed in several scattered, pure formations. on the mountain’s slant 
northeast slope grows an artificial planted, xerothermic oak forest (Quercus cerris-Q. frainetto) 
with a rich undergrowth. The common hazel (Corylus avellana l.) is very typical for almost the 
whole watershed hill. near the streams grows grey alder (Alnus incana (l.)). The black poplar 
(Populus nigra l.) is a common species along the wider sections of iskar and Palakariya river 
valleys. The central and eastern regions of Plana are predominated by artificial planted forests 
of scots pine (Pinus sylvestris l.) mixed with norway spruce (Picea abies) and European black 
pine (Pinus nigra J.F.Arnold), replacing the oak and beech forests. Deforestation is very strong 
upon the southern and western slopes, where advanced erosion processes are evident; xerophytic 
meadows and agricultural fields are prevailing. Vast areas of the ridge mountain parts are also 
covered with secondary grass associations, mostly cereals – Agrostis, Bromus, Dactylis, etc. 

The field work for the present research was carried out in a period of 11 months in two 
calendar years – from May to october 2008, and from April to August 2009. two sampling 
methods have been used – direct sampling and pitfall trapping (BEStElMEyER et al., 2000). 
Direct sampling was more widely used in correspondence to the main goal of the research, 
which is finding a maximum number of species in comparatively short terms. A plastic sieve 
(1,5 mm openings) was used as an additional device for leaf litter inspection. Pitfall trapping 
had a limited role in the survey, and only supplemented the results from the first method. The 
traps (plastic cans with 2% formalin solution were used) were placed in 3 different habitats – 
a xerothermic oak forest Quercus cerris-Q. frainetto (n 42°31’09.6’’E023°30’36.0’’, 920 m), 
a coniferous forest Pinus sylvestris-Picea abies (n 42°29’30.4’’E023°26’53.8’’, 1170 m), and a 
mesophytic meadow (n 42°31’11.7’’E023°29’20.1’’, 1155 m). ten traps in a line were set 4 
times (17.06.2008, 07.08.2008, 10.10.2008, and 01.05.2009) and the fallen material collected 
after a 7 day outage. The exact position of the traps was measured with a GPS Garmin 60CS. 

All ants were preserved in 75% ethanol. Then part of them were mounted on pins for 
identification. All collected specimens are kept in the collection of Sofia University, Faculty 
of Biology. The classification is according to Bolton (2003). The chorotypes used in the 
text are mainly after CzECHoWSKi et al. (2002) and tAGliAnti et al. (1999) with some 
modifications based on the distribution data in Fauna Europaea (RADCHEnKo, 2007).

Species list

Subfamily Myrmicinae

Myrmica rubra (linnaeus, 1758)
localities. Е Plana Village, 1160 m, shady riverside meadow, 18.05.2008; near Kokalyane 

Monastery, 850 m, mixed forest periphery, 10.06.2008; W ivanova mogila Peak, 1020 m, 
riverside meadow, 13.06.2009.
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Distribution in Bulgaria. Vitosha Mt., Stara planina Mts., Rodopes Mts., Sofia and the 
surroundings. More frequently found above 1500 m alt.

Chorotype. Holo-Palaearctic.

Myrmica ruginodis nylander, 1846
localities. near Kokalyane Monastery, 850 m, mixed forest periphery, 10.06.2008; nE the 

astronomical observatory, 1170 m, coniferous forest, 17.06.2008 – 24.06.2008, 01.05.2009 – 
08.05.2009 (pitfall traps); E zheleznitsa Village, 1050 m, beech forest, 15.08.2008; E the 
astronomical observatory, 1140 m, pine clearing, 18.04.2009; W the astronomical observatory, 
1130 m, coniferous forest, 18.04.2009; near Muhchel Peak, 1310 m, beech forest, 25.04.2009; 
tsiganka Peak, 1150 m, meadow, 21.05.2009; E Peyova buka Hut, 1100 m, birch forest, 
27.05.2009; W tsiganka Peak, 1120 m, birch forest periphery, 09.06.2009.

Distribution in Bulgaria. Rila Mt., Vitosha Mt., Rhodopes Mts., Petrich district, Sofia and 
the surroundings. Usually found bellow 1700 m alt.

Chorotype. north-Palaearctic.

Myrmica sulcinodis nylander, 1846
localities. nE the astronomical observatory, 1170 m, coniferous forest, nest in leaf litter, 

07.08.2008.
Distribution in Bulgaria. The mountains of Western and Southwestern Bulgaria; Sofia and 

the surroundings. Prefers 900 – 2200 m alt. 
Chorotype. Boreo-Montane.

Myrmica scabrinodis nylander, 1846
localities. SE Pasarel Village, 830 m, xerothermic oak forest, 03.05.2009.
Distribution in Bulgaria. Common in different regions between 200 and 1400 m alt.
Chorotype. Holo-Palaearctic.

Myrmica sabuleti Meinert, 1861
localities. tsiganka Peak, 1150 m, meadow, 17.06.2008 – 24.06.2008, 01.05.2009 – 

08.05.2009 (pitfall traps); n Bukov dol locality, 920 m, xerothermic oak forest, 17.06.2000 – 
24.06.2008 (pitfall traps); SE Pasarel Village, 925 m, xerothermic oak forest, 03.05.2009; near 
Peyova buka Hut, 1070 m, beech forest, 27.05.2009; nE Alino Village, 920 m, pine forest 
periphery, 13.06.2009.

Distribution in Bulgaria. The mountains and foothills of Western and Southwestern 
Bulgaria; Sofia and the surroundings, Eastern Rhodopes Mts. Found at a maximum elevation 
of 1650 m alt.

Chorotype. Holo-Palaearctic.

Myrmica schencki Viereck, 1903
localities. tsiganka Peak, 1150 m, meadow, 07.08.2008 – 14.08.2008, 01.05.2009 – 

08.05.2009 (pitfall traps); n Bukov dol locality, 920 m, xerothermic oak forest, 17.06.2000 – 
24.06.2008, 07.08.2008 – 14.08.2008, 10.10.2008 – 17.10.2008, 01.05.2009 – 08.05.2009 
(pitfall traps); SE Pasarel Village, 820 m, xerothermic oak forest, 03.05.2009; SE Pasarel Village, 
800 m, meadow, 11.05.2009; n Bukov dol locality, 990 m, xerothermic oak forest, 27.05.2009; 
nE Alino Village, 920 m, pine forest periphery, 13.06.2009; E tourmachka Village, 1200 m, 
14.06.2009. 
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Distribution in Bulgaria. the mountains of Western and Southwestern Bulgaria; Sofia and 
the surroundings. Most frequent at 1200 – 2000 m alt.

Chorotype. north-Palaearctic.

Myrmica lobicornis nylander, 1846
localities. E Plana Village, 1170 m, meadow, 18.05.2008; tsiganka peak, 1150 m, meadow, 

10.10.2008 – 17.10.2008 (pitfall traps).
Distribution in Bulgaria. The mountains of Western and Southwestern Bulgaria.
Chorotype. north-Palaearctic.

Stenamma debile (Förster, 1850)
localities. nE Peyova buka Hut, 950 m, xerothermic oak forest, 27.05.2009.
Distribution in Bulgaria. Found in various regions throughout the country.
Chorotype. Euro-Caspian.

Messor structor (latreille, 1798)
localities. near Passarel Village, 740 m, rocky path, 29.05.2008; near Peyova buka Hut, 

1140 m, meadow, 05.06.2008; SW Peyova buka Hut, 1160 m, half-open area, 10.10.2008; 
SW Peyova buka Hut, 1150 m, birch forest periphery, 10.10.2008; W Grobat Peak, 1210 m, 
dry meadow, 13.06.2009.

Distribution in Bulgaria. Throughout the whole country up to 1500 m alt.
Chorotype. Euro-Mediterranean.

Leptothorax acervorum (Fabricius, 1793)
localities. W tsiganka peak, 1120 m, birch forest, 09.06.2009; nE Alino Village, 920 m, 

pine forest periphery, 13.06.2009.
Distribution in Bulgaria. Rila Mt., Stara Planina Mts., Vitosha Mt., Rhodopes Mts. Found 

up to 2250 m alt.; optimum of distribution: 1800 – 1900 m.
Chorotype. Boreo-Montane.

Temnothorax affinis (Mayr, 1855)
localities. n Bukov dol locality, 990 m, xerothermic oak forest, 11.05.2009; nE Peyova buka 

Hut, 1110 m, birch forest, 11.05.2009; nE Peyova buka Hut, 920 m, xerothermic oak forest, 
21.05.2009; E tsiganka Peak, 1130 m, birch forest, 21.05.2009; n Bukov dol locality, 990 m, 
xerothermic oak forest, 27.05.2009; n Peyova buka Hut, 1010 m, beech forest, 09.06.2009; 
W tsiganka Peak, 1120 m, birch forest periphery, 09.06.2009; Pasarel Village, 700 m, riverside 
meadow, 09.06.2009; nE Alino Village, 920 m, pine forest periphery, 13.06.2009.

Distribution in Bulgaria. Found in many mountainous areas throughout the country, where 
it reaches up to 1900 m alt. it is also reported from Sofia.

Chorotype. Euro-Caspian.

Temnothorax clypeatus (Mayr, 1853)
localities. SE Pasarel Village, 850 m, half-open area, 20.06.2009.
Distribution in Bulgaria. osogovo Mt., lyulin Mt., the districts of Petrich, zemen and 

obzor. Rare species.
Chorotype. Central-European.
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Temnothorax interruptus (Schenck, 1852)
localities. near Kokalyane Monastery, 850 m, mixed forest periphery, 05.06.2008.
Distribution in Bulgaria. Reported from Belogradchik, Berkovitsa, Petrich, Kotel, obzor, 

Balchik. Rare species.
Chorotype. European.
Remark. The finding of this species near a woodland is somewhat unexpected, its typical 

habitat being warm, dry terrains with scarce vegetation (AtAnASSoV & DlUSSKiJ, 1992).

Temnothorax crassispinus (Karavaiev, 1926)
localities. near Pasarel Village, 850 m, beech forest, 10.10.2008; n Bukov dol locality, 920 

m, xerothermic oak forest, 07.08.2008 – 14.08.2008 (pitfall traps); near Muhchel Peak, 1313 
m, beech forest, 25.04.2009; SE Pasarel Village, 820 m, xerothermic oak forest, 03.05.2009; 
SE Pasarel Village, 820 m, xerothermic oak forest, 03.05.2009; n Bukov dol locality, 930 m, 
xerothermic oak forest, 11.05.2009; n Bukov dol locality, 960 m, xerothermic oak forest, 
27.05.2009; SE Pasarel Village, 830 m, xerothermic oak forest, 27.05.2009; near Peyova buka 
Hut, 1070 m, beech forest, 27.05.2009; n Peyova buka Hut, 1120 m, beech forest, 09,06.2009; 
n Peyova buka Hut, 1010 m, beech forest, 09.06.2009; nE Alino Village, 920 m, pine forest 
periphery, 13.06.2009.

Distribution in Bulgaria. Found in the districts of Belogradchik, Vratsa, Sofia, Peshtera, 
Petrich, Byala (Vn.), Balchik.

Chorotype. East-European.
Remark. Part of the material may refer to Temnothorax nylanderi Förster, since, the 

taxonomical and biogeographical distinction of the two species is still uncertain (SEiFERt, 
1995; RADCHEnKo, 2000).

Temnothorax parvulus (Schenck, 1852)
localities. n Bukov dol locality, 910 m, xerothermic oak forest periphery, 27.05.2009.
Distribution in Bulgaria. Found in Sliven, Knyazhevo, Chepan Mt. Rare species.
Chorotype. Euro-Mediterranean.

Temnothorax unifasciatus (latreille, 1798)
localities. nE Alino Village, 920 m, pine forest periphery, 13.06.2009.
Distribution in Bulgaria. Known from the lowland areas and the mountain slopes in different 

parts of the country. Found at a maximum of 1700 m alt.
Chorotype. South-Palaearctic.

Tetramorium caespitum/impurum complex
localities. SE Plana Village, 1180 m, meadow, 13.05.2008; E Plana Village, 1170 m, 

meadow, 18.05.2008; S Pasarel Village, 1100 m, meadow, 29.05.2008; E Richov kladenets 
Well, 1170 m, dry sandy terrain, 07.08.2008; tsiganka Peak, 1150 m, meadow, 07.08.2008 
– 14.08.2008, 01.05.2009 – 08.05.2009 (pitfall traps); Pasarel Village, 700 m, pavement, 
24.08.2008; SE Pasarel Village, 780 m, birch forest periphery, 11.05.2009; S yovichina mogila 
Peak, 1120 m, dry meadow, 14.06.2009.

Distribution in Bulgaria. Widespread throughout the country; up to 2000 m alt.  
(T. caespitum l.).

Chorotype. Holarctic (T. caespitum l.).
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Remark. The term Tetramorium caespitum/impurum complex is brought in by SCHliCK-
StEinER et al. (2006) and comprises seven Palaearctic Tetramorium species, along with T. 
caespitum linnaeus and T. impurum Förster. Since, most of the samples gathered lack alates 
needed for reliable morphometric identification, we considered it appropriate to include the 
uncertain species into this particular group.

Tetramorium moravicum Kratochvil, 1941
localities. near Peyova buka Hut, 1140 m, meadow, 24.08.2009.
Distribution in Bulgaria. Common in many mountainous and lowland areas; up to 1600 

m alt.
Chorotype. insufficient data.
Remark. Many authors had synonymized Tetramorium moravicum with T. forte based on the 

strong morphometrical resemblance between the worker castes of both taxa, before SAnEtRA 
et al. (1994) presented strong arguments supporting its species status. it is assumed that the 
distribution of T. forte Forel, 1904 is restricted to Western Europe only, hence, the reports for 
this species from Bulgaria are most likely to concern T. moravicum (StEinER et al., 2005).

Myrmecina graminicola (latreille, 1802)
localities. SE Pasarel Village, 820 m, xerothermic oak forest, 03.05.2009.
Distribution in Bulgaria. Known mainly from the lowlands and foothills of Southern 

Bulgaria.
Chorotype. South-Palaearctic.

Subfamily Dolichoderinae

Dolichoderus quadripunctatus (linnaeus, 1771)
localities. near Pasarel Village, 710 m, riverside meadow, 21.05.2009.
Distribution in Bulgaria. typical of the foothills of Southwestern and Southeastern Bulgaria. 

Reported also from Sofia and the surroundings.
Chorotype. Euro-South-Siberian.

Tapinoma erraticum (latreille, 1798)
localities. E Plana Village, 1170 m, meadow, 18.05.2008; tsiganka Peak, 1150 m, meadow, 

17.062008 – 24.06.2008, 07.08.2008 – 14.08.2008, 10.10.2008 – 17.10.2008, 01.05.2009 – 
08.05.2009 (pitfall traps); Vrabnitsa locality, 1200 m, dry meadow, 18.04.2009; E tourmachka 
Village, 1150 m, meadow, 18.04.2009; E Krasta Peak, 1100 m, half-open locality, 18.04.2009; 
SE Pasarel Village, 800 m, meadow, 21.05.2009; near Alino Village, 920 m, meadow, 
13.06.2009.

Distribution in Bulgaria. Widespread throughout the country; up to 1500 m alt.
Chorotype. Euro-Mediterranean.

Tapinoma madeirense Forel, 1895
localities. E Plana Village, 1170 m, meadow, 18.05.2008.
Distribution in Bulgaria. Reported only by SEiFERt (1984) from Rhodopes Mts., Pirin 

Mt. and the Black Sea Coast. Rare species.
Chorotype. Euro-South-Siberian.
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Subfamily Formicinae

Plagiolepis taurica Santschi, 1920
localities. n Bukov dol locality, 960 m, dry meadow, 20.06.2009.
Distribution in Bulgaria. Rhodopes Mts., Chepan Mt., Vrachanski Balkan Mt., Petrich, the 

surroundings of Sofia.
Chorotype. Euro-South-Siberian.

Camponotus herculeanus (linnaeus, 1758)
localities. near Peyova buka Hut, 1140 m, half-open area, 05.06.2008; S Dyavolskiya most 

Bridge, 800 m, beech-hornbeam forest, 10.06.2008; n Bukov dol locality, 1010 m, beech 
forest, 09.06.2009; E Peyova buka Hut, 1120 m, beech forest, 09.06.2009.

Distribution in Bulgaria. Mainly the high parts of the mountains.
Chorotype. Boreo-Montane.

Camponotus ligniperdus (latreille, 1802)
localities. nE the astronomical observatory, 1170 m, coniferous forest periphery, 07.08.2008; 

tsiganka Peak, 1150 m, meadow, 07.08.2008 – 14.08.2008 (pitfall traps); SE Pasarel Village, 
830 m, xerothermic oak forest periphery, 03.05.2009; n Bukov dol locality, 990 m, beech-
hornbeam forest periphery, 20.06.2009; nE Peyova buka Hut, 970 m, xerothermic oak forest, 
27.05.2009; near Peyova buka Hut, 1070 m, beech forest, 27.05.2009.

Distribution in Bulgaria. Common in many regions of the country between 900 and 1500 m 
alt.

Chorotype. Holo-Palaearctic.

Camponotus  vagus (Scopoli, 1763)
localities. n Bukov dol locality, 920 m, xerothermic oak forest, 17.06.2008 – 24.06.2008 

(pitfall traps); SE Pasarel Village, 790 m, half-open locality, dirt road, 11.05.2009; SE Pasarel 
Village, 920 m, xerothermic oak forest periphery, 11.05.2009; n Bukov dol locality, 910 m, 
xerothermic oak forest, 20.06.2009.

Distribution in Bulgaria. Widespread below 1000 m alt.; found at a maximum of 1400 m.
Chorotype. Holo-Palaearctic.

Camponotus  aethiops (latreille, 1798)
localities. nE Alino Village, 930 m, pine forest, 13.06.2009; E tourmachka Village, 1200 

m, 14.06.2009; E Peyova buka Hut, 1070 m, beech-hornbeam forest, 20.06.2009.
Distribution in Bulgaria. Common in many regions of the country; found up to 1200 m alt.
Chorotype. Euro-Mediterranean.

Camponotus  fallax (nylander, 1856)
localities. n Bukov dol locality, 920 m, xerothermic oak forest periphery, 27.05.2009.
Distribution in Bulgaria. Sofia and the surroundings, Petrich, lozen Mt. Rare species.
Chorotype. South-Palaearctic.

Camponotus  piceus (leach, 1825)
localities. nE Alino Village, 950 m, gravel road, 13.06.2009; nE Alino Village, 930 m, dry 

meadow, 13.06.2009; n Bukov dol locality, 960 m, dry meadow, 20.06.2009.
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Distribution in Bulgaria. Widespread throughout Southern Bulgaria between 800 and 1200 
m alt. north the species is common for the region of Belogradchik.

Chorotype. Euro-Mediterranean.

Lasius  niger (linnaeus, 1758)
localities. near Plana Village, 1190 m, meadow, 18.04.2009; SE Pasarel Village, 830 

m, xerothermic oak forest, 03.05.2009; near Pasarel Village, 710 m, riverside meadow, 
27.05.2009.

Distribution in Bulgaria. Countrywide; up to 1600 m alt.
Chorotype. Holarctic.

Lasius  platythorax Seifert, 1991
localities. SE Pasarel Village, 925 m, xerothermic oak forest, 03.05.2009; Pasarel Village, 

700 m, riverside meadow, 09.06.2009; n Bukov dol locality, 911 m, xerothermic oak forest, 
20.06.2009.

Distribution in Bulgaria. Sofia and the surroundings, Peshtera, Batak.
Chorotype. north-Palaearctic.
Remark. L. platythorax is a sibling species of L. niger. Considering its comparatively recent 

description, part of the older records for L. niger for Bulgaria should probably refer to L. 
platythorax.

Lasius  brunneus (latreille, 1798)
localities. near Kokalyane Monastery, 850 m, mixed forest periphery, 05.06.2008; SW 

Richov kladenets Well, 1240 m, beech forest periphery, 07.08.2008; E tourmachka Village, 
1200 m, moist meadow, 18.04.2009; n Bukov dol locality, 950 m, xerothermic oak forest, 
20.06.2009.

Distribution in Bulgaria. widespread throughout the country, usually below 1100 m alt.
Chorotype. South-Palaearctic.

Lasius  alienus (Förster, 1850)
localities. tsiganka Peak, 1150 m, meadow, 07.08.2008 – 14.08.2008, 01.05.2009 – 

08.05.2009 (pitfall traps); n Bukov dol locality, 920 m, xerothermic oak forest, 17.06.2008 
– 24.06.2008, 07.08.2009 – 14.08.2008, 01.05.2009 – 08.05.2009 (pitfall traps); SE Plana 
Village, 1180 m, meadow, 13.05.2008, 01.05.2009 – 08.05.2009; SE Plana Village, 1180 m, 
meadow, 13.05.2008; SE Pasarel Village, 820 m, xerothermic oak forest, 03.05.2009; SE Pasarel 
Village, 820 m, xerothermic oak forest, 03.05.2009; E Peyova buka Hut, 1050 m, birch forest 
periphery, 11.05.2009; E Peyova buka Hut, 990 m, xerothermic oak forest, 11.05.2009; nE 
Peyova buka Hut, xerothermic oak forest, 920 m, 21.05.2009; E Peyova buka Hut, 1120 m, 
beech forest, 09.06.2009; nE Alino Village, 920 m, pine forest periphery, 13.06.2009.

Distribution in Bulgaria. Countrywide, up to 1500 m alt.
Chorotype. Holarctic.
Remark. Although this species is known to inhabit sunny broad-leaved forests and forest 

peripheries, it is more typical for open, rocky areas and dry meadows (SEiFERt, 1992). The 
present specimens were gathered exclusively from woody areas, which can be considered unusual.

Lasius  paralienus Seifert, 1992
localities. E Plana Village, 1170 m, meadow with single pine trees, 18.05.2008; SW the 
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astronomical observatory, 1100 m, meadow, 18.04.2009; E tourmachka Village, 1150 m, 
meadow, 18.04.2009; nW Kiselichki kamak Peak, 1200 m, dry meadow, 13.06.2009.

Distribution in Bulgaria. reported from Kavarna, Sofia and the surroundings.
Chorotype. Central-European.
Remark. in Central Europe the species is typical for dry, limestone areas (SEiFERt, 

1996). The colonies from Plana show wider tolerance towards habitat conditions. L. paralienus 
is probably not rare in Bulgaria, but its recent division from L. alienus is the reason for the 
insufficient data.

Lasius  psammophilus Seifert, 1992
localities. E Plana Village, meadow, 1180 m, 18.05.2008; near Plana Village, 1190 m, sandy 

path, 18.05.2008; SE Pasarel Village, 820 m, xerothermic oak forest periphery, 03.05.2009.
Distribution in Bulgaria. one record from Sofia; Plana Mt. becomes the second known 

locality in the country.
Chorotype. north-Palaearctic.
Remark. The very few records of this species are certainly no representative of its distribution 

in Bulgaria for the same reason as in L. paralienus.

Lasius  fuliginosus (latreille, 1798)
localities. SE Plana Village, 1150 m, pine forest, 13.05.2008; near Peyova buka Hut, 1160 

m, beech forest periphery, 05.06.2008; SE Plana Village, 1100 m, beech forest, 17.06.2008; E 
tsiganka peak, 1140 m, birch forest, 21.05.2009; W the astronomical observatory, 1130 m, pine 
forest, 18.04.2009; nE the astronomical observatory, 1170 m, pine-spruce forest, 17.06.2008 – 
24.06.2008, 07.08.2008 – 14.08.2008, 10.10.2008 – 17.10.2008, 01.05.2009 – 08.05.2009.

Distribution in Bulgaria. Countrywide, mainly below 1000 m alt.
Chorotype. Holo-Palaearctic.

Lasius  balcanicus Seifert, 1988
localities. n Bukov dol locality, 920 m, xerothermic oak forest, 20.06.2009; E Peyova buka 

Hut, 950 m, xerothermic oak forest periphery, 20.06.2009.
Distribution in Bulgaria. Known from obzor, Rozhen, Dospat and Sofia. Rare species. 
Chorotype. Probably Central-European.
Remark. Females were not found in the two observed nests. Considering the close 

morphometrical similarities between the workers of L. balcanicus and L. distinguendus (SEiFERt, 
1988), the present records for Plana should be concidered doubtful.

Lasius  nitidigaster Seifert, 1997
localities. SE Plana Village, 1190 m, meadow, 13.05.2008.
Distribution in Bulgaria. Known from Melnik and obzor (SEiFERt, 1997). This is the 

third find of the species in the country. Rare species.
Chorotype. Central-European.

Formica  fusca linnaeus, 1758
localities. Plana Village, 1190 m, meadow, 18.05.2008; near Kokalyane Monastery, 850 m, 

half-open area, 10.06.2008; n Bukov dol locality, 900 m, xerothermic oak forest periphery, 
slaves in a nest of Formica sanguinea, 20.06.2009.
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Distribution in Bulgaria. common species; up to 1800 m alt.
Chorotype. Cosmopolitan.

Formica  cinerea Mayr, 1853
localities. SE Plana Village, 1180 m, meadow, 13.05.2008; Plana Village, 1190 m, meadow, 

18.05.2008; E Plana Village, 1180 m, meadow, 18.05.2008; Pasarel Village, 740 m, rocky path, 
29.05.2008; near tourmachka Village, 1180 m, corn-field, 07.08.2008; Dolni okol Village, 
1040 m, grassy path, 18.04.2009; near the astronomical observatory, 1100 m, grassy concrete 
ground, 18.04.2009; S Rechyov kamak Peak, 1200 m, dry meadow, 13.06.2009.

Distribution in Bulgaria. Very common species in whole country; found up to 1300 m alt., 
most abundant at 200 – 600 m alt.

Chorotype. Holo-Palaearctic.

Formica  rufibarbis Fabricius, 1793
localities. SE Plana Village, 1180 m, meadow, 13.05.2008; W tsiganka Peak, 1100 m, 

meadow, ‘slaves’ in a nest of Formica sanguinea, 27.05.2009; nE Alino Village, 960 m, dry 
meadow, 13.06.2009.

Distribution in Bulgaria. Countrywide below 1500 m alt.
Chorotype. Holo-Palaerctic.

Formica  cunicularia latreille, 1798
localities. SE Plana Village, 1180 m, meadow, 13.05.2008; SE Plana Village, 1170 m, 

half-open area, 13.05.2008; E Plana Village, 1170 m, dry meadow, 18.05.2008; nW the 
astronomical observatory, meadow with single pine trees, 18.05.2008; near Peyova buka Hut, 
1140 m, meadow, 17.06.2008; near the astronomical observatory, 1100 m, pine forest periphery, 
18.04.2009; nE Alino Village, 980 m, dry meadow with single juniper bushes, 14.06.2009.

Distribution in Bulgaria. Widespread mainly in planes and low mountains. Found up to 
1800 m alt., most abundant at 200 – 400 m.

Chorotype. Holo-Palaearctic.
Remark. The sample near the astronomical observatory was taken from a compound nest 

with Lasius paralienus.

Formica  gagates latreille, 1798
localities. SE Pasarel Village, 790 m, sandy path, 03.05.2009; SE Pasarel Village, 810 m, half-

open area, 11.05.2009; nE Peyova buka Hut, 950 m, xerothermic oak forest, 27.05.2009. 
Distribution in Bulgaria. Countrywide up to 1000 m alt.
Chorotype. Euro-South-Siberian.

Formica  clara Forel, 1886
localities. SE Plana Village, 1180 m, half-open area, 13.05.2008; near Peyova buka Hut, 

1140 m, beech forest periphery, 05.06.2008.
Distribution in Bulgaria. Known from nesebar (BARREtt, 1970) and obzor (SEiFERt 

& SCHUltz, 2009).
Chorotype. Palaearctic.

Formica  pratensis Retzius, 1783
localities. tsiganka Peak, 1150 m, meadow, 07.08.2008 – 14.08.2008 (pitfall traps); n 



The аnts (Hymenoptera, Formicidae) of  Plana Mountain...    97       

Bukov dol locality, 920 m, xerothermic oak forest, 07.08.2008 – 14.08.2008, 10.10.2008 – 
17.10.2008, 01.05.2009 – 08.05.2009 (pitfall traps); SE Plana Village, 1180 m, meadow, 
13.05.2008; SE Plana Village, 1180 m, meadow, 13.05.2008; E Plana Village, 1180 m, 
meadow, 18.05.2008; Manastirishte Peak, 1330 m, meadow, 10.06.2008; nE the astronomical 
observatory, 1170 m, pine-spurce forest, 17.06.2008 – 24.06.2008 (pitfall traps); near the 
astronomical observatory, half-open area, 1110 m, 18.04.2009; SE Pasarel Village, 900 m, oak 
forest periphery, 11.05.2009; SW Mechitski kamak Peak, 1200 m, meadow, 13.06.2009.

Distribution in Bulgaria. Widespread mainly in planes and hilly districts; reaches up to 
1800 m alt.

Chorotype. temperate-Palaearctic.

Formica  lugubris zetterstedt, 1840
localities. SW astronomical observatory, 1140 m, half-open area, 18.04.2009; SW the 

astronomical observatory, 1130 m, pine forest periphery, 18.04.2009.
Distribution in Bulgaria. known mainly from the high mountain regions; 900 – 2300 m alt, 

most abundant at 1500 – 1900 m alt.
Chorotype. Boreo-Montane.

Formica  rufa linnaeus, 1758
localities. SE Plana Village, 1180 m, mixed forest, 13.05.2008; near Kokalyane Monastery, 

850 m, mixed forest periphery, 10.06.2008; nE Peyova buka Hut, 1100 m, half-open area, 
10.10.2008; nE Malinov chukar peak, 1130 m, birch forest periphery, 09.06.2009; n Bukov 
dol locality, 1120 m, beech forest, 09.06.2009; W ivanova mogila Peak, 1100 m, mixed forest 
periphery, 13.06.2009; nE Alino Village, 920 m, pine forest periphery, 13.06.2009; nE Alino 
Village, 940 m, pine forest, 14.06.2009.

Distribution in Bulgaria. Mainly the mountain areas between 600 and 1600 m alt. Single 
colonies are found up to 2000 m.

Chorotype. Holo-Palaearctic.

Formica  sanguinea latreille, 1798
localities. E Plana Village, meadow, 18.05.2008; E Plana Village, 1180 m, meadow, 

18.05.2008; n Bukov dol locality, 1060 m, half-open area, 29.05.2008; tsiganka Peak, 1150 
m, meadow, 17.06.2008 – 24.06.2008 (pitfall traps); E the astronomical observatory, 1140 
m, pine clearing, 25.04.2009; SE Pasarel Village, 880 m, xerothermic oak forest periphery, 
21.05.2009; W tsiganka Peak, 1100 m, meadow, 27.05.2009; n Bukov dol locality, 900 m, 
xerothermic oak forest periphery, 20.06.2009.

Distribution in Bulgaria. Many scattered locations throughout the country.
Chorotype. Holo-Palaearctic.
Remark. According to AtAnASSoV & DlUSSKiJ (1992), F. sanguinea is known as 

a widely distributed but comparatively rare species in Bulgaria. in Plana Mt., at least in its 
northern part, the species seems to be quite common. An interesting fact is that two of the five 
nests observed were relatively large domed nests, which is untypical of these ants.

Polyergus rufescens (latreille, 1798)
localities. n Bukov dol locality, 880 m, gravel road, 20.08.2009.
Distribution in Bulgaria. many scattered locations throughout the country.
Chorotype. Holo-Palaearctic.
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Discussion

The present research resulted in establishing 49 species1 of ants representing 13 genera 
and three subfamilies – Myrmicinae, Dolichoderinae and Formicinae. not surprisingly, genus 
Formica comprises the most species (10), followed by Lasius (9), and Myrmica (7). Forty-four 
species are new to the region of Plana Mountain, of which 12 are presented with very few 
records in the references for Bulgaria, due to limited distribution, change in systematics, or 
misidentification. two species reported from Plana in previous publications were not found 
during the current surveys – Tetramorium hungaricum Röszler (in StEinER et al., 2005) and 
Formica exsecta nylander (in WESSElinoFF, 1967). The distribution of the first is probably 
restricted to only certain localities in the mountain, so some more extensive sampling should 
confirm its presence. The absence of the latter from our samples could be for different reasons. 
An important factor is the altitude – F. exsecta usually inhabits the high mountain belts; the 
ridges of Plana (ca. 1200 – 1250 m alt.) are close to its lower vertical limit and a supposed 
population is likely to consist of a few spatially confined colonies. Another possible explanation 
considering the over 40 year period, since the only report from the mountain, is a profound 
change in habitat, which has led to the species extinction from the region. The samples with 
Tetramorium caespitum/impurum complex include at least one species different from T. caespitum 
l. it could be an undescribed cryptic species, but this speculation will need more material and 
further investigation.

of the total number of 51 species (two from references) 43 (84.3%) belong to the Euro-
Siberian zoogeographical complex, 5 (9.8%) are Mediterranean elements, 1 species, namely 
Formica fusca, is Cosmopolitan, and 2 (3.9%) are with indistinct distribution. of the Euro-
Siberian complex the most taxa come under the Holo-Palaearctic group – 12 (23.5%), followed 
by the north-Palaearctic – 6 (11.7%), the Central-European – 5 (9.8%), etc. All 5 Mediterranean 
species have Euro-Mediterranean distribution; the lack of typical Holomediterranean elements 
can be explained with the temperate continental climate of Plana, in a combination with its 
relatively high altitude. 

Plana’s location next to Vitosha Mt. (northwest) and lozen Mt. (northeast) is a good ground 
for comparison of the present species list with the relatively better studied ant faunas of these 
two neighbouring mountains. Fifty-five species of ants are known from Vitosha (AtAnASSoV, 
1952; AtAnASSoV & DlUSSKiJ, 1992; lAPEVA-GJonoVA, 2004; AntonoVA, 
2006; HlAVAč et al., 2007 and others) and 41 from lozen (VASSilEV & EFtiMoV, 1973; 
AntonoVA, 2006). it turns out that Plana and lozen, despite their similar maximal altitudes 
(1338 m and 1190 m respectively), have only 29 common species, while for Plana and the much 
higher Vitosha (max. 2290) this number is 36. This pattern is clearly seen when comparing the 
number of north-Palaearctic and Boreo-Montane elements in the three mountains, which are, 
accordingly: 6 and 4 in Plana, 7 and 6 in Vitosha, and only two north-Palaearctic species reported 
from lozen, with no Boreo-Montane species known from there. A possible explanation for this 
considerable amount of cold-hardy ants in Plana, is the proximity of the much bigger and higher 
Rila Mt. from south. As a result, Plana is exposed exclusively to northwest and northeast winds, 
which increase the continental influence over the mountain’s climate. The same has a negative 

1 This is the number of  the certainly identified species. The specimens of  Tetramorium caespitum/impurum complex 
include one or two species different from T. caespitum Linnaeus, that are unrecognizable at this stage.
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effect on the number of Mediterranean species – 5 against 6 in lozen and 8 in Vitosha. lozen, 
from other hand, has also some features that differ from the other two mountains – relatively 
low annual rainfall (560 – 628 mm) and predominance of maroon forest soils, while Plana 
and Vitosha are more humid (800 – 1025 mm), and covered mainly with brown forest soils 
(AnDREEV, 1982; niKoloV & yoRDAnoVA, 1997). The more arid climate, combined 
with the lowest minimal altitude (ca. 600 m) of the three mountains, are probably the reason 
for the presence of two typically xerophilous, macrothermic species in lozen, that are absent in 
Vitosha and Plana – Cataglyphis nodus Brulle and Camponotus sylvaticus olivier. 

With 51 presently known species, which is approximately 33% of all Bulgarian ants, the ant 
fauna of Plana Mountain is comparatively rich. it can also be regarded as relatively well-studied, 
considering the number of species in Vitosha Mt. (55), which is a result of a much longer 
research practice. However, new taxa will certainly appear, if following studies are to be carried 
out. The many unique samples per species, as well as the absence of several generally common 
ants (Lasius flavus (Fabricius, 1782), Aphaenogaster subterranea (latreille, 1798), Camponotus 
lateralis (olivier, 1792), etc.), confirm this expectation. Some parts of Plana Mt., especially the 
southeastern, remain more or less unexplored.

Acknowledgements

The work was supported by Ministry of Education and Science, Bulgaria, Grant no 
BG051Po001-3.3.04/41.

References

AnDREEV A. 1982. Plana mountain. izdatelstvo Meditsina i Fizkultura, Sofia, 63 p. (in Bulgar-
ian).

AntonoVA V. 2006. investigations on the populations of the ground myrmecofauna in Sofia 
City. PhD Thesis, Sofia, 229 p. (in Bulgarian).

AtAnASSoV n. 1952. Gesetzmässigkeiten in der Verbreitung und biologische Beobachtungen an 
den Ameisen des Witoscha Gebirges, BAS, І, 214 p. (in Bulgarian with German summary).

AtAnASSoV n., DlUSSKiJ G. M. 1992. Fauna Bulgarica. 22. Hymenoptera, Formicidae. Bul-
garian Academy of Sciences, Sofia, 310 p. (in Bulgarian).

BARREtt K. E. t. 1970. Ants from Hungary and Bulgaria. – The Entomologist, 130: 139-140.
BEStElMEyER B. t., AGoSti D., AlonSo l. E., BRAnDão R. F., BRoWn JR. W. l., 

DElABiE H. C. J., SilVEStRE R. 2000. Field techniques for study of ground-dwelling ants: 
An overview, description and evaluation. – in: Agosti D., Majer J. D., Alonso l. E., Schultz t. 
(eds.). Ants: standard methods for measuring and monitoring biodiversity, 280 p. Washington 
and london, Biological diversity handbook series, Smithsonian institution Press, 122-144.

Bolton B. 2003. Synopsis and classification of Formicidae. – Memoirs of the American Entomo-
logical institute, 71: 1-370.

CzECHoWSKi W., RADCHEnKo A., CzECHoWSKA W. 2002. The ants of Poland. Mu-
seum and institute of zoology, PAS, Warszawa, 200 p.



100    Boyan Vagalinski, Albena Lapeva-Gjonova

HlAVAč P., BEKCHiEV R., RůžičKA J., lACKnER t. 2007. Contribution to the knowledge 
of myrmecophilous beetles (Coleoptera) of Bulgaria. – Acta Societas zoologicae Bohemicae, 71: 
127-132.

lAPEVA-GJonoVA A. 2004. Pselaphinae (Coleoptera: Staphilinidae) from ant nests (Hy-
menoptera, Formicidae) in Southwestern Bulgaria. – Acta zoologica Bulgarica, 56 (1): 69 -73.

niKoloV V., yoRDAnoVA М. 1997. Bulgarian mountains. Marin Drinov Academic Publish-
ing House, Sofia, 65-79. (in Bulgarian).

RADCHEnKo A. 2000. What is “Leptothorax nylanderi” (Hymenoptera: Formicidae) in Russian 
and former Soviet literature? – Annales zoologici, 50 (1): 43- 45.

RADCHEnKo A. 2007. Fauna Europaea: Formicidae. in: noyes, J. (ed.). Fauna Europaea: 
Hymenoptera: Apocrita. Fauna Europaea version 1.3; http://www.faunaeur.org.

SAnEtRA M., HEinzE J., BUSCHinGER A. 1994. Enzyme polymorphism in the ant genus 
tetramorium Mayr and its social parasites (Hymenoptera: Formicidae). – Biochemical Systemat-
ics and Ecology, 22: 753-759.

SCHliCK-StEinER B. C., StEinER F. M., MoDER K., SEiFERt B., SAnEtRA M., Dy-
RESon E., StAUFFER C., CHRiStiAn E. 2006. A multidisciplinary approach reveals cryp-
tic diversity in Western Palaearctic Tetramorium ants (Hymenoptera: Formicidae). – Molecular 
Phylogenetics and Evolution, 40: 259-273.

SEiFERt B. 1984. A method for differentiation of the female castes of Tapinoma ambiguum Emery 
and Tapinoma erraticum (latr.) and remarks on their distribution in Europe north of the Medi-
terranean region. – Faunistische Abhandlungen, Staatliches Museum für tierkunde Dresden, 
11: 151-155.

SEiFERt B. 1988. A Revision of the European Species of the Ant Subgenus Chthonolasius (in-
secta, Hymenoptera, Formicidae). – Entomologische Abhandlungen, Staatliches Museum für 
tierkunde Dresden, 51 (8): 143-180.

SEiFERt B. 1992. A taxonomic Revision of the Palaearctic Members of the Ant Subgenus Lasius 
s. str. (Hymenoptera, Formicidae). – Abhandlungen und Berichte des naturkundenmuseums 
Görlitz, 66 (5): 1- 67.

SEiFERt B. 1995. two new Central European subspecies of Leptothorax nylanderi (Förster, 1850) 
and leptothorax sordidulus Müller, 1923 (Hymenoptera: Formicidae). – Abhandlungen und 
Berichte des naturkundemuseums Görlitz, 68 (7): 1-18.

SEiFERt B. 1996. Ameisen: beobachten, bestimmen. naturbuch Verlag, Augsburg, 352 pp.
SEiFERt B. 1997. Lasius nitidigaster n. sp. – a new ant species of the ant subgenus Chtonolasius 

Ruzski (Hymenoptera: Formicidae). – Annales zoologici, 46: 201-205.
SEiFERt B., SCHUltz R. 2009. A taxonomic revision of the Formica rufibarbis Fabricius, 1973 

group (Hymenoptera: Formicidae). – Myrmecological news, 12: 255-272.
StEinER F. M., SCHliCK-StEinER B. C., MoDER K. 2006. Morphology-based cyber iden-

tification engine to identify ants of the Tetramorium caespitum/impurum complex (Hymenoptera: 
Formicidae). – Myrmecologische nachrichten, 8: 175-180.

StEinER F. M., SCHliCK-StEinER B. C., SAnEtRA M., lJUBoMiRoV t., Antono-
VA V., CHRiStiAn E., StAUFFER C. 2005. towards DnA-aided biogeography: An example 
from Tetramorium ants (Hymenoptera, Formicidae). – Annales zoologici Fennici, 42: 23-35.



The аnts (Hymenoptera, Formicidae) of  Plana Mountain...    101       

tAGliAnti A. V., AUDiSio P. A., BionDi M., BoloGnA M. A., CARPAnEto G. M., 
DE BiASE A., FAttoRini S., PiAttEllA E., SinDACo R., VEnCHi A., zAPPARoli 
M. 1999. A proposal for a chorotype classification of the near East fauna, in the framework of 
the Western Palearctic region. Biogeographia, 20: 33- 57.

VASSilEV i., EFtiMoV M. 1973. The ants Formicidae (Hymenoptera) from the mountain of 
losen. – Annuaire of Sofia University, Faculty of Biology, 65 (1): 121-128. (in Bulgarian with 
English summary).

WESSElinoFF G. D. 1967. Hügelbauende Waldameisen in den losen-, Plana-, Werila-, Wi-
toscha und ljulingebirgen. – Waldhygiene, 7: 106-116.

WESSElinoFF G. D. 1973. Die hügelbauenden Waldameisen Bulgariens. Waldhygiene, 10:  
103-117.

Received: 12.11.2009

Authors` addresses:
Boyan Vagalinski, Albena Lapeva-Gjonova, Dragan Tsankov Blvd. 8, Department of  Zoology 
and anthropology, Faculty of  Biology, Sofia University, 1164 Sofia, Bulgaria, 
е-mails: boyan_vagalinski@еxcite.com, gjonova@abv.bg

Мравките (Hymenoptera, Formicidae) на Плана планина

( Р е з ю м е )

Боян ВАгАлински, Албена лАпЕВА-гьоноВА

настоящата статия представя резултатите от първото досега целенасочено изследване 
на мирмекофауната (семейство Formicidae) на плана планина (Западна България). Уста-
новени са общо 49 вида мравки, от които 44 се съобщават за първи път от проучвания 
район. Tetramorium hungaricum (Röszler, 1935) и Formica exsecta Nylander, 1846, съобщени за 
планината от други автори, не са намерени при това изследване. представен е и зоогео-
графски анализ на локалната фауна на мравките, както и в сравнение с тази на съседните 
Витоша и лозен планини. Включена е информация за хабитатите на проучваните видо-
ве и допълнителни бележки за някои от тях.



Монография за високопланинските сухоземни ненасекомни 
членестоноги на Стария свят от Петър Берон

Алекси попоВ

BERON P. 2008. High-altitude Isopoda, Arachnida and 
Myriapoda in the Old World. – Bureschiana, 1: 556 pp.

първият том от Bureschiana, новата поредица на националния 
природонаучен музей, е посветен на групите Isopoda (мокрици), 
Arachnida (паякообразни) и Myriapoda (многоножки) във високите 
планини на Европа, Африка и Азия. интересът на д-р петър 
Берон към високопланинската фауна е фокусиран още преди 
повече от 40 години. Той е наблюдавал и събирал такава фауна в 
повечето от разглежданите в монографията планини. Това му дава 
основание да се залови със задача, която на пръв поглед изглежда 
непосилна.

Авторът изяснява, сравнява и анализира състава, вертикалното 
разпространение, произхода, формирането и зоогеографията 
на тази фауна. За долна граница на високопланинската зона 
той приема 2200 m, а на истинската орофитна зона – 3500 m. 
любопитно е до каква височина се срещат представители на 

разглежданите групи животни (в скоби са посочени определените до вид): паяците до 6700 m (6100 m), 
акарите до 6100 m (5800 m), сенокосците до 5700 m (5600 m), стоножките до 5700 m (5545 m). наред с 
историята на проучването и основните експедиции д-р п. Берон обсъжда разликата във височинните 
пояси в изследваната територия.

изходният материал в монографията обхваща обзора на таксоните поотделно за всяка планинска 
система и списъка на видовете по систематични групи със съответните планини или страни и 
височини. Въз основа на тези данни е съставена синтетичната част на книгата. групите членестоноги 
са анализирани по райони с посочване на сходствата и разликите във фауните на различните 
планини. Д-р п. Берон въвежда и новия термин таксоградиент като степен на намаляване на броя на 
таксоните с надморската височина. Анализиран е и ендемизмът и наличието на реликти по отделните 
планини, като е обърнато особено внимание на хипсоендемитите, обитаващи само зоната над 2000 m 
в съответната планина. Читателят е улеснен и от подробната библиография на разглежданите групи 
високопланински членестоноги.

В тази книга, основаваща се на огромен по обем материал, могат да се открият и някои пропуски. 
като максимална надморска височина на срещане на подразред Oribatida (стр. 337 и графиката на 
стр. 246-247) неправилно е посочена 6100 m. както се вижда от списъците и графиките на стр. 337-
357 максималната височина за тази група е 5800 m. В таблиците за таксоградиента (стр. 435) от общо 
24 коефициента за видовете и родовете 8 са погрешно изчислени, като те се отнасят за всичките три 
разглеждани групи (Isopoda, Pseudoscorpiones, Opiliones) и за всичките четири височинни пояса.

с излизането от печат на първия том на Bureschiana всичките четири печатни поредици на нпМ 
се издават от Pensoft, едно от водещите в света издателства в областта на биоразнообразието. очакваме 
предлагането на нови монографии в поредицата, посветена на акад. иван Буреш, основоположник на 
съвременната зоология в България.

Historia naturalis bulgarica, 20: 102, 2012
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Five new records of  terrestrial gastropods (Mollusca: Gastropoda)  
for Bulgarian fauna

Ivailo DEDOV, Peter SUBAI

DEDOV I., SUBAI P. 2012. Five new records of  terrestrial gastropods (Mollusca: Gastropoda) for 
Bulgarian fauna. – Historia naturalis bulgarica, 20: 103-106.
Abstract. In the course of  different collecting trips, five gastropod species were newly recorded 
for Bulgarian fauna. The position of  the localities is given in UTM code (UTM Zones, 34, 35). The 
materials are deposited in the authors’ collections and in the National Museum of  Natural History 
(Sofia).
Key words: Gastropoda, first records, Bulgaria

Introduction

The terrestrial gastropods were often found as empty shells and this could be an indication 
that the species are real inhabitants of the area. At the same time, by river valleys and sea routes, 
shells of various foreign species have penetrated Bulgarian habitats. For the moment, 4 species 
have been found at the Bulgarian sea coast and river banks only as shells, and we consider these 
as not being real members of our fauna - Chondrus tournefortianus (Férussac, 1821), Jamina 
squalina (Rossmässler, 1848), Rumina decolata (Linnaeus, 1758), Poiretia algira (Bruguière, 
1972) (DAMyAnov & LikhARev, 1975). Such finds could be an interesting source for 
information about the process of colonization of the neighbouring localities (as not only the 
shells but also living specimens could be transported by water), but also as a good indication for 
the composition of the local fauna (some of the species occur with scarce populations and often 
could be found predominantly as shells) or for the fauna of the river’s upstream valley.

Material and methods

For collecting of the materials, the hand-collecting and soil-sifting methods were used. 
The materials were collected in forests, rocks and floating debris (branches, leafs and floating 
debris). The morphological examinations were carried out with a stereo-microscope. Specimens 
of the new taxa are deposited in the following collections: national Museum of natural history 
in Sofia (nMnhS), collection of P. Subai (coll. Subai) and the collection of i. Dedov (coll. 
Dedov).
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Results and discussion

List of species
Family Orculidae

1. Orculella ignorata hausdorf, 1996 
Material examined: UTM: nG 45, Strandzha Mts., 6 km n of Malko Tarnovo, 400m a.s.l., 

floating debris, 08.05.2008, leg. Dedov & Subai, coll. Subai 22167/1spm.
Distribution: O. ignorata occurs on the Greek mainland, Turkey, Dodecanese and north 

Aegean islands (BAnk, 2004).

Family Pyramidulidae

2. Pyramidula cephalonica (Westerlund, 1898) 
Material examined: UTM: GL 28, Slavyanka mountains, hambar Dere gorge, ca. 3 km SW 

of Paril, 973-1005m a.s.l., in leaf litter and at limestone rocks, 29.5.2007, leg. Dedov & Subai, 
coll. Subai 23311/8spm. +12(juv.);  leg. Dedov & Simov, coll. Dedov 1428/ 17spm.

UTM: Gn 08, Ledenika cave, vratsa distr., at limestone rocks beside cave, 22.5.2007, 
leg. Dedov & Subai, coll. Subai 23353/5spm.+1(juv.), coll. Dedov 1575/numerous, 
nMnhS/5spm.

UTM: kh 68, wood at the ne-border of karlukovo, S-bank of the river iskar, at limestone 
rocks beside cave,  leg. Dedov & Subai, 31.5.2007, coll. Subai /numerous.

UTM Lh 67, n-border of emen, nW of veliko Tarnovo, 300m a.s.l., at limestone rocks 
beside highway, 27.5.2007, leg. Dedov & Subai, coll. Subai 23158/6spm. +8(juv), coll. Dedov 
1574/numerous, nMnhS/5spm.

UTM: Lh 75, wood beside cave of Bacho kiro, 6 km SW of Dryanovo, at limestone 
rocks, 26.5.2007, leg. Dedov & Subai, coll. Subai 23417/24spm.+11(juv.), coll. Dedov 1576/
numerous.

UTM Lh 86, S-border of river yantra, in veliko Tarnovo, 300m a.s.l., at limestone rocks 
beside railway, 27.5.2007, leg. Dedov & Subai, coll. Subai 23394/8+22(juv.) 

UTM: Lh 87, wood beside Preobrazhenski Monastery, veliko Tarnovo distr., at limestone 
rocks, 26.5.2007, leg. Dedov & Subai, coll. Subai 23232/40spm.+33(juv.), coll. Dedov 1577/
numerous, nMnhS/5spm.

UTM Mh 42, 3.5 km ne from Sliven, towards ichera, 440m a.s.l., at limestone 
rocks, 06.05.2008, leg. Dedov & Subai, coll. Subai 22218/10spm.+15(juv.), coll. 
Dedov/1spm.+3(juv.)

UTM nG 45, Strandzha Mts., 6 km n of Malko Tarnovo vill., 400m a.s.l., floating debris, 
08.05.2008, leg. Dedov & Subai, coll. Subai 22163/4spm.+2(juv.)

Distribution: P. cephalonica occurs mainly on the Western Balkans - Albania, Bosnia and 
herzegovina, Croatia, italy, Macedonia, as well as on the Greek mainland and north Aegean 
islands (BAnk, 2004).

note: DeDov (2007) refers all finds of Pyramidula from Bulgaria to Pyramidula pusilla 
(vallot, 1801), but according to new and re-estimated data, part of these belong to P. cephalonica.  
Pyramidula pusilla is a common species that occurs on the whole Balkans and in the main part 
of europe, while P. cephalonica is a more southern species and is rare in northern Bulgaria. Both 
species occur together in some of the Bulgarian localities (Lh 75, wood beside cave of Bacho 
kiro; Lh 87, wood beside Preobrazhenski Monastery). With the new finds, the species of genus 
Pyramidula from Bulgaria are now two: P. cephalonica and P. pusilla. 
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Family Clausiliidae 

3. Clausilia pumila Pfeiffer, 1828
Material examined: UTM: FP 45, Bulgaria, vill. Darzhanitsa, Archar river, 80m a.s.l., under 

stones, coll. Dedov 1104/1spm., leg. Lazarov, 2006
Distribution: C. pumila occurs mainly in Central and Western europe, as well as on the 

Balkans - Bosnia and herzegovina, Croatia, Serbia, kosovo, voivodina, Montenegro (BAnk 
2004). 

note: So far the occurrence of C. pumila in Bulgaria was doubtful. According to JAeCkeL 
et al. (1957), cited by DAMyAnov & LikhARev (1975), the species occurs in Bulgaria, 
but no localities or finds are provided by these publications. This announcement of a living 
specimen is the first for Bulgaria and it is the southernmost known locality of the species at 
present.

Family Zonitidae 

4. Aegopinella epipedostoma iuncta hudec, 1964
Material examined: UTM: Lh 70, FP 55, vill. Archar, S of vidin, 140m a.s.l., floating 

debris at the river Archar, 05.05.2008, leg. Subai, coll. Subai 22248/1add.
Distribution: A. epipedostoma iuncta occurs mainly in Central and Western europe, as well 

as in Croatia and Romania (BAnk, 2004).

Family Hygromiidae 

5. Xerolenta obvia pappi (Schütt, 1962)
Material examined: UTM: nG 45, Strandzha Mts., 6 km n of Malko Tarnovo vill., 400m 

a.s.l., floating debris, 08.05.2008, leg. Dedov & Subai, coll. Subai, 22189/2juv.
Distribution: X. obvia pappi occurs in the Greek mainland and Turkey (BAnk, 2004).
in the course of different collecting trips five gastropod species were newly recorded for 

the Bulgarian fauna. The real inhabitants of the Bulgarian fauna are P. cephalonica and C. 
pumila, while the species that were found in the floating debris as empty shells (O. ignorata, 
A. epipedostoma iuncta, X. obvia pappi) we consider as uncertain and their occurrence in the 
Bulgarian fauna should be confirmed by finding living specimens.

From the species, found as shells, the more likely inhabitant of the Bulgarian fauna is X. 
obvia pappi. This species could be expected within the south-eastern borders of Bulgaria. The 
specimen of O. ignorata most probably originated from Turkey and penetrated in Bulgaria as 
an empty shell with the stream of veleka river. The shell of  A. epipedostoma iuncta was found 
in the village Archar, near the bridge of Archar river, approximately 500 m from the Danube. 
This species lives in Romania and it is possible that some specimens could occur in the border 
area of Bulgaria.
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Пет нови вида сухоземни охлюви (Mollusca: Gastropoda) за фауната  
на България

Ивайло ДЕДОВ, Петер ШУБАЙ

( Р е з ю м е )

След няколко научни ескпедиции в България са намерени 5 вида сухоземни охлюви, 
нови за фауната на страната. Два от видовете са открити живи (P. cephalonica и C. pumila), 
докато останалите 3 – като черупки (O. ignorata, A. epipedostoma iuncta, X. obvia pappi).

От видовете, намерени като черупки, най-голяма вероятност да обитава България има 
за подвида X. obvia pappi. Черупката от O. ignorata вероятно е проникнала по течението на 
река Велека. Черупката на A. epipedostoma iuncta е намерена на 500 m  река Дунав. Видът се 
среща в Румъния и е много вероятно отделни екземпляри да навлизат и в България, в 
близост до северната граница.
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Estimation of  the faunistic diversity of  the Kresna Gorge

Zdravko Hubenov

Hubenov Z. 2012. estimation of  the faunistic diversity of  the Kresna Gorge. – Historia naturalis 
bulgarica, 20: 107-120.
Abstract. A total of  3199 species has been established in the Kresna Gorge, belonging to 355 
families, 75 orders, 16 classes and 5 types. The taxa with Mediterranean type of  distribution for 
some of  the investigated groups are over 70%. Three hundred and eighteen species are rare (19.4%), 
endemics - 83 species (4.6%) and relicts - 16 species (5.3% of  the bulgarian relicts). The number 
of  taxa with conservation significance is about 400 (12.5%), of  which 42 species are of  the highest 
category – world importance.
Key words: Fauna, diversity, conservation, Kresna Gorge, bulgaria

Introduction

Extensive research of the Kresna Gorge and its surroundings allows regarding this region as 
well studied. The knowledge of many taxonomic groups and the large number of investigations 
in the gorge are related to the occurrence of a highroad nearby, of natural science centres, 
popular tourist sites, a migratory corridor for a number of bird species, and good attendance by 
zoologists. The zoogeographical character of the Kresna Gorge and the Sandanski-Petrich Valley 
has traditionally attracted the interest of zoologists in this territory. Several dissertations deal 
with the region as well (TOMOV, 1971; HUBENOV, 1985; SAKALIAN, 1989).

Most literature data concern mainly the mountains in Southwestern Bulgaria or are scattered 
in articles that are not specifically focused on the Kresna Gorge. The latest investigations of the 
gorge include a part of Nematoda (MITOV et al., 2004), Branchiobdella (SUBCHEV, 2001), a 
part of Gastropoda (ANTONOVA & DEDOV, 2001), a part of Isopoda (ANDREEV, 2001), 
Scorpionida, Solpugida and Acari (BERON, 2001a), Pseudoscorpiones (PETROV, 2001), 
Opiliones (MITOV, 2001), Araneae (BLAGOEV et al., 2001), Myriapoda (STOEV, 2001), 
Odonata (MARINOV, 2001), Orthopteroidea (POPOV et al., 2001), Raphidioptera and 
Neuroptera (POPOV, 2001), Buprestidae (SAKALIAN & LANGOUROV, 2001), a part of 
Coleoptera (GUÉORGUIEV, 2001), Heteroptera (SIMOV, 2001), Hymenoptera (IVANOV 
& LJUBOMIROV, 2001), Phoridae (LANGOUROV & SAKALIAN, 2001), Tachinidae 
(HUBENOV, 2001), Trichoptera (KUMANSKI, 2001), Hesperioidea and Papilionoidea 
(ABADJIEV, 2001), a part of Macrolepidoptera (BESHKOV, 2001), Pisces (STEFANOV, 
2001), Amphibia and Reptilia (PETROV & BESHKOV, 2001), Aves (STOYANOV et al., 
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2001), Chiroptera (PETROV, 2001), Insectivora, Lagomorpha and Rodentia (POPOV, 2001), 
and Macromammalia (SPASSOV & STOEV, 2001). The hydrofauna is scrutinized (UZUNOV 
& VARADINOVA, 2001) and a general faunistic review has been made (BERON, 2001b). 
Most systematic are the investigations concerning Orthoptera, Heteroptera, a part of Coleoptera, 
Lepidoptera, amphibians, reptiles and birds.

Three periods are outlined in the contemporary investigations of the Kresna Gorge. The first 
stage includes mostly the investigations on Orthoptera, Heteroptera, Hymenoptera, Lepidoptera 
and Reptilia by A. Drenovski, N. Atanasov, G. Peshev, M. Josifov, A. Slivov, J. Ganev and V. 
Beshkov and publishing of many articles by these authors, concerning the gorge. The second 
stage is connected with the faunistic investigations of Blagoevgrad district by the Institute of 
Zoology, Bulgarian Academy of Sciences and publishing of the scientific volumes Fauna of 
Southwestern Bulgaria (Part 1 - 1986 and Part 2 - 1988). Twenty-five articles by 29 authors have 
been included in it, parts of which refer to the gorge. The third stage of the investigations refers 
to the biodiversity protection of Kresna Gorge. It generalizes investigations, devoted to the 
gorge particularly and collected in the monograph Biodiversity of Kresna Gorge (2001). This 
edition fills a significant lack in knowledge of many taxonomic groups. However, it is published 
in Bulgarian and the work that generalizes the fauna is very concise. Some taxonomic groups, 
for which data are available in previous works, are not included in the monograph (BERON, 
2001b). There are fragmentary data about the gorge in the articles of recent years (RAPUZZI 
& GEORGIEV, 2007; VAGALINSKI & STOEV, 2007; BEKCHIEV, 2008; BESCHOVSKI, 
2008).

The aim of the paper is to present in generalized aspect the faunal investigations of the 
Kresna Gorge as well as to analyze the taxonomic diversity of the fauna, the level of study and 
the conservation significance of the investigated groups.

Approach

The articles discussed here are various and can be divided into 5 groups: 1) Information on 
separate taxa in the Kresna Gorge; 2) Accidentally included literature data; 3) Generalization 
of the reported data for the corresponding group from the investigated region; 4) Generalized 
papers, where the literature data are expanded by current investigations; 5) Systematic 
contemporary investigations.

The lack of a generalized plan followed by the papers, their heterogeneous character and the 
different level of knowledge of the included groups make the extracting of equivalent information 
from all papers difficult. The level of study is made on the basis of the families investigated. The 
data, provided in Table 2, have to be accepted as tentative and the presented information for 
the separate taxa to be not compared literally. The percentages in the work usually refer to the 
groups for which the corresponding data are included.

The conservation significance of the species is established according to the part of their 
population’s presence in Bulgaria. For local endemics 100% of their populations are localized 
in the territory of the country so they have the highest category - world importance (W). The 
regional endemics, because of their restricted distribution, and species from the IUCN Red 
List, are included to this category as well. The Balkan endemics and subendemics; the species, 
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protected by Bulgarian legislation and those included in the Bulgarian Red Book, Bern and Bon 
Conventions, Birds and Habitats Directives, EUROBATS, ESC Red List and CORINE belong 
to the taxa of European importance (E). Relicts, rare taxa and species at the border of the area 
form the group with national importance (N).

Results and discussion

A total of 3199 species, belonging to 355 families, 75 orders, 16 classes and 5 types have 
been identified in the Kresna Gorge so far (Table 1). That represents 13.7% of the species from 
the treated orders in Bulgaria and 10.5% of the total species composition in the country. The 
explored territory includes from 30 to 70% of the Bulgarian fauna for the well-studied groups. 
The estimated study level of the separate taxa is different. Nematoda, Crustacea and some orders 
of Arachnida and Insecta are the most poorly investigated. Entire families from these groups 
remain almost unknown, so the data in this study are accidental. A small number of families 
from Acariformes, Hymenoptera and Diptera have been regarded (from 12 to 19) whereas in 
Bulgaria these include from 62 to 180 families and thousands species. Thus, these orders (except 
for a part of the families included) have to be considered poorly investigated since from 1.1 to 
4.4% of the Bulgarian species are known in the Kresna Gorge. Mollusks, of which 6.4% of the 
known species in Bulgaria have been reported in the investigated region, should be considered 
poorly investigated as well. Some orders of Annelida, Arachnida, Insecta and Vertebrata are well 
studied (about 30% of the Bulgarian species).

The richest in species are three of the studied classes: Insecta (2561 species – 12.4% of the 
Bulgarian entomofauna as a whole), Aves (232 species – 58.0% of the Bulgarian ornithofauna) 
and Arachnida (189 species – 7.0% of the Bulgarian arachnofauna) and three of the orders – 
Lepidoptera (942 species – 32.5%), Coleoptera (634 species – 10.6%) and Heteroptera (419 
species – 39.9% of the species, established in Bulgaria). With a moderate species richness are the 
following groups: Araneae (112 species – 11.2%), Hymenoptera (136 species – 3.4%), Diptera 
(153 species – 4.4%) and Passeriformes (119 species - 74.4%). The rest of the groups have a 
poor species richness (below 100 species) or are presented with separate reports. For most groups 
the Kresna Gorge is a region with very rich species composition. This fact especially applies 
to Amphibia, Reptilia, Ciconoformes, Accipitriformes, Piciformes, Passeriformes, Insectivora, 
Chiroptera, Rodentia and Carnivora, of which among 50.0 and 80.0% of the Bulgarian species 
have been found. It is worth noting that the gorge has a high species richness in comparison 
with the Central Balkan National Park (2570 species) and Rila National Park (3861 species). 
Recently, an inventory of the parks’ fauna was made but their territories are situated above 700-
1000 m and the great faunal richness of the Kresna Gorge despite its small territory is related 
to this. It can be assumed that the gorge has a rich faunal diversity but the total level of study 
is about 50-60%. This low value is related to the poor investigation of the invertebrate groups 
with a high species richness (Acariformes, Parasitiformes, Hymenoptera and Diptera). The total 
taxa number could reach about 4000-5000 after a thorough investigation of the fauna.

 Low altitude of the gorge and poor study level of part of the taxa allow no definite conclusions 
on the vertical distribution of the groups. Often the more widely distributed species reach to 
above 1000 m whereas those with Mediterranean type of distribution rarely reach over 500-
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Ta b l e  1
Taxonomic diversity and level of  study of  the investigated groups in Kresna Gorge

Types Classes Orders

Kresna Gorge Bulgaria

number 
of  

families

number 
of  species

percentage 
of  Bulgarian 

species 

number 
of  

families

number 
of  

species

nematoda 
(23)

Chromadorea 
(23)

Araeolaimida 2 7 35.0 2 20
Rhabditida 4 16 2.5 48 629

Annelida 
(38)

oligochaeta 
(31)

Haplotaxida 1 1 50.0 1 2
opistophora 1 1 2.2 2 44
Lumbriculida 1 3 42.8 1 7

Tubificida 3 26 27.4 4 95
branchiobdellea 

(3) branchiobdellida 1 3 50.0 1 6

Hirudinea (4)
Arhynchobdellida 2 3 25.0 2 12
Rhynchobdellida 1 1 11.1 2 9

Arthropoda 
(2784)

Crustacea (15)
Isopoda 7 12 8.7 28 137

Amphipoda 1 2 1.6 24 122
Decapoda 1 1 3.0 13 33

Arachnida (189)

Scorpiones 1 1 33.3 2 3
Solifugae 1 1 100.0 1 1

Pseudoscorpiones 5 12 8.5 9 59
opiliones 4 16 26.2 6 61
Araneae 25 112 11.2 41 1000

Acariformes 6 14 1.1 180 1228
Parasitiformes 8 33 9.3 32 355

Chilopoda (14)
Lithobiomorpha 1 6 8.7 2 69

Scolopendromorpha 1 2 33.3 1 6
Geophilomorpha 3 6 31.0 6 29

Diplopoda (5) Julida 2 5 8.9 3 56

Insecta (2561)

ephemeroptera 7 40 39.2 15 102
odonata 6 21 30.9 10 68

Plecoptera 6 13 12.9 7 101
embioptera 1 1 100.0 1 1
blattodea 2 5 31.2 4 16
Mantodea 2 4 100.0 2 4
Isoptera 1 1 50.0 2 2

orthoptera 10 68 30.2 14 225
Dermaptera 2 2 11.8 4 17
Heteroptera 26 419 39.9 39 1050
Coleoptera 34 634 10.6 115 6000

Raphidioptera 1 3 21.4 2 14
neuroptera 9 48 41.4 12 116

Hymenoptera 19 136 3.4 62 4000
Trichoptera 16 71 27.5 20 258
Lepidoptera 23 942 32.5 90 2900

Diptera 12 153 4.4 104 3500
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Types Classes Orders

Kresna Gorge Bulgaria

number 
of  

families

number 
of  species

percentage 
of  Bulgarian 

species 

number 
of  

families

number 
of  

species

Mollusca 
(22)

Gastropoda 
(20)

Mesogastropoda 1 1 1.6 21 61
basommatophora 3 3 8.8 6 34
Stylommatophora 7 16 6.9 25 233

bivalvia (2) unionida 1 2 25.0 1 8

vertebrata 
(332)

Pisces (13)
Anguilliformes 1 1 100.0 1 1
Cypriniformes 3 11 21.6 4 51
Siluriformes 1 1 33.3 2 3

Amphibia (10)
Caudata 1 2 33.3 1 6
Anura 5 8 66.6 5 12

Reptilia (21)
Testudines 2 3 50.0 4 6

Sauria 3 6 46.1 4 13
ophidia 3 12 66.7 4 18

Aves (232)

Podicipediformes 1 2 40.0 1 5
Pelecaniformes 2 3 50.0 3 6
Ciconiiformes 3 10 71.4 4 14
Anseriformes 1 9 25.0 1 36

Accipitriformes 2 21 75.0 2 28
Falconiformes 1 5 55.5 1 9
Galliformes 1 5 71.4 1 7
Gruiformes 1 7 63.6 3 11

Charadriiformes 5 24 36.9 9 65
Columbiformes 1 5 71.4 2 7
Cuculiformes 1 2 100.0 1 2

Caprimulgiformes 1 1 100.0 1 1
Strigiformes 1 5 45.4 2 11
Apodiformes 1 2 66.7 1 3
Coraciiformes 4 4 100.0 4 4

Piciformes 1 8 80.0 1 10
Passeriformes 20 119 74.4 20 160

Mammalia (56)

Insectivora 3 8 80.0 3 10
Lagomorpha 1 1 50.0 1 2
Chiroptera 3 17 53.1 4 32
Rodentia 5 18 54.5 10 33
Carnivora 4 9 56.2 4 16

Arctiodactyla 2 3 37.5 3 8
5 16 75 355 3199 13.7 1074 23283

Note. The number of  species for types and classes is given in brackets.

Ta b l e  1
Continued
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700 m and usually do not leave the belt of the xerothermic oak forests. For poorly investigated 
groups the vertical distribution reflects mostly the regions of the material collecting that are 
localized in the low parts of the gorge. 

The percentage of the species with Mediterranean type of distribution is high for some of 
the investigated groups (Table 2): Opiliones – 100.0%, Sauria – 83.3%, Pseudoscorpiones – 
75.0%, Ophidia – 75.0%, Neuroptera – 72.9%, Heteroptera – 62.1%, Buprestidae – 50.9%, 
Orthopterida – 48.5% and Odonata – 42.8%. Probably this percentage will decrease under better 
investigation of the part of taxa mentioned above. Only southern species of Pseudoscorpoines 
and Opiliones have been reported from the gorge till now. This refers also to small orders with 
southern origins such as Solifugae, Embioptera and Isoptera, represented by single species only. 
Taxa for which the Kresna Gorge represents the northernmost border of distribution – 16 
species of invertebrates belonging to 6 orders, are a matter of interest as well (Table 2).

Rare species. This category comprises taxa with scanty populations or only known from 
single localities. Usually, such species are connected with definite biotopes and require specific 
conditions of life. Each negative change of the microclimate, as well as environmental pollution 
and disturbances of their habitats is related to extinction of species in local or areal aspect. Two 
hundred and ninety-eight species (9.3%) from 25 of the regarded groups are accepted as rare 
(Table 2). The richest in rare species are Sauria (50.0%), Ophidia (25.0%), Chiroptera (23.5%), 
Lepidoptera (23.3%), Trichoptera (18.9%) and Orthopterida (17.6%). This percentage is 
significantly lower for invertebrates (18.7%) than vertebrates (31.7%). Most numerous rare 
taxa have been established for Lepidoptera, Trichoptera, Orthoptera and Chiroptera (Table 2). 
Quite probably, with ongoing research, the list of rare invertebrate species would increase.

Endemics. Taxa not distributed outside the borders of the Balkan Peninsula belong to this 
category. They are divided into: balkan (occurring in the territory of more than one Balkan 
countries), bulgarian (found in Bulgaria only), regional (known from more localities in a 
definite region) and local (found in one restricted locality). Endemics are of high conservation 
value for the evaluation of any territory and show the uniqueness of the fauna. A total of 83 (4.6%) 
endemic forms for 11 of the investigated groups have been established (Table 2). The percentage 
of endemism is very high in the following groups – Stylommatophora (31.2%), Isopoda (25.0%), 
Opiliones (18.7%), Cipriniformes (18.2%), Orthopterida (17.6%) and Trichoptera (14.1%). 
Local and regional endemics (5 species – 6.7%) have been found for 3 groups (Acariformes, 
Orthoptera and Heteroptera). Most numerous endemics have Heteroptera – 3 species (3.6%). 
Bulgarian endemics (3 species – 3.6%) have been established for Isopoda, Trichoptera and 
Lepidoptera. Balkan endemics and subendemics are the most numerous (75 species – 4.2%). 
Endemic vertebrates belong to the last category as well – 5 species (Table 2). The endemism of 
the invertebrates is higher (4.7%) than vertebrates (3.8%) and is close to the total percentage 
(4.3%) of the endemic species in Bulgaria (HUBENOV, 2008). The great number of endemics 
(10 to 30) has been established for Heteroptera, Trichoptera and Lepidoptera.

Relicts. The relict elements of the fauna are the result of palaeoclimatic and palaeogeographical 
changes from the Tertiary to the present. Relicts significantly contribute to the specificity and 
uniqueness of the fauna and are of high conservation importance. According to their origin, the 
relicts are preglacial and glacial (Table 2). The percentage of relicts is the highest for Ophidia 
(41.7%) and Opiliones (18.7%). The preglacial relicts (13 species – 81.3%), represented by 6 
systematic groups, predominate in the Kresna Gorge. They are most numerous for Opiliones 
and Ophidia (from 3 to 5). Smaller is the number of the glacial relicts (3 species – 18.7%) that 
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are regarded only for the vertebrates. The Kresna Gorge takes a modest place (16 species – 5.3% 
of the Bulgarian relicts) to the number of relict taxa by comparison with the near mountains 
Rila and Pirin (HUBENOV, 2008). This percentage is not small, especially considering the 
cramped area of the gorge and negligible number of examined groups with relict forms, and 
probably will increase under future investigations. 

Protected and threatened species. Five invertebrate species, protected by the Bulgarian 
legislation, have been found. European Red Lists of the invertebrates relate mostly to Central 
and West Europe but a lot of species distributed in Bulgaria are included in them as well. Thus 
a small number of taxa from the Kresna Gorge are included in: IUCN Red List – 8 species 
of Rhynchobdellida, Decapoda, Odonata, Coleoptera, Lepidoptera and Unionida; Bern 
Convention – 10 species of the same taxa; Habitats Directive – 7 species of the mentioned orders 
and 1 species of Orthoptera; ESC Red List – 11 species of Rhynchobdellida, Decapoda, Araneae, 
Odonata, Coleoptera and Lepidoptera; CORINE – 11 species of Rhynchobdellida, Odonata, 
Coleoptera and Lepidoptera. The richest in such species (from 2 to 6 species) are Odonata, 
Coleoptera and Lepidoptera. The number of protected and threatened vertebrates is very high: 
255 species are protected by the Bulgarian legislation, 58 species are included in the Bulgarian 
Red Book, 29 species – in IUCN Red List, 290 species – in Bern Convention, 129 species – in 
Bon Convention, 78 species – in Birds Directive, 36 species – in Habitats Directive, 17 species – 
in EUROBATS, 135 species – in ESC Red List and 47 species – in CITES (Table 2).

Taxa with high conservation value. Thirteen invertebrate species considered of world 
importance have been established (5 local endemics and 8 included in IUCN Red List). For the 
invertebrates, the Balkan endemics and subendemics (70 species – 17.5%), Bern Convention, 
ESC Red List and CORINE species (10 – 11 species) are mostly of European importance, 
whereas the rare species with national importance (298 species – 74.5%) are most numerous. 
Twenty-nine vertebrate species (7.2%) are considered world important (included in IUCN Red 
List). From the taxa of European importance predominate those protected in Bulgaria, included 
in Bern Convention, Bon Convention and ESC Red List (129 – 290 species, 32.2 – 72.5%). 
Taxa of national importance are defined by the rare species (20 species – 5.0%). The total 
number of taxa with significant conservation importance exceeds 400 species (12.5%), usually 
belonging to several categories. Nevertheless, their number is very high and demonstrates 
cogently the important conservation significance of the Kresna Gorge (Table 2).
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Оценка на фаунистичното разнообразие на Кресненския пролом

Здравко ХУБЕНОВ

(Р е  з  ю м е)

В Кресненския пролом са установени 3199 вида, които принадлежат към 355 семейства, 
75 разреда, 16 класа и 5 типа. Това представлява 33.0% от семействата в България, 13.7% 
от видовия състав на разгледаните разреди и 10.5% от видовия състав на страната. При 
добре проучените групи разглежданата територия включва от 30 до 70% от българската 
фауна. Процентът на видовете с медитерански тип на разпространение се колебае при 
някои от разгледаните групи между 40 и 80%. За редки са приети 298 вида (9.3%) при 
25 от разгледаните групи. Процентът на редките видове е най-висок при Sauria (50.0%), 
Ophidia (25.0%), Chiroptera (23.5%) и Lepidoptera (23.3%). При 11 от разгледаните групи 
са установени общо 83 (4.6%) ендемични форми. Процентът на ендемизъм е най-висок 
при Stylommatophora (31.2%), Isopoda (25.0%), Opiliones (18.7%), Cipriniformes (18.2%), 
Orthopterida (17.6%) и Trichoptera (14.1%). По брой на реликтите (16 вида - 5.3% от 
българските реликти) Кресненският пролом заема по-скромно мясно в сравнение с 
планините Рила и Пирин. Процентът им е най-висок при Ophidia (41.7%) и Opiliones 
(18.7%). Доминират преглациалните реликти (13 вида – 81.3%), които са застъпени в 6 
систематични групи. Броят на застрашените видове е много голям: 260 вида са защитени 
от българското законодателство, 58 вида са включени в Червената книга на България, 37 
вида – в IUCN, 300 вида – в Bern Convention, 129 вида – в Bon Convention, 78 вида – в 
Birds Directive, 44 вида – в Habitats Directive, 17 вида – в EUROBATS, 146 вида – в ESC 
Red List и 49 вида – в CITES. Общият брой на консервационно значимите таксони е над 
400 (12.5%) като 42 вида са от най-висока категория – световно значение.
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Bulgarian zoologists in South Asia and Melanesia – results of  the research 
and material remaining for study 

Petar  Beron

Beron P. 2012. Bulgarian zoologists in South Asia and Melanesia – results of  the research and 
material remaining for study. – Historia naturalis bulgarica, 20: 121-138.
Abstract. Since 1975, several Bulgarian zoologists have explored countries in South Asia and 
Melanesia (nepal, India, Sri Lanka, Burma, Thailand, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Vietnam, 
South China, incl. Taiwan, Papua new Guinea) and have collected many new taxa of  different 
groups, mainly in the high mountains and in caves. In the paper, the new taxa described from this area 
by Bulgarian and foreign specialists are enumerated. Large collections remain not yet identified.
Key words:  Bulgarians, Zoology, South Asia, Melanesia  

The fauna of South Asia and Melanesia is among the most interesting in the world. Since 
1975 Bulgarian zoologists have participated in its study, in the field collecting work and in the 
identification of the material. Their contribution is not as big as the work of the Zoologists from 
the countries like England, France, Germany, Italy, etc., but is worth announcing. The aim of 
this publication is to put together the results obtained so far and to outline the work, done 
especially in Papua New Guinea.  

    Participating in the field work in this area in different periods were St. Andreev, P. Beron, 
V. Beshkov, T. Ivanova, M. Josifov, S. Donchev, D. Kozhuharov, V. Golemansky, V. Popov, A. 
Popov. Identification of the material, collected by Bulgarians or sent from other museums was 
and is being made by V. Guéorguiev, P. Stoev, P. Beron, D. Bechev, A. Irikov, K. Kumanski, B. 
Gruev, R. Bekchiev, T. Marinov and a number of foreign specialists.

Terrain work in different countries

Nepal. Three high mountain expeditions (two months each) have been organized with 
participation of zoologists: 1981 (P. Beron), 1984 (P. Beron, St. Andreev), 1987 (P. Beron). 
Several trekkings have been made in the area of Everest (Solu Khumbu), Annapurna, etc., up 
to 5500 m altitude. Most of the material collected is still under study. P. Beron explored also 
some caves (Mahendra  Gupha and others). Material has been collected also by D. Bechev and  
D.Tolev in 2006. Publications: BEchEV (1990), BEchEV & DElTShEV (2008).

India. Some material was collected by us in the area of Delhi, Agra, Mumbay and Kashmir, 
incl. one cave and the high area around leh and Kargil in ladakh in 1981. Most of the material 
is still in Sofia.
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Sri  Lanka. In 1984 P. Beron  and  St. Andreev collected some material in several areas of 
the island (Kandi, Pidurutalagala, Nuvara Elya, Polonaruwa, Sigiria, Dambula, Kuruvita and 
others). New beetles have been described by GRuEV (1985), and some species were new for 
the island, and new Isopoda Oniscidea were recorded by our Italian colleagues (FERRARA et 
al., 1995, TAITI & MANIcASTRI, 1988, FERRARA  & ARGANO, 1989).

Burma. In 1984 P. Beron  and  St. Andreev visited, within  the  one  week  allowed, the  
following  points: Rangoon  (Yangon), Mandalay, Maymyo, Pagan. ROcchI (1986) described 
new water beetles from this trip.

Thailand. The country has been visited by P. Beron and St. Andreev in 1984 (Doi Inthanon, 
the area of  chiang Mai, the cave Tam chiang Dao and Phuket Island). Additional material was 
collected by the short visit of P. Beron in 2009 west of Bangkok. TAITI & FERRARA (1988) 
described the new cave isopod Exalloniscus beroni and PEScE & APOSTOlOV (1985) – a 
new harpacticoid.

Western (Peninsular) Malaysia. On several trips, Batu caves and the forest of Templer 
Park near Kuala lumpur were explored. In 2009 P. Beron and A. Popov visited other areas in 
the north of Malaya, incl. the big cave Gua Tempurung. The material is still waiting for the 
attention of specialists.  

Sabah. Ascention to the top of Mount Kinabalu (4101 m) and collecting on the trekking 
(1995, P. Beron).

Indonesia. In two visits of two months each (P. Beron and V. Beshkov in 1994, P. B.,   T. 
Daaliev and T. Ivanova in 1995) a rich collection has been brought back from 13   islands and 
31 caves. Some of the material has been published by Golovatch, Shear and Stoev (Myriapoda), 
Jäger (Araneae), BEchEV (1994), etc., but  many other  samples await  identification.  

Sumatra. Visited were Toba lake, Padang, Padang Panjang, Sibolga, Sungai Penu, the cave 
Ngalau Kamang near Durian Vill., the cave Ngalau Indah near Payakumbu, the areas of Prapat 
and lembah Anay and the highest summit  Kerinci (3905 m). New species of Diplopoda 
have been described by GOlOVATch (1996), a new spider by DEElEMAN-REINhOlD 
(2001).

Nias. In 1994 P. Beron and V. Beshkov collected material around Gunungsitoli, Teluk 
Dalam and in two caves.

Siberut. In 1995 P. Beron, T. Daaliev and T. Ivanova  collected some material from this 
very interesting and rarely visited island and explored the first cave known on Siberut – lobo 
Teiteteyroigeroiget near Muntei. 

Sulawesi. One of the most interesting islands, intermediate between the Indomalayan and 
the Australian faunas (east of the Wallace line) was visited in several points in 1994. Several 
days were spent in the National Park Bantimurung (rainforest and many caves, among which 
we visited several, including the longest cave of Indonesia Gua Salukkan Kallang, Gua Mimpi, 
Gua Balantajia, lembatorang, etc.). Another area of study was in Tana Toraja (Rantepao), the 
center of Sulawesi with the caves  lokko Tangdan near Makula and lokko Kande Api near 
Mangape.  

Finally we traversed  the island via Poso lake via Pendola, Poso, Palu to Toli Toli, where 
we explored the surrounding hills facing Borneo. New Diplopoda we described by ShEAR 
(2002). 

Nunukan Is. The Wallace line tropical rainforest of this island – a stepping stone offshore 
Borneo (Kalimantan) we collected various animals while waiting for a transport to Sabah. 
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Java. Several trips to various parts of the island, incl. visits of Bogor, Puncak Pass, around 
Jogjakarta, the area of Gunung Sewu and the caves Gua Seplawan and Gua Kiskindo near the 
southern shore (1994, 1995).

Bali. Material has been collected twice, mostly in the area of lake Bratan, of Kuta, Bedogul 
and Padangbay  and in the cave Goa  lawah.

Nusa  Penida. Besides general collecting in this small island south of Bali, P. Beron and V. 
Beshkov explored in 1994 the big and very rich cave  Gua Karangsari.

Lombok. Interesting observations were made during the ascent of the island’s highest 
mountain (and second in Indonesia outside New Guinea), Rinjani (3726 m), the top was 
reached during the eruption of the volcano. Outside the ash covered slopes some material was 
collected during the descent (P. B., V. B., 1994).     

Komodo. Some material  from the “Dragon’s forest” (P. B., V. B., 1994).    
Flores. Work around labuanbajo and Ruteng and visits to the caves Batu cermin near 

labuanbajo, lianbua, liantara and liangalang near lianbua Village (P. B., V. B., 1994).    
Sumba. collecting in the caves Wayliang  (Waykabubak), Bondokodi I and II and a water 

cave between Waykabubak and Rara  and around them (P. B., V. B., 1994).
Timor. In 1994 P. Beron and V. Beshkov crossed the island from Kupang to Dili, collected  

material in several areas, in the caves  Wehani (Bolok) Oenaik (Kamplong) and Bolabau, around  
Saenam in West Timor and Rilaka in East Timor (now the independent country Timor leste). 

South  China.  I had the chance to visit china south of Yang-tse River  in 1988  (on 
my own) and  in 1989 as leader of the 5-men team sent to explore the caves of  Yunnan by 
Bulgarian Federation of Speleology. I visited caves and collected animals in and around them in 
the counties Mile, Jianshui and Menzi and around Kunming. Some results start to be published 
by Golovatch and other researchers, but the material (housed in Sofia) certainly contains many 
other new species. In 2006 and 2009 I have been on official visits to Taiwan (in 2009 together 
with A. Popov) and, in spite of the protocol visits we managed to collect scientific material, 
especially in Taroko Park. Very fruitful was my trip to hainan Dao in 1988. I crossed this big 
island and collected animals in the center and around haikow. New Isopoda Oniscidea have 
been published by DO & TAITI (1993). 

In October-November 2011 a chinese-Bulgarian expedition to Yunnan (Gaoganshan) 
included Boyan Petrov, who collected many cave animals, now subject of study.

Vietnam. Bulgarian zoologists have been visiting Vietnam since 1978 (M. Josifov, G. Peshev, 
V. Golemansky  – 1978, Z. hubenov – 1989, S. Donchev;  V. Popov – 1988). In 1988, the  
Bulgarian Federation of Speleology, together with the hanoy university, organized the first ever 
speleological expedition in Vietnam (leader P. Beron, second biologist D. Kozhuharov). Besides 
the epigean material, many cave animals have been collected  in  caves on the islands of halong 
Bay  and some caves in cao Bang Prov. and in Kuk Phyong Reserve. Small part of the material 
has been published (Gruev, Donchev; Stoev & Geoffroy). I collected some additional material 
in 2008.

Cambodia. In 2008 on the way back from an official visit to Vietnam P. Beron spent some 
days in cambodia (March-April), visiting the areas of Angkor Wat, of Kirirom Nat. Park and 
the cave Preah Nipean near Kampong Trach Monastery. The material collected is still awaiting 
identification.

Papua New Guinea. The discoveries made during the British Speleological Expedition to 
Papua New Guinea – 1975 are described further. 
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The  groups  studied and the state of  the remaining material:

Protozoa
Rhizopoda
New taxa: 
Cryptodifflugia brevicolla Golemansky (Arcellinida) – Vietnam (GOlEMANSKI, 1979)
Annelides
Polychaeta.  A real surprise was the finding in a cave near Telefomin of a worm of the marine 

group Polychaeta (at 1700 m alt.). I found many of these worms in the small pools on the floor 
of the cave. 

New taxa
Namanereis beroni hartmann-Schroeder et Marinov (Nereidae) –  Papua New Guinea 

(hARTMANN-SchROEDER &  MARINOV, 1977)
Hirudinea. leeches from some caves have been entrusted to Dr V. van der lande.
Mollusca. Sporadic collecting of  Gastropoda was done in different places, part of them 

identified, but not published by A. Solem. Gastropods from Nepal have been published by 
IRIKOV & BEchEV (2011).

Gastropoda. Among the surprises from our exploration in Papua New Guinea were the 
tiny snails found by me in  a cave on top of Fugilil Mt. – marine relicts very far from any sea 
and at  ca. 3000 m altitude. The have been described by the prominent Swiss specialist R. 
Bernasconi. 

New taxa
Selmistomia beroni  Bernasconi  (caenogastropoda, hydrobiidae, n. genus)– Papua New 

Guinea (BERNAScONI, 1995)
Georissa papuana Bernasconi (Archaegasropoda, hydrocenidae) – Papua New Guinea 

(BERNAScONI, 1995)
Crustacea
Harpacticoida. Elaphoidella margaritae Pesce and Apostolov has been described from 

Thailand.
Amphipoda. The material is not yet identified.   
Isopoda Anthuridea. The first finding of the marine relicts of genus Cyathura was made by 

me in the cave Selminum Tem in Papua New Guinea. Our colleague Dr St. Andreev described 
this new species, as well as another new Cyathura, sent to him by Ph. chapman, collected in the 
caves of Mulu (Sarawak). 

New taxa
Cyathura beroni Andreev  (Anthuridae) – Papua New Guinea (ANDREEV, 1982a)
Cyathura chapmani Andreev  (Anthuridae) – Malaysia (Sarawak) (ANDREEV, 1982b)
Isopoda Oniscidea. Most of the large collections of  Oniscidea are still not identified. A 

unique collection of more than 2000 isopods from Papua New Guinea has been sent to Prof. A. 
Vandel, but he passed away  and left it to his successor Dr h. Dalens in Toulouse. he published 
one article with description of the new genus and species Neodillo simplex and returned to the 
NMNh in Sofia the remaining collection. Another series of Isopods has been sent to the Italian 
colleagues in Florence (S. Taiti, F. Ferrara and others), who published a number of papers, 
including several found in South Asia (TAITI & FERRARA, 1986, 1988, 1989, FERRARA 
& ARGANO, 1989, FERRARA et al., 1995, TAITI & MANIcASTRI, 1988, DO & TAITI, 
1993). They described many new species from Thailand, Sri lanka and South china (the types 
are in Sofia). Part of the material is still in Florence, another part stays in Sofia. 
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New  taxa:
Exalloniscus beroni Taiti et Ferrara (Oniscidae) – Thailand  (Tham  chiang  Dao  cave) 

(TAITI & FERRARA, 1988)
Paratoradjia beroni Ferrara, Meli et Taiti (Scleropactidae) – Sri  lanka (FERRARA et al., 

1995)
Burmoniscus beroni Taiti et Manicastri (Philosciidae) – Sri  lanka (TAITI & MANIcASTRI, 

1988)
B. micropunctatus Taiti et Manicastri (Philosciidae) – Sri  lanka (TAITI & MANIcASTRI, 

1988)
B. longicaudatus Taiti et Manicastri (Philosciidae) – Sri  lanka (TAITI & MANIcASTRI, 

1988)
B. bartolozzii Taiti et Manicastri (Philosciidae) – Sri  lanka (TAITI & MANIcASTRI, 

1988)
B. besucheti Taiti et Manicastri (Philosciidae) – Sri  lanka (TAITI & MANIcASTRI, 1988)
B.(?)  davisi Taiti et Manicastri (Philosciidae) – Sri  lanka (TAITI & MANIcASTRI, 1988)
B. yunnanensis  Do et Taiti (Philosciidae) – South china (Yunnan) (DO & TAITI, 1993)
?Lucasioides cavernicolus Do et Taiti (Trachelipidae) – South china (Yunnan) (DO & TAITI, 

1993)
Sinodillo troglophilus Do et Taiti (Armadillidae) – South china (Yunnan) (DO & TAITI, 

1993)
S. ferrarai Do et Taiti (Armadillidae) – South china (Yunnan) (DO & TAITI, 1993)
Neodillo simplex Dalens (Armadillidae) – Papua New Guinea (DAlENS, 1990)
 Decapoda. hOlThuIS (1978) described two new species of Decapoda Natantia, collected 

by me in the cave Danmin in Papua New Guinea. 
New taxa
Macrobrachium microps holthuis (Palaemonidae) – Papua New Guinea (New Ireland)

(hOlThuIS, 1978)  
Caridina troglodytes holthuis (Atyidae) – Papua New Guinea (New Ireland) (hOlThuIS, 

1978)  
Arachnida.   
Pseudoscorpiones. In the last paper of his career BEIER (1982) described a new species 

from Papua New Guinea and identified my PNG collection of 20 species (now housed in Sofia). 
Many other pseudoscorpions from various countries still remain unidentified.

New taxa
Sternophorellus [now Afrosternophorus] cavernae Beier (Sternophoridae) – Papua New Guinea 

(Beier, 1982)
Opiliones. Our collection of Opiliones from Papua New Guinea was sent to Dr V. Šilhavy in 

Trebič. he started work on it but passed away  before finishing it. The collection from the center 
of the Big Island contains, according to him (Šilhavy, in litt.), several new genera and species. 
The collection, together with many other Opiliones from different countries was entrusted to 
Prof. J. Martens in Mainz and is still with him. Dr. Martens included the Gagrellinae from the 
himalaya in one of his important  papers on the himalayan Opiliones. In this paper, among 
the other material, he described 8 new species based (partly or entirely) on our collections. This 
material has been returned to Sofia, together with another 5 species of himalayan Gagrellinae.    

New taxa
Gagrella annapurnica  Martens (Phalangiidae) – Nepal (MARTENS, 1987)   
Harmanda  beroni  Martens (Phalangiidae) – Nepal (MARTENS, 1987)    
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H. nigrolineata Martens (Phalangiidae) – Nepal (MARTENS, 1987)   
H. corugata Martens (Phalangiidae) – Nepal (MARTENS, 1987)   
Pokhara occidentalis Martens (Phalangiidae) – Nepal (MARTENS, 1987)   
P. kathmandica Martens (Phalangiidae) – Nepal (MARTENS, 1987)   
P. trisulensis Martens (Phalangiidae) – Nepal (MARTENS, 1987)   
Sericicorpus nigrum Martens (Phalangiidae) – Nepal (MARTENS, 1987)   
Amblypygi. In our collection there are many specimens (not yet identified) from Indonesia 

(Sumatra, Sumba, Sulawesi, Java, Siberut), Malaysia (Peninsular and Sarawak), Sri lanka, New 
Ireland, New Guinea, and Thailand.

Uropygi. In the collection of  NMNh we have specimens (not yet identified) from  
Indonesia (Java, Nunukan, Sulawesi), New Ireland, South china, Taiwan, Sri lanka, cambodia 
and Vietnam.

Schizomida. In the collection of  NMNh we have specimens (not yet identified) from  
Indonesia (Java, Sumatra), New Ireland, Taiwan, hainan, etc. 

Scorpiones. The scorpions, collected by us in Indonesia, china (hainan), Nepal, Papua New 
Guinea (New Ireland), Malaysia (Sabah), Thailand and Vietnam, have been identified by F. Kovařik 
(Prague) and will be published (KOVAřIK & BERON, in prep.). They belong to 13 species.  

Araneae. The bulk of the spider collection was sent to Prof. P.M. Brignoli in Italy. 
unfortunately, he died before finishing the identification of the spiders sent by me from many 
countries. he published only one preliminary paper with 43 new species, but they still stay 
undescribed. The collection is still in Italy. Meanwhile, from all visited countries new materials 
have been collected, most of them being still in Sofia. Some spiders from Southeast Asia have 
been identified (most remain unpublished) by ch. Deeleman-Reinhold in The Netherlands, 
who described an eyeless spider from South china (DEElEMAN-REINhOlD, 1995), and 
another new species from Sumatra (DEElEMAN-REINhOlD, 2001). Three new species of 
Sparassidae were described by JäGER (2005, 2008). 

New taxa
Heteropoda beroni Jäger (Sparassidae) – Sulawesi (JäGER, 2005)
Heteropoda hirsti Jäger (Sparassidae) – Papua New Guinea (JäGER, 2008)
Heteropoda richlingi Jäger (Sparassidae) – Sumatra (JäGER, 2008)
Camptoscaphiella sinensis Deelemyan – Reinhold (Oonopidae) – South china (Yunnan)

(DEElEMAN-REINhOlD, 1995)
Sudharmia beroni Deeleman-Reinhold (liocranidae) – Sumatra (DEElEMAN-

REINhOlD, 2001)
Acari. As this is a group of my particular interest, many mites have been collected, but the 

bulk of the collection is still to be identified. Two articles on Erythraeoidea only have been 
published (BERON, 2002; in prep.). Others will follow. The numerous Trombidiidae s. lato 
have been sent for identification to Dr. Joanna Makol in Poland.  

New taxa
Trichosmaris papuana Beron (Acariformes, Smarididae) – Papua New Guinea (BERON, 

2002)
Caeculisoma (Papuacaeculisoma) chapmani  Beron (Acariformes, Erythraeidae, n. subgenus) – 

Papua New Guinea (BERON, in prep.)   
Caeculisoma (P.) novaeirlandiae Beron (Acariformes, Erythraeidae) – Papua New Guinea 

(BERON, in prep.)
Caeculisoma (C.) plantacionis Beron (Acariformes, Erythraeidae) – Papua New Guinea (New 

Ireland) (BERON, in prep.)
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Myriapoda.
Symphyla. collections not  yet identified.
Diplopoda. In this group are the most numerous contributions by Bulgarian zoologists to 

the fauna of South Asia and Melanesia. After our return from Papua New Guinea the precious 
collection of Diplopoda was entrusted to Prof. R. hoffmann in the uSA. he published 
descriptions of 3 new genera and 6 new species, including the very interesting troglobite 
Selminosoma chapmani. Many other new species from Indonesia, South china and other 
countries have been published by S. Golovatch and his co-authors. Prof. hoffman returned in 
Sofia the remaining PNG material and S. Golovatch and P. Stoev started identifying it. Four 
papers have been already published.  Meanwhile, some more new taxa have been described from 
Nepal, Siberut, Sulawesi, etc. by J.P. Mauriès, W.A. Shear and h. Enghoff. Other materials from 
cambodia, Malaysia, Taiwan and other places are still in Sofia and not yet identified.

New  taxa:    
Hyleoglomeris maculata Golovatch, Geoffroy et Mauriès (Glomerida, Glomeridae) – South 

china (Yunnan)(GOlOVATch et al., 2006)
Hyleoglomeris reducta Golovatch, Geoffroy et Mauriès (Glomerida, Glomeridae) – South 

china (Yunnan)(GOlOVATch et al., 2006)
Paracortina chinensis Stoev et Geoffroy (callipodida, Paracortinidae) – South china (STOEV 

& GEOFFROY, 2004)
Paracortina multisegmentata Stoev et Geoffroy (callipodida, Paracortinidae) –  Vietnam 

(STOEV & GEOFFROY, 2004)
Paracortina wangi  Stoev (callipodida, Paracortinidae) –  South china (Yunnan) (STOEV, 

2004)
Kashmireuma  nepalensis  Mauriès  (craspedosomatida, Kashmireumidae) – Nepal  

(MAuRIèS, 1988)
Nepalella  taiensis  inthanonae Mauriès  (craspedosomatida, Kashmireumidae) – Thailand  

(MAuRIèS, 1988)
Eustrongylosoma exiguum hoffmann (Polydesmida, Paradoxosomatidae) – Papua New 

Guinea (hOFFMANN, 1978)
Eustrongylosoma beroni  Golovatch et Stoev (Polydesmida, Paradoxosomatidae) – Papua New 

Guinea (GOlOVATch & STOEV, 2009)
Eustrongylosoma finimtel  Golovatch et Stoev (Polydesmida, Paradoxosomatidae) – Papua 

New Guinea (Golovatch & Stoev, 2010)
Astromontosoma jeekeli hoffmann (Polydesmida, Paradoxosomatidae, n. genus) – Papua 

New Guinea (hOFFMANN, 1978)
Selminosoma chapmani  hoffmann (Polydesmida, Paradoxosomatidae, n. genus) – Papua 

New Guinea (hOFFMANN, 1978)
Nothrosoma beroni  hoffmann (Polydesmida, Paradoxosomatidae) – Papua New Guinea 

(hOFFMANN, 1978)
Scolopopyge pholeter hoffmann (Polydesmida, Doratodesmidae) – Papua New Guinea 

(hOFFMANN, 1978)
Selminarchus  hispidus hoffmann (Polydesmida, Doratodesmidae, n. genus) – Papua New 

Guinea (hOFFMANN, 1978)
Nepalmatoiulus generalis  Enghoff (Julida, Julidae) – Nepal (ENGhOFF, 1987) 
Malayothrix papuana  Shear  (chordeumatida, Metopidiotichidae) – Papua New Guinea 

(ShEAR, 1980)
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Metopidiothrix calang Shear (chordeumatida, Metopidiotichidae) – Sulawesi (ShEAR, 
2002)

Orthomorpha beroni Golovatch  (chordeumatida, Paradoxosomatidae) – Java (GOlOVATch, 
1997)

Cleptomorpha sumatrana Golovatch (chordeumatida, Paradoxosomatidae, n. genus) – Sumatra 
(GOlOVATch, 1996)

Tectoporus beshkovi Golovatch (chordeumatida, Paradoxosomatidae) – Sumatra 
(GOlOVATch, 1996)

Tectoporus aberrans Golovatch (chordeumatida, Paradoxosomatidae) – Sumatra 
(GOlOVATch, 1996)

Tectoporus beroni Golovatch (chordeumatida, Paradoxosomatidae) – Sumatra (GOlOVATch, 
1996)

Tectoporus fugilil Golovatch et Stoev (chordeumatida, Paradoxosomatidae) – Papua New 
Guinea (GOlOVATch & STOEV, 2009)

Tectoporus jeekeli Golovatch et Stoev (chordeumatida, Paradoxosomatidae) – Papua New 
Guinea (GOlOVATch & STOEV, 2009)

Tectoporus lombokensis Golovatch (chordeumatida, Paradoxosomatidae) – Indonesia, 
lombok  (GOlOVATch, 1995)

Tectoporus bispinosus Golovatch et Stoev (chordeumatida, Paradoxosomatidae) – Papua 
New Guinea (GOlOVATch & STOEV, 2010)

Tectoporus wilhelmicus Golovatch et Stoev (chordeumatida, Paradoxosomatidae) – Papua 
New Guinea (GOlOVATch & STOEV, 2010)

Tectoporus spiniger Golovatch et Stoev (chordeumatida, Paradoxosomatidae) – Papua New 
Guinea (GOlOVATch & STOEV, 2010)

Tectoporus moniliformis Golovatch et Stoev (chordeumatida, Paradoxosomatidae) – Papua 
New Guinea (GOlOVATch & STOEV, 2010)

Vaulogerodesmus beroni Golovatch (chordeumatida, Paradoxosomatidae) – china   
(GOlOVATch, 1995)

Vaulogerodesmus picturatus  Golovatch (chordeumatida, Paradoxosomatidae) – china, 
Guanxi  (GOlOVATch, 1995)

Tylopus  sinensis Golovatch (chordeumatida, Paradoxosomatidae) – china, Yunnan  
(GOlOVATch, 1995)

Heterochordeuma petarberoni  Shear  (chordeumatida, heterochordeumatidae)  –  Indonesia, 
Siberut  I. near  Sumatra  (ShEAR, 2000)   

Glyphiulus subgranulatus Golovatch, Geoffroy, Mauriès & Van den Spiegel (Spirostreptida, 
cambalopsidae) – South china (Yunnan) (GOlOVATch et al., 2007)

Glyphiulus paragranulatus Golovatch, Geoffroy, Mauriès & Van den Spiegel (Spirostreptida, 
cambalopsidae) – South china (Yunnan) (GOlOVATch et al., 2007)

Glyphiulus semigranulatus Golovatch, Geoffroy, Mauriès & Van den Spiegel (Spirostreptida, 
cambalopsidae) – South china (Yunnan) (GOlOVATch et al., 2007)

Glyphiulus beroni Golovatch, Geoffroy, Mauriès & Van den Spiegel (Spirostreptida, 
cambalopsidae) – South china (Yunnan) (GOlOVATch et al., 2007)

Evurodesmus proximus Golovatch, Stoev et Van den Spiegel (Pyrgodesmidae) – Papua New 
Guinea (GOlOVATch et al., 2010)

Astrolabius hoffmani Golovatch, Stoev et Van den Spiegel (cryptodesmidae) – Papua New 
Guinea (GOlOVATch et al., 2010)
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Chilopoda. The large collections of chilopoda have been sent to Dr Z. Matic in cluj, stayed 
with him for a long time and were returned (partly damaged) to NMNh Sofia. The material 
collected later is under the care of Dr P. Stoev. he has already published  some Scutigeromorpha 
(STOEV, 2002) from china, Nepal, Vietnam, Thailand and Indonesia, kept in NMNh Sofia. 
EASON (1980, 1993) and lEWIS (2001), published new chilopoda from Papua New Guinea, 
Nepal and Sri lanka. 

New taxa
Lithobius (Australobius) tenuiunguis Eason (lithobiidae) – Papua New Guinea (EASON, 

1980)
Lithobius (Ezembius) quadricalcaratus Eason (lithobiidae) – Burma (EASON, 1993)
Lithobius (Monotarsobius) anapurnensis Eason (lithobiidae) – Nepal (EASON, 1993)
Otostigmus beroni lewis (Scolopendridae) – Nepal (lEWIS, 2001)
Insecta
Collembola 
New taxa  
Siamanura phyllioseta Deharveng (Neanuridae) – Thailand (DEhARVENG, 1987)
Diplura. Some campodeidae have been sent to B. condé and a few found place in one 

article (cONDé, 1989). Many Japygidae (some of them sent to J. Pagés) await identification. 
Thysanura. Only one new species was described by PAclT (1982), together with species 

new for New Guinea and New Ireland.
New taxa
Trinemura subarmata Paclt (Nicoletiidae) – Papua New Guinea (PAclT, 1982)   
Orthoptera. They have been collected mainly in caves (Raphidophoridae), sent to J. Bonfils 

and returned unidentified. In the museum collection, there is rich material from Indonesia, 
china, Vietnam and other countries. The same was the fate of the Blattodea and some other 
Insect groups. collecting material in the jungle of New Guinea seems to be easier than finding  
a specialist  willing (and able!) to identify it. Finally, some cave Orthoptera have been sent to the 
Russian specialist  Dr. Gorochov. 

Coleoptera. Many beetles from different families have been collected, but only part of 
four families (Dytiscidae, carabidae, chrysomelidae, leiodidae) have been published by  S. 
Rocchi, V. Guéorguiev, B.P. Moore, R.M. Emberson, S. Peck, and B. Gruev. Other material 
(Pselaphinae, etc.) is under study by R. Bekchiev and other colleagues.

New taxa
Laccophilus beroni Rocchi (Dytiscidae) – Burma (ROcchI, 1986)    
Canthydrus  pseudoflavus  Rocchi  (Dytiscidae) – Burma  (ROcchI, 1986)
Copelatus subterraneus Guéorguiev  (Dytiscidae) – Papua New Guinea (GuéORGuIEV, 

1977-78)
Platynectes (Metaplatynectes) beroni  Guéorguiev  (Dytiscidae) – Papua New Guinea 

(GuéORGuIEV, 1977-78)
Platynectes (Metaplatynectes) chapmani Guéorguiev (Dytiscidae) – Papua New Guinea (New 

Ireland)(GuéORGuIEV, 1977-78)
Rhantus neoguineensis  Guéorguiev et Rocchi (Dytiscidae) – Papua New Guinea  

(GuéORGuIEV & ROcchI, 1992)
Agabus freudei  Guéorguiev  (Dytiscidae) – Nepal  (GuéORGuIEV, 1975) 
Gastragonum caecum  Moore (carabidae) – Papua New Guinea (MOORE, 1982) 
Speagonum mirabile  Moore (carabidae, n. genus) – Papua New Guinea (MOORE, 1982) 
Batophila beroni  Gruev  (chrysomelidae) – Nepal  (GRuEV, 1990a)
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Longitarsus  thamensis  Gruev  (chrysomelidae) – Nepal  (GRuEV, 1990a)
Longitarsus phuketensis  Gruev (chrysomelidae) – Thailand  (GRuEV, 1989b)
Longitarsus nepalensis  Gruev  (chrysomelidae) – Nepal  (GRuEV, 1988)
Longitarsus langtangensis  Gruev  (chrysomelidae) – Nepal  (GRuEV, 1990b)
Longitarsus stragulatoides  Gruev  (chrysomelidae) – Nepal  (GRuEV, 1990b)
Nepalicrepis castaneus Gruev  (chrysomelidae) – Nepal  (GRuEV, 1990b)
Psylliodes semicnemis Gruev  (chrysomelidae) – Nepal  (GRuEV, 1990b)
Psylliodes cantonensis Gruev  (chrysomelidae) – South china (GRuEV, 1981)        
Zipangia nepala Gruev  (chrysomelidae) – Nepal  (GRuEV, 1990b)
Gonioctena nepala Gruev  (chrysomelidae) – Nepal  (GRuEV, 1989a)
Cerotrus  ceylonicus  Gruev  (chrysomelidae) – Sri  lanka  (GRuEV, 1985)
Aphthonoides  beroni  Gruev  (chrysomelidae) – Nepal  (GRuEV, 1985)
Taizonia  andreevi  Gruev  (chrysomelidae) – Nepal (GRuEV, 1985)
Longitarsus   Gruev  (chrysomelidae) – Vietnam (GRuEV, 1986)
Longitarsus   Gruev  (chrysomelidae) – Vietnam (GRuEV, 1986)
Pseudonemadus telefomin Peck (leiodidae) – Papua New Guinea (PEcK, 1985) 
Pseudonemadus altus  Peck (leiodidae) – Papua New Guinea (PEcK, 1985) 
Pseudonemadus fugilil  Peck (leiodidae) – Papua New Guinea (PEcK, 1985) 
Pseudonemadus tenebrosus  Peck (leiodidae) – Papua New Guinea (PEcK, 1985) 
 Trichoptera. The only collection identified was the one from Papua New Guinea. 

KuMANSKI (1979) described 8 new species and one species new for PNG. The material is in 
Sofia.

New  taxa
Diplectrona subtriangulata Kumanski (Rhyacophilidae) – Papua New Guinea  (KuMANSKI, 

1979)
Herbertorossia kimminsi Kumanski (hydropsychidae) – Papua New Guinea  (KuMANSKI, 

1979)
  Cheumatopsyche beroni Kumanski (hydropsychidae) – Papua New Guinea  (KuMANSKI, 

1979)
 Polycentropus mounthageni  Kumanski (Polycentropodidae) – Papua New Guinea  

(KuMANSKI, 1979)
 Polycentropus elegans Kumanski (Polycentropodidae) – Papua New Guinea  (KuMANSKI, 

1979)
 Polycentropus chapmani Kumanski (Polycentropodidae) – Papua New Guinea  (KuMANSKI, 

1979)
 Oecetis kimminsi  Kumanski (leptoceridae) – Papua New Guinea  (KuMANSKI, 1979)
 Triaenodes telefominicus Kumanski (leptoceridae) – Papua New Guinea  (KuMANSKI, 

1979)
Diptera. The material collected is still in Sofia, not identified. New species from 

Mycetophilidae from Indonesia and Nepal were described by BEchEV (1990, 1994, 1995, 
1997), and other species from Sumatra and Java were recorded.

New taxa: 
Anaclileia nepalensis Bechev (Mycetophilidae) – Nepal  (BEchEV, 1990)
Zygomyia polyspina  Bechev (Mycetophilidae) – Indonesia (BEchEV, 1994)
Sceptonia javanica Bechev (Mycetophilidae) – Indonesia (BEchEV, 1997)
Allactoneura papuensis Bechev (Mycetophilidae) – Indonesia – Papua (BEchEV, 1995)
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Mammalia
Chiroptera. Some material is in Sofia, but bats were not collected systematically. hIll 

(1985) described one new species from Papua New Guinea.
New taxa
Hipposideros corynophyllus  hill (hipposideridae) – Papua New Guinea (hIll, 1985)  
New  taxa, discovered with Bulgarian participation,  for:
Nepal – GuéORGuIEV (1975), GRuEV (1985a, 1988, 1989, 1990a, 1990b), 

ENGhOFF (1987), MARTENS (1987), MAuRIèS (1988), BEchEV (1990), EASON 
(1993), lEWIS (2001), STOEV (2002), IRIKOV & BEchEV (2011)

India – GRuEV (1985a)
Sri Lanka – GRuEV (1985a), TAITI & MANIcASTRI (1988), EASON (1993), 

FERRARA et al., (1995) 
Burma – GRuEV (1985a), ROcchI (1986), EASON (1993)
Thailand – DEhARVENG (1987), TAITI & FERRARA (1988), GRuEV (1989), 

STOEV (2002), GOlOVATch et al., (2006), MAuRIèS (1988)
Vietnam – GRuEV (1982, 1986), DONchEV (1989), lEWIS (2001), STOEV (2002), 

STOEV & GEOFFROY (2004)
Indonesia – BEchEV (1994, 1995, 1997), GOlOVATch (1995, 1996, 1997), lEWIS 

(2001), ShEAR (2000, 2002), STOEV (2002), JäGER (2005, 2008), DEElEMAN-
REINhOlD (2001)

Malaysia – ANDREEV (1982b) 
South  China – GRuEV (1981, 1985B), DO KWON hEON, TAITI (1993), 

DEElEMAN-REINhOlD (1995); GOlOVATch (1995), lEWIS (2001), STOEV (2002, 
2004), STOEV & GEOFFROY (2004), STOEV & ENGhOFF  (2005), GOlOVATch et 
al. (2006), GOlOVATch et al., (2007),

PAPUA NeW GUINeA – ANDREEV (1982A), BEIER (1982), BERNAScONI 
(1995), BERON (2002; in prep.), DAlENS (1990), EASON (1980), GOlOVATch & 
STOEV (2009, 2010, 2011), GOlOVATch et al., (2010), GuéORGuIEV (1977-78), 
GuéORGuIEV & ROcchI (1992), hARTMANN-SchROEDER &  MARINOV 
(1977), hIll (1985), hOFFMAN (1978, 2005), hOlThuIS (1978), JäGER (2008), 
KuMANSKI (1979), VAN DER lANDE (1994), MOORE (1977-78),  PAclT (1982), 
PEcK (1985), ROSSI (1978), ShEAR (1980)

  Many other taxa were new for the countries explored by Bulgarians.

Exploration of  caves and cave fauna

Bulgarian speleologists had the chance to visit several countries of South and East Asia and  
to collect zoological material in and outside many caves. Only small part of this material has 
been identified so far, due mainly to the scarcity of specialists and their overloaded schedule. 
I think that it will be useful to share with our colleagues the information we have concerning  
this material. Our modest contribution is only part of the very active study of the caves and 
the  cave fauna of these regions during the last 30 years (mainly by French, Italian and British  
researchers, but also by colleagues from other countries).   

The most important expedition – Papua New Guinea 1975
In 1975 British speleologists (mainly from leeds) investigated the rugged limestone country 
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in the West Sepik Province of Papua New Guinea. I was invited as a biologist of the expedition 
(the only professional one, as the other three biologists Ph. chapman, Dick Willis and  ch. 
Pugsley were engaged mostly with the proper caving discoveries, food and equipment). Most of 
the collecting was done by me and by Ph. chapman, who had some previous experience. The 
expedition was a huge enterprise of 24 members (some of them part time), who spent more than 
five months in one of the least known areas on Earth. About 2500 km2 were prospected, from 
400 to 3900 m. The idea was to find deep pot holes in the Miocene limestone (300 – 1500 m 
thick). Instead, the longest cave in the Southern hemisphere (Selminum Tem, more than 20 km 
long) and more than 200 other new caves were discovered, surveyed and most interesting cave 
animals were collected (BROOK, 1977). In addition, after the end of the expedition I made 
(with many difficulties) a lone trip to the caves in chimbu Prov., visited the highest mountain 
Mt. Wilhelm, the area of lae, the laboratory of Prof. Gressitt in Wau and the islands New 
Britain and New Ireland.    

Prior to our expedition the cave fauna of  New Guinea and the Bismarks was almost 
unknown. According to the official views of Prof. Jeannel and other theoreticians, the tropical 
countries caves do not contain terrestrial troglobites. This assertion was to be verified in the 
caves of higher altitude (most of our work was done in caves situated from 1700 to 3100 m). 
The results were amazing, a new chapter in biospeleology. We discovered many troglobites in 
caves with temperature comparable to the one in the Mediterranean caves (12-13oc). Despite 
the fact, that the bulk of the material is still unidentified (spiders, isopods, opiliones), we can 
now indicate the presence of such land troglobites as the carabid beetles Speagonum mirabile 
and Gastragonum caecum, the diplopod Selminosoma chapmani and others. Most interesting was 
to find a whole series of stygobite marine relicts in the caves at 2200 – 3100 m, far from any 
sea. Such are the anthurid  Cyathura beroni, the  snail (hydrobiidae) Selmistomia beroni, and 
the most surprising discovery – the polychaet  worm Namanereis beroni. These marine relicts 
remained from a shallow sea in this area of at least 23 million years ago (as evidenced from the 
skeleton of a sea-cow, or sirenian, in one of the caves (BROOK, 1977).  Some other interesting 
findings are the stygobite dytiscid beetle Platynectes beroni, a new bat species (Hipposideros 
corynophilus) and some animals found lower (two Decapoda Natantia in New Ireland). Many 
insects, myriapods  and  other invertebrates were collected outside the caves  and are still being 
under the care of  several leading specialists.   

Relicts or not (see chAPMAN, 1985, 1986), the new genera and species discovered by us 
in 1975 represent an important contribution to tropical biospeleology and the mechanisms of 
the troglomorphogenesis.

Exploration of   high mountains

The high altitude areas were (and are) subject of my particular interest, which was realized 
in three himalayan expeditions (altogether more than five months, up to 5500 m in the areas 
of Annapurna, Ama Dablam and langtang), the visits of the highest points of  Sri lanka 
(Pidurutalagala, 2524 m), Borneo (Kinabalu, 4101 m), Sumatra (Kerinci, 3805 m), lombok 
(Rinjani, 3726 m), Papua New Guinea (Mount Wilhelm, 4694 m), Thailand (Doi Inthanon, 
2576 m) and others. I also spent a long time in the center of Papua New Guinea at  2200 – 
3100 m and three days in the area of Mount Wilhelm, the lakes Pinde and Yaunde and to the 
top of the mountain. Part of these visits were in the company of St. Andreev and V. Beshkov. 
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The very extensive collecting and observations of different  mountain zones were important for 
the general papers on the high mountain Isopoda, Pseudoscorpiones and Opiliones (BERON, 
1997, 2002a, 2002b), finalized in my monograph on the “high-mountain Isopoda Oniscidea, 
Arachnida and Myriapoda in the Old World” (BERON, 2008). 

References

AndreeV S. 1982a. Sur une nouvelle espèce du genre Cyathura (Isopoda, Anthuridae), (résultats 
zoologiques de la Mission spéléologique britannique en Papouasie-nouvelle Guinée, 1975, 7). – 
International Journal of  Speleology., 12: 55-62.

AndreeV S. 1982b. Une Cyathura cavernicole nouvelle de Sarawak – Kalimantan du nord (Is-
opoda, Anthuridae). – Bulletin Zoological Museum Univesity Amsterdam, 8: 149-155.

BeCHeV d. 1990. recent Holarctic species of  the genus Anaclileia Meunier (Insecta, diptera: My-
cetophilidae). – reichenbachia, 28(13): 67-71. 

BeCHeV d. 1994c. Three genera of  Mycetophilidae new to the fauna of  Sumatra and Java, with de-
scription of  Zygomyia polyspina spec. nov. (Insecta: diptera ). – reichenbachia Museum Tierkunde 
dresden, 30, 32: 191-192.

BeCHeV d. 1995. Allactoneura papuensis spec. nov. from new Guinea ( Insecta: diptera: Myceto-
philidae). – reichenbachia Museum Tierkunde dresden, 31, 16: 81-82. 

BeCHeV d. 1997. The genus Sceptonia Winnertz in the oriental region (Insecta, diptera, Myceto-
philidae). – Spixiana, 20(2): 181-182. 

BeCHeV d., deLTSCHeV CH. 2008. First record of  Nephila pilipes (Fabricius, 1793) from nepal 
(Areneae: nephilidae). – Bugs r All, 16: 16. 

BeIer M. 1982. Zoological results of  the British Speleological expedition to Papua new Guinea 
1975. 9. Pseudoscorpionidea. – Acta zoologica bulgarica, 19: 43-45.

BernASConI r. 1995. Two new cave Prosobranch snails from Papua new Guinea: Selmistomia 
beroni  n. gen. n. sp. (Caenogastropoda: Hydrobiidae) and  Georissa papuana  n. sp. (Archaeogas-
tropoda: Hydrocenidae (Zoological results of  the British Speleological expedition to Papua 
new Guinea 1975). – revue suisse de Zoologie, 102(2): 373-386.

Beron P. 1975. Preliminary notes from the biospeleological trip to new Ireland. – niugini Caver, 
4(1): 27-30.

Beron P. 1986. development de la Biospéléologie en Bulgarie de 1977 à 1985 et vue d’ensemble 
sur les connaissances actuelles concernant la faune cavernicole bulgare. – Grottes bulgares, 4: 
53-63. (In Bulgarian with French summary).

Beron P. 1995a. expedition of  the national Museum of  natural History “Southeast Asia – 
1994”. – Historia naturalis bulgarica, 5: 34. (In Bulgarian).

Beron P. 1995b. expedition of  the national Museum of  natural History “Southeast Asia – 
1995”. – Historia naturalis bulgarica, 5: 50. (In Bulgarian).

Beron P. 1997. on the High Mountain Isopoda oniscidea in the old World. – Historia naturalis 
bulgarica, 8: 85-100.

Beron P. 2002a. Zoological results of  the British Speleological expedition to Papua new Guinea 1975. 
11. Acariformes: Smarididae (Trichosmaris papuana sp. n.). – Historia naturalis bulgarica, 15: 73-78.

Beron P. 2002b. on the High-mountain Pseudoscorpionida of  the old World. – Historia  natu-
ralis bulgarica, 14: 29-44.

Beron P. 2002c. on the High-mountain opilionida of  the old World. –  Historia  naturalis bul-
garica, 14: 45-65.



134    Petar  Beron

Beron P. 2008. High-mountain Isopoda oniscidea, Arachnida and Myriapoda in the old World. – 
Bureschiana, Sofia, 1: Pensoft & Natural Museum of  Natural History Sofia, 556 p.

BrIGnoLI P.M. 1981. on some cave spiders from Papua-new Guinea. Proceedings – eighth In-
ternational Congress of  Speleology, vol. I & II, Bowling Green, B.F. Beck (ed.): 110 -112.

BrooK  d.B.(ed.). 1976. The  British  new  Guinea  Speleological  expedition, 1975. – Transactions 
of  the British  Cave  research Association, 3 (3-4): 115-243.

CHAPMAn P. 1976a. Speleobiology. In: Brook, d.B.(ed.): The British new Guinea Speleological 
expedition, 1975. –Transactions of  the British Cave research Association, 3: 192-203. 

CHAPMAn P. 1976b. notes  on  the  cave  biology  of   the  Hindenburg  Mountains. – niugini  
caver, 4(1): 14-15.

CHAPMAn P. 1985. Some biological results of  the British new Guinea expedition, 1975. – Cave 
Science, 12: 45-48.

CHAPMAn P. 1986. non-relictual cavernicolous invertebrates in tropical Asian and Australian 
caves. – 9 International Congr. of  Speleology, 2 v., 161-163.

Condé B. 1989. Prodromes d’une évolution souterraine dans le genre Lepidocampa oudemans 
(diplura Campodeidae). – Mémoires de Biospéologie, 16: 153-156.

dAALIeV T. 1991. First Bulgarian-Chinese Speleological expedition “Yunan’89”. – [Grottes bul-
gares], 5: 38-45. (In Bulgarian with english summary).

dAALIeV T. 1992. expédition Sino-Bulgare “Yunnan 89”. – regards, 10: 29-30.  
dALenS H. 1990. Les Australliodillinae Vandel, 1973 (Isopoda, oniscidea): révision des espèces 

connues et description d’un nouveau genre et d’une nouvelle espèce de Papouasie – nouvelle 
Guinée. – Bulletin de la Societé d’Histoire naturelle de Toulouse, 126: 25-34.

deeLeMAn-reInHoLd CH.L. 1995. A new eyeless Camptoscaphiella from a Chinese cave (Ara-
chnida: Araneae: oonopidae). – Beiträge zur Araneologie, 4: 25-29. 

deeLeMAn-reInHoLd CH. L. 2001. Foresty Spiders of  South east Asia. K. Brill nV. Leiden,               
The netherlands, 592 p.

deHArVenG L. 1981. observations préliminaires sur les Collemboles cavernicoles de Papouasie 
(nouvelle-Guinée). – Mémoires de Biospéologie., 8: 69-75.

deHArVenG L. 1983. Collemboles de Papouasie (nouvelle-Guinée) 2. Coecoloba plumleyi n.sp., 
neanurinae cavernicole très evolué des Hautes Terres Centrales. – Bulletin de la Societé d’ His-
toire naturelle de Toulouse, 119: 59-62.

deHArVenG L. 1987. Siamanura n.g., nouveau genre thaïlandais de collembole neanurinae. – 
Travaux du Laboratoire d’ecobiologie des Arthropodes edaphiques, Toulouse, 5(2): 1-41.

do Heon KWon, TAITI S. 1993. Terrestrial Isopoda (Crustacea) from Southern China, Macao 
and Hong Kong. – Stuttgarter Beiträge zur naturkunde, Ser. A, 490: 1-83.

donCHeV S.I. 1989. observations on bird fauna in Vietnam. – Acta zoologica bulgarica, 38: 
58-64.

eASon e.H. 1980. Zoological results of  the British Speleological expedition to Papua new Guin-
ea, 1975. A new species of  the subgenus Australobius, genus Lithobius (Chilopoda: Lithobiomor-
pha) from Papua new Guinea. – Myriapodologica, 1(6): 41-46. 

eASon e.H. 1993. descriptions of  four new species of  Lithobius from the oriental region and 
a redescription of  Australobius palnis (eason, 1973) from Sri Lanka (Chilopoda: Lithobiomor-
pha). – Bolletino Museo civico Storia naturale Verona, 17(1990): 181-200.

eMBerSon r.M., Moore B. P.  1982. An annotated list of  the Carabidae (Coleoptera) recorded 
from caves in new Guinea. – Australian entomological Magazine, 8: 89-91.

enGHoFF H. 1987. revision of  Nepalmatoiulus Mauriès 1983 – a Southeast Asiatic genus of  mil-
lipedes (diplopoda: Julidae). – Courier Forschungsinstitut Senckenberg, 93: 241-331.



Bulgarian zoologists in South Asia and Melanesia – results of the research and material...   135       

FerrArA  F., ArGAno r. 1989. Terrestrial  Isopods  from  Sri  Lanka, V: Trachelipidae  and  
Porcellionidae  (Crustacea). – revue  suisse de Zoologie, 96 (1): 219-229.

FerrArA  F.,  MeLI C., TAITI S. 1995. Taxonomic  revision  of   the  subfamily  Toradjiinae  (Crustacea: 
oniscidea: Scleropactidae). – Zoological Journal of  the Linnean  Society, 113: 351-459.

GeBAUer  H. d., MAnSFIeLd r., CHABerT CL., KUSCH H. 1995. Speleological  Bibliogra-
phy  of   South  Asia including  the  Himalayan  regions.  – 226  p.   

GoLeMAnSKY V. 1979. Thécamoebiens psammobiontes du supralittoral vietnamien de la Mer 
Chinoise et description  de Cryptodifflugia brevicolla sp. n. (rhizopoda: Arcellinida). – Acta Proto-
zoologica, Warszawa, 18(2): 285-292.

GoLoVATCH  S. 1995. on  several  new  or  poorly-known  oriental  Paradoxosomatidae  
(diplopoda  Polydesmida), III. – Arthropoda  Selecta, 4(2): 89-97.

GoLoVATCH  S. 1996. on  several  new  or  poorly-known  oriental  Paradoxosomatidae  
(diplopoda  Polydesmida), V. – Arthropoda  Selecta, 5(3-4): 131-141.

GoLoVATCH  S. 1997. review  of   the  Sunda  weberi – group  of   Orthomorpha  Bollman, 1893, 
with  the  description  of   two  new  species  (diplopoda, Polydesmida, Paradoxosomatidae). – 
Miscellània  Zoològica, 20(1): 73-80.

GoLoVATCH S.I., GeoFFroY J.-J., MAUrIèS J.- P. 2006. review of  the millipede genus Hyleo-
glomeris Verhoeff, 1910 (diplopoda, Glomerida, Glomeridae), with descriptions of  new species 
from caves in Southeast Asia. – Zoosystema, 28(4): 887-915. 

GoLoVATCH S.I., GeoFFroY J.-J., MAUrIèS J.- P., VAn den SPIeGeL d. 2007. review of  
the millipede genus Glyphiulus Gervais, 1847, with descriptions of  new species from Southeast 
Asia (diplopoda, Spirostreptida, Cambalopsidae). Part 1: the granulatus-group. – Zoosystema, 
29(1): 7-49.

GoLoVATCH S.I., SToeV P. 2009. new or poorly-known millipedes (diplopoda) from Papua 
new Guinea, 1. – Arthropoda Selecta, 18(3-4): 125-130. 

GoLoVATCH S.I., SToeV P., VAndenSPIeGeL d. 2010. new or poorly-known millipedes 
(diplopoda) from Papua new Guinea, 3. – Arthropoda Selecta, 19(3): 145-152. 

GoLoVATCH S.I., SToeV P. 2010. new or poorly-known millipedes (diplopoda) from Papua 
new Guinea, 2. – Arthropoda Selecta, 19(3): 125-143. 

GoLoVATCH S.I., SToeV P. 2011. review of  the millipede genus Eustrongylosoma Silvestri, 1896 
in the island of  new Guinea, with descriptions of  nine new species (diplopoda, Polydesmida, 
Paradoxosomatidae). – International Journal of  Myriapodology, 5: 1-26.

GrUeV B. 1981. new data about Chrysomelid beetles from China with a description of  a new species 
of  Psylliodes Latreille (Col., Chrysomelidae). – entomological  review, Japan, 35(1-2): 71-76.

GrUeV B. 1982. neue Angaben über einige Blattkäfer aus der  Alten Welt (Insecta, Coleoptera, 
Chrysomelidae). – Faunistische Abhandlungen, 9(8): 109-114.

GrUeV  B. 1985a. Leaf-beetles  Collected  by  P. Beron  and  S. Andreev  from  the  national  Mu-
seum  (Natural  History) – Sofia  in  India, Sri  Lanka, Nepal, Burma  and  Thailand  in  1981  and  
1984  (Coleoptera, Chrysomelidae). – entomological  review, Japan, 40(1): 35-47.

GrUeV B. 1985b. Two new taxa of  Alticinae from China (Coleoptera, Chrysomelidae). – entomo-
logical  review, Japan, 40(2): 125 -127.

GrUeV B. 1986. Two new species to the group of   Longitarsus quadricollis Jacoby from Vietnam 
(Coleoptera, Chrysomelidae, Alticinae). – entomological  review, Japan, 41(1): 59-61.

GrUeV B. 1988. A new species of  Longitarsus Latreille from nepal (Coleoptera, Chrysomelidae: 
Alticinae). – entomological  review, Japan, 43(2): 101-102.

GrUeV B. 1989a. Two new species of  Gonioctena (Brachyphytodecta) Chevrolat (Coleoptera, Chry-



136    Petar  Beron

somelidae: Chrysomelinae) from South Asia and a note on Gonioctena issikii Chûjô, 1958. – en-
tomological  review, Japan, 44(1): 51-54.

GrUeV B. 1989b. Longitarsus phuketensis sp.n. from Thailand (Coleoptera, Chrysomelidae: Altici-
nae). – entomological  review, Japan, 44(2): 97-98.

GrUeV B. 1990a. Two  new  species  of   Alticinae  (Coleoptera, Chrysomelidae)  from  nepal. – 
Acta  zoologica bulgarica, 39: 73-75.

GrUeV B. 1990b. Leaf-beetles collected by P. Beron of  the national natural History Museum – 
Sofia in Nepal (Coleoptera, Chrysomelidae). – Entomological  Review, Japan, 45(1): 59-66.   

GUéorGUIeV V. 1975. description d’un nouveau Agabus du nepal et notes sur quelques espèces 
du sous-genre Dichonectes Guignot (Coleoptera, dytiscidae). – Acta Zool. Bulg. 1975(1): 97-103.

GUéorGUIeV V. 1977-78. dytiscidae cavernicoles de Papouassie (resultats zoologiques de la 
Mission spéléologique britannique en Papouassie – nouvelle Guinée, 1975, 1). – International 
Journal of  Speleology, 9: 267-272.

GUéorGUIeV V., roCCHI S. 1992. Contributo alla conoscenza dei dytiscidae della nuova Gui-
nea (Coleoptera). – Frustula entomologica, n.s. 15 (28): 147-166.

HArTMAnn-SCHröder G., MArInoV T. 1977. Zoological results of  the British Speleological 
expedition to Papua new Guinea 1975. Namanereis beroni new species (nereidae, Polychaeta). – 
Mitteilungen aus dem Hamburgischen Zoologischen Museum und Institut, 74: 49-51.

HILL J.e. 1985. records of  bats (Chiroptera) from new Guinea, with the description of  a new Hip-
posideros (Hipposideridae). – Mammalia, 49(4): 525-535.

HoFFMAn r. L. 1978. diplopoda from Papuan caves (Zoological results of  the British Speleo-
logical expedition to Papua new Guinea, 1975, 4). – International Journal of   Speleology, 9: 
281-307.

HoFFMAn r. L. 2005. Zoological results of  the British Speleological expedition to Papua new 
Guinea, 1975. A note on the characters and status of  the genus Caloma Chamberlin, 1945 
(Polydesmida: Paradoxosomatidae). – Myriapodologica, 8(8): 75-82.

HoLTHUIS L. B. 1978. Zoological results of  the British Speleological expedition to Papua new 
Guinea, 1975, 7. Cavernicolous shrimps (Crustacea, decapoda, natantia) from new Ireland and 
the Philippines. – Zoologische Mededelingen, Leiden, 53(19): 209-224.

IrIKoV A., BeCHeV d. 2011. Five new introduced snail species (Mollusca: Gastropoda) in ne-
pal. – Journal of  Conchology, 40(5): 555-576.

JäGer P. 2005. new large-sized cave-dwelling Heteropoda species from Asia, with notes on their re-
lationships (Araneae: Sparassidae: Heteropodinae). – revue suisse de Zoologie, 112(1): 87-114.

JäGer P. 2008. revision of  the huntsman spider genus Heteropoda Latreille 1804: species with ex-
ceptional male palpal comformations from Southeast Asia and Australia (Arachnida, Araneae, 
Sparassidae, Heteropodinae). – Senckenbergiana biologica, 88(2): 239-310.

JALoV A. 1990. Seconde expédition spéléologique sino-bulgare dans le Yunnan 1990. – Spelunca, 
39: 8-9.

JALoV А. 1991. Vietnam. – Grottes bulgares, 5: 46-50. (In Bulgarian with english summury).
JALoV А. 1999. Bulgarians in the caves of  the world. – Grottes bulgares, 6: 9-14. (In Bulgarian with 

english summary).
KUMAnSKI K. 1979. Trichoptera (Insecta) from new Guinea. – Aquatic Insects, 1(4): 193-219. 
LAnde V. VAn der. 1994b. Cavernicolous leeches in Papua new  Guinea. – Heliktite, 32(2): 

35-39. 
LeWIS J.G.e. 2001. The scolopendrid centipedes in the collection of  the national museum of  

Natural History in Sofia (Chilopoda: Scolopendromorpha: Scolopendridae). – Historia naturalis 
bulgarica, 13: 5-51.



Bulgarian zoologists in South Asia and Melanesia – results of the research and material...   137       

MAnICASTrI  C., TAITI S. 1987. Terrestrial  Isopods  from  Sri  Lanka, III: Philosciidae  (Crusta-
cea, oniscidea): part 1. – revue  suisse de Zoologie, 94(1): 17-34.

MArTenS J. 1987. opiliones  aus  dem  nepal – Himalaya VI. Gagrellinae  (Arachnida: Phalangi-
idae). – Courier  Forschungsinstitut Senckenberg, 93: 87-202. 

MAUrIeS J.-P. Myriapodes du népal II. diplopodes Craspedosomides nouveaux de l‘Himalaya 
et de la région indo-malaise (Craspedosomidea et Chordeumidea). – revue suisse de Zoologie, 
95(1): 3-49.

Moore B. P. 1977-78. A remarkable new genus and three new species of  cavernicolous Carabidae 
(Coleoptera). Zoological results of  the British Speleological expedition to Papua new Guinea, 
1975, 2. – International Journal of  Speleology, 9: 357 – 363.

PACLT J. 1982. on some Solomon Islands, Papua new Guinea and Sarawak Thysanura. – Annota-
tiones Zoologicae et Botanicae, 151: 1-10.

PeCK S.B. 1985. The Cholevine beetles of  Papua new Guinea (Coleoptera: Leiodidae). – In: Ball, 
G.e. (ed.). Taxonomy, Phylogeny and Zoogeography of  Beetles and Ants. dr. W. Junk Publ., 
dotdrecht: 84-112.

PeSCe G.L., APoSToLoV A.M.  1985. Elaphoidella margaritae sp.n., a new phreatobitic Harpacti-
coid from subterranean waters of  Thailand (Crustacea, Copepoda, Canthocamptidae). – Acta 
zoologica bulgarica, 28: 70-75.

roCCHI S. 1986. ditiscidi  di  Birmania, Thailandia  e  Sri  Lanka, con  descrizione  di  due  nuove  
specie. – Bolletino Societa entomologica italiana, Genova, 118(1-3): 31-34.

roSSI W. 1978. Une espèce inédite de Rhacomyces (Ascomycetes, Laboulbeniales) parasite du car-
abique troglobie, Speagonum mirabile Moore de la nouvelle Guinée (résultats Zoologiques de 
l’expédition spéléologique britannique en Papouasie – nouvelle Guinée, 1975, 3). – Interna-
tional Journal of  Speleology, 9: 365-368.

SHeAr W.A. 2000. on  the  milliped  family  Heterochordeumatidae, with  comments  on  the  
higher  classification  of   the  order  Chordeumatida  (Diplopoda). – Invertebrate  Taxonomy, 
14: 363-376.

SHeAr W. A. 2002b. The millipede genus Metopidiothrix Attems (diplopoda: Chordeumatida: Me-
topidiotrichidae. – Invertebrate Systematics, 16: 849-892.

SToeV P. 2002. Scutigeromorpha (Chilopoda) in the collecton of  the national Museum of  natural 
History, Sofia. Part 1. – Historia naturalis bulgarica, 15: 79-85.

SToeV P. 2004. The first troglomorphic species of  the millipede genus Paracortina Wang & Zhang, 
1993 from south Yunnan, China (diplopoda: Callipodida: Paracortinidae). – Zootaxa, 441: 1-8. 

SToeV P., enGHoFF H. 2005. A new cave-dwelling millipede of  the genus Bollmania Silves-
tri, 1896 from Yunnan, China, with remarks on the reduction of  the second female leg-pair 
(diplopoda: Callipodida: Caspiopetalidae). – Journal of  natural History, 39: 1875-1891.

SToeV P., GeoFFroY J.-J. 2004a. An annotated catalogue of  the scutigeromorph centipedes in 
the collection of  the Muséum national d’Histoire naturelle, Paris (France) (Chilopoda: Scuti-
geromorpha). – Zootaxa, 635: 1-12.

SToeV P., GeoFFroY J.-J. 2004b. Review of  the millipede family Paracortinidae Wang & Zhang 
1993 (diplopoda: Callipodida). – Acta Arachnologica, 53(2): 93-103.

TAITI S., FerrArA F. 1988. revision  of   the  genus  Exalloniscus  Stebbing, 1911  (Crustacea: 
Isopoda: oniscidea). – Zoological Journal of  the Linnean Society, 94: 339-377.  

TAITI S., MAnICASTrI C. 1988. Terrestrial  Isopods  from  Sri  Lanka, IV: Philosciidae  (Crustacea, 
oniscidae): part  2. – revue  suisse de Zoologie, 95(1): 51-86.

Received: 10.11.2011



138    Petar  Beron

Author’s  address:                                                   
dr  Petar  Beron, national  Museum  of   natural  History – BAS, Tsar  osvoboditel  Blvd. 1, 
1000 Sofia, Bulgaria

Български зоолози в Южна Азия и Меланезия – резултати от 
проучванията и състояние на оставащия материал

Петър  Берон

( р е з ю м е )

Участието на български зоолози в изследването на  Южна Азия и Меланезия се 
изразява както в теренна работа в  редица страни (непал, Индия, Шри Ланка, Бирма, 
Тайланд, Камбоджа, Индонезия, Малайзия, Южен Китай, вкл. Хайнан и Тайван, Виетнам, 
Папуа – нова Гвинея, вкл. нова Британия и нова Ирландия), така и в определяне на 
събран от българите или изпратен от други музеи материал от тези страни. 

Пътуванията бяха извършени със съвсем скромни средства, по линия главно на 
алпинистки и пещерняшки експедиции или със средства на спонсори. Материалите 
обаче са депозирани изцяло в колекциите на националния природонаучен музей. 

Български  зоолози  можаха  да  посетят  редица  пещери в Южна  и Югоизточна  
Азия: непал  (П. Берон, 1981, 1984), Индия (П. Берон, 1981), Тайланд  (П. Берон  и  Ст. 
Андреев, 1984, П. Берон, 2009), Виетнам  (П. Берон  и  Д. Кожухаров, 1988, П. Берон, 
2009), Южен  Китай  (П. Берон, 1988; 1989, Б. Петров, 2011), Индонезия  (П. Берон и  Вл. 
Бешков, 1994; П. Берон  и Т. Иванова, 1995), Малайзия (П. Берон, 1994, 1995, П. Берон и 
А. Попов, 2009). В  тези  и други страни беше  събиран  зоологичен  материал  и  извън  
пещерите. описани  са  сборовете  и  досегашните  резултати  от  определянето  им. 

Съществен резултат беше получен по време на продължителното изследване на 
пещерите в нова Гвинея, нова Британия и нова Ирландия от П. Берон през 1975 г. 
Бяха открити не само много нови родове и видове животни от различни групи, но и 
цяла неподозирана фауна в прохладните високопланински пещери на нова Гвинея, 
морски реликти на голяма височина и далеч от морето и пр. Тези материали, както и 
значителните неопределени още колекции, се съхраняват в националния природонаучен 
музей в София.  

особено внимание беше посветено на високопланинската фауна. Бяха изследвани 
непалските Хималаи (три експедиции), както и най-високите върхове на Суматра, 
Борнео, Ломбок, Цейлон, Тайланд и Папуа нова Гвинея, а и в други части на света. 
Запознаването с особеностите на различните височинни пояси в тропиците позволи на 
автора да публикува обобщителни работи за Isopoda, Acari,  Pseudoscorpiones и Opiliones  
на Стария свят (Beron, 1997, 2002a, 2002b, 2002c), както и монография с многобройни 
нови закономерности (Beron, 2008).  
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Едно ново находище на пърнар (Quercus coccifera L.) в България

Марио Лангуров, асен Игнатов, тодор БаЛтаджИЕв

Лангуров M., Игнатов A., БаЛтаджИЕв T. 2012. Едно ново находище на пърнар 
(Quercus coccifera L.) в България. – Historia naturalis bulgarica, 20: 139-142.
Abstract. A new locality of  Kermes oak (Quercus coccifera L.) in Alibotoush (Slavyanka) Mountian, 
Bulgaria, is reported and briefly described. A review of  all Kermes oak localities in Bulgaria is 
provided, with a bibliography of  Kermes oak and its communities in the country.
Key words: Kermes oak, new locality, Bulgaria, bibliography

При проучване фауната на алиботуш (Славянка) планина през месец март 2008 
година попаднахме на един индивид от пърнар. находището се намира в местността 
Шавара (недалеч от разклона за м. Извора) на склон с южно изложение и надморска 
височина 770 m. Координатите са N 41o25’18.0”, E 23o32’53.9” и UTM-grid 34TGL18. 
дървото е с височина около 3.5 m, като от основата излизат два ствола с приблизителна 
дебелина 12 cm (Фиг. 1, 2). Плодоноси обилно. расте в близост до билна заравненост 
в съобщество от Juniperus oxycedrus, единични Quercus pubescens и Cistus incanus на песъклива 
и силно камениста подлога. Пърнарът е известен у нас с компактни съобщества от 
Струмската долина (между с.с. Микрево и Каменица, FM71, FM81), долината на 
Калиманска река и хълма Свети Илия (докъм вр. дрена) над с. Калиманци, местността 
Пéщери между с.с. Петрово и Калиманци (всички те попадащи в GL09) и единични 
индивиди край с.с. Кулата (FL98), ново Ходжово (GL08), голешово (два екземпляра в 
местн. Пъзлак и Черешар, GL19) и гърмен (GM30; изгорял според сведения на местни 
жители). две дървета са посадени край с. Каялоба (Източни родопи, LF48), като са 
дали подраст в района (СтанЕв, 1992), а също и при с. голям девесил (LF87). у 
нас расте между 100 м. и 550 м. надм. вис., като на най-голяма надморска височина 
са екземплярите край с. голешово – между 740 и 800 м (Фиг. 3). Извън България се 
среща в Средиземноморието. Пърнарът е терциерен реликт и най-типичния у нас 
средиземноморски флорен елемент, включен в Червения списък на висшите растения 
в България в категорията “Застрашен” (PEEV & TSONEVA, 2009).

За самият пърнар (Quercus coccifera L.) и за флората в съобществата му има данни в работата 
на вЕЛЧЕв И ваСИЛЕв (1982), както отчасти и в някои по-стари работи (Стоянов, 
1925, 1933, 1941; КИтанов, 1941; СтЕФанов, 1943; Стоянов И аХтаров, 1955; 
вЕЛЧЕв И БондЕв, 1961; ганЧЕв И БондЕв, 1966; KUzMANOV, 1969).
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Фиг. 1. новооткритият индивид (общ изглед)

Фиг. 2. новооткритият  
индивид (детайл – клонка  
с листа)
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A new locality of  Kermes oak (Quercus coccifera L.) in Bulgaria

Mario LANGOUROV, Assen IGNATOV, Todor BALTADzHIEV

(Summar y)

A new locality of Kermes oak (Quercus coccifera L.) in Bulgaria is reported and briefly 
described. The locality is situated at the foot slopes of Alibotoush (Slavyanka) Mountain. A 
review of all Kermes oak localities in Bulgaria is provided, illustrated with a UTM-map. The 
article contains a bibliography of Kermes oak and its communities in the country.
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On the age of  the Late Miocene localities of  the Kalimantsi fossiliferous 
area based on Cremohipparion (Perissodactyla, Equidae) skull morphology 

polymorphism

Latinka Hristova

Hristova L. 2012. on the age of  the Late Miocene localities of  the Kalimantsi fossiliferous 
area based on Cremohipparion (Perissodactyla, Equidae) skull morphology polymorphism. – Historia 
naturalis bulgarica, 20: 143-150.
Abstract. a large sample of  hipparion fossils, collected by D. Kovachev from the late Miocene 
localities near the village of  Kalimantsi (sW Bulgaria), is stored in the assenovgrad palaeontological 
museum.  In the absence of  data on the exact location for most specimens, it is difficult to make a 
correlation between the fossils and the stratigraphy of  each of  the known localities. The specificity of  
Cremohipparion mediterraneum skull morphology and its stage-of-evolution provide information about 
the probable chronologic range of  the localities near Kalimantsi. Based on this information, we 
estimate the age of  the Kalimantsi localities to be correlative between the age of  Hadzhidimovo-1, 
or end of  the early turolian, to about the age of  Pikermi, or the middle turolian.  this correlation 
supports previous assumptions based on the entire fauna appearance. 
Key words: sW Bulgaria, Late Miocene, Kalimantsi, Cremohipparion

Introduction

A large sample of fossil mammals, collected from the area of Kalimantsi village by D. 
Kovachev, is stored in the Assenovgrad palaeontological museum (branch of the NMNH – 
Sofia). About 10 different fossiliferous outcroppings are known from the area, scattered over a 
vertical distance of about 100 m (SpASSOv et al., 2006). Unfortunately, there are no data about 
the exact locality for most finds and it is difficult to correlate the fauna with the stratigraphy of 
the localities and thus to estimate the temporal span of the localities. Kalimantsi-1 was thought 
to be of vallesian age on the basis of species identification (NiKOLOv 1972, 1985). The new 
revisions and field survey (SpASSOv et al, 2006; TzANKOv et al., 2005) changed the former 
biochronological concepts: all Kalimantsi localities are of Turolian age and there is no evidence of 
vallesian faunas there. According to recent data, Kalimantsi-1 seems to belong to the uppermost 
part of the green clays of the Gradishte Lithocomplex and most probably is of early Turolian 
age. The age has been based upon the stratigraphy and the presence of a metatarsal fragment 
of a small hipparion species of uncertain species affiliation. The stratigraphic position of the 
locality and more coherent sediments support the suggested presence of C. macedonicum, a 
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small-sized hipparion species described from several vallesian and early Turolian Greek localities. 
Kalimantsi-2 (peshternik ravine) may be of approximately the same age. There are no hipparion 
skulls excavated from Kalimantsi-1. The studied hipparion skull material is from Kalimansti-2, 
as well as from other fossiliferous outcroppings which are supposed to be of middle Turolian age 
and belong to the Strumyani Genetic Lithocomplex (SpASSOv et al., 2006).

Material and methods 

This study includes skulls of Cremohipparion mediterraneum collected by D. Kovachev, now 
stored at the palaeontological museum, Assenovgrad. The hipparion skull remains from the 
Kalimantsi area are poorly preserved; in most cases only the cheek region remains, and often 
they are crushed and deformed to some degree, preventing the investigation of all morphological 
details (K10109, K10151, K10135, K10136, K10114, K10112, K10137). 

There are 7 juvenile and 7 (K10145, K10111, K10142, K10140, K10108, 10177, 10146) 
adult skulls of Cremohipparion that are comparatively well preserved. Location of the preorbital 
fossa in relation to the orbit and development of the caninus (= intermediate) fossa are the 
most important taxonomic features for the goal of this study. During the ontogeny, the length 
of the preorbital fossa undergoes little morphological change (HriSTOvA, 2009). preorbital 
fossa morphological changes that do occur with ontogeny are its overall increase in size and 
dorsoventral depth; both increase with age.  Despite these changes, Cremohipparion juveniles 
and adults are clearly distinguished from other juvenile and adult hipparion species. The presence 
and shape of the caninus (= intermediate) fossa also does not depend on the individual age of 
the specimens. Therefore these features could be used for some taxonomic conclusions and 
estimation of the relative degree of evolution for Cremohipparion populations. 

Comparisons are made with skulls from samples of the species C. proboscideum: Samos – 
type specimen (after STUDer, 1911 and SONDAAr, 1971), materials form the Geological 
institute, Münster, Germany (WeHrLi, 1941), ravin des zouaves -5 (KOUfOS, 1987a) and 
C. mediterraneum: samples from Hadzhidimovo-1 (HriSTOvA et al., 2002; HriSTOvA, 
2009), Karaslari (SpASSOv et al., in prep.), perivolaki (vLACHOU et al., 2006) and pikermi 
(KOUfOS, 1987b, 1987c). The two species are members of a specific phylogenetic lineage. 
The locality rzO-5 is probably the earliest one with remains of C.  proboscideum, dated to early 
Turolian, MN11 at ~8.2 Ma (KOUfOS, 1987a; vLACHOU & KOUfOS, 2009). The locality 
Hadzhidimovo-1 could be dated to the late MN11 – MN11/MN12 boundary (SpASSOv, 
2002). The locality perivolaki has an age about 7.3-7.1 Ma (vLACHOU & KOUfOS, 2006). 
The latest locality with C. mediterraneum is pikermi and it is of uppermost middle Turolian age, 
MN 12 (KOUfOS, 1987b, 1987c; vLACHOU & KOUfOS, 2009). 

Abbreviations
Assenovgrad palaeontological Museum – ApM; Geological institute, Münster – GiM; 

Muséum National d’Histoire Naturelle – MNHN; Naturhistorisches Museum, Bern, 
Switzerland – NHMB; Naturhistorisches Museum Wien – NHMW; Universität Wien – UW; 
Hadzhidimovo – HD; Kalimantsi – KAL; Karaslari – KAr; perivolaki – per; pikermi – piK
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Description

Of the seven juvenile skulls with well preserved facial region, three have a caninus (= 
intermediate) fossa. Among them, specimen K10109 (fig. 1) the M1 of which does not reach 
the occlusal surface, is remarkable. its preorbital bar length is 11 mm wide. The preorbital 
fossa is extremely developed for a juvenile individual – its depth is 23 mm, length is 57.8 
mm, height – 49 mm. The preserved part of the caninus fossa shows that it was deep; the bar 
between the two fossae is pronounced, about 9 mm wide. The degree of development of these 
features is as in the skulls of the same individual age from the sample of C. mediterraneum from 
Hadzhidimovo (MN11/12). There are no data on juvenile skulls of C. mediterraneum with so 
short preorbital bar and well developed caninus fossa from other localities. Due to the lack of 
published data about juvenile skulls of C. proboscideum, the development of these characters 
in the earlier ontogenetic stages is not known for this species, and therefore no comparison is 
possible for the time being. 

The skulls of the seven adult specimens are medium-sized (tooth row length about 137-
46 mm), the preorbital bar is wider than 20 mm (21.8-32 mm), the posterior border of the 
preorbital fossa is almost straight. Three of them have a weak caninus fossa. These features could 
be observed on the skulls of C. mediterraneum samples from almost all localities yielding this 
species (HD, piK, KAr).

Discussion

The species Cremohipparion mediterraneum belongs to one of the most specialized hipparion 
lineages: C. proboscideum – C. mediterraneum. There are two opposite views on the direction of 
evolution in the lineage. BerNOr et al. (1996, 2011), claim that the pikermi fauna is correlated 
with the lower Middle Maragheh boundary (MN11/MN12?) and is older than rzO-1 and the 
bulk of the Samos faunas; therefore the more primitive form is C. mediterraneum. vLACHOU 
& KOUfOS (2006) support the idea that the age of pikermi is middle Turolian and that C. 
mediterraneum is more evolved than C. proboscideum. These authors note that if pikermi is dated 
to the MN11/MN12 boundary then the majority of the Greek Late Miocene localities should 
be dated to the vallesian, which is not supported by the evolutionary character of the fauna. i 
share the opinion of the Greek colleagues.

Cremohipparion proboscideum is an early Turolian (MN11) species with an extremely narrow 
preorbital bar – in all well preserved skulls its width is less than 20 mm (KOUfOS, 1987a; 
STUDer, 1911; SONDAAr, 1971; STUDer, 1911; vLACHOU & KOUfOS, 2009; 
WeHrLi, 1941). There are two fossae on its cheek – the preorbital fossa and the caninus fossa. 
Both are well developed, deep and are separated with a pronounced bar. The posterior border 
of the preorbital fossa is slightly curved – about its middle portion the lower part overhangs the 
posterior pocket. Unfortunately, no skull remains from juvenile individuals have been described 
in the papers which allow no comparison with the juvenile C. mediterraneum specimens.

Some of the characters of C. proboscideum are preserved in the earlier samples of 
C. mediterraneum. Most probable the earliest sample of this species is from the locality 
Hadzhidimovo-1 (HriSTOvA et al., 2002) and similarities with C. proboscideum are well 
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visible. About half of the specimens have a shorter preorbital bar, the preorbital fossa is deep, 
with well developed borders. The caninus fossa exists in ca. 77 % (juvenile) to 87 % (adults) 
of the well preserved skulls. The subnasal fossa is not as deep as in C. proboscideum and is well 
delineated only posteriorly but the bar between the two fossae is well developed. The skulls 
with a shorter preorbital bar have slightly curved posterior border of the preorbital fossa as in 
C. proboscideum.

The specimen of C. cf. mediterraneum from the locality perivolaki (vLACHOU et al. 2006) 
shares the same skull morphology as some specimens from Hadzidimovo-1. The preorbital 
fossa is situated closer to the orbit, the posterior border is curved. A faint caninus fossa is 
present. Because of the great intraspecific variability in the species, a singe skull permits no 
observations on the distribution of the different types of the taxonomically important characters 
in the population. As a consequence it is impossible to conclude about the degree of evolution 
of the population as a whole. The age of the locality was defined as earliest Middle Turolian 
(vLACHOU & KOUfOS, 2006). 

probably the latest sample of C. mediterraneum is from pikermi (KOUfOS, 1987b, 1987c). 
According to vLACHOU & KOUfOS (2006) “H. mediterraneum is a medium sized form [...] 
with deep and triangular to oval anteroventrally oriented preorbital fossa and a small, weakly 
developed canine fossa in front of the posterior one that becomes almost invisible when the 
skull is deformed or crushed”. in fact, in the sample from Hadzhidimovo and Karaslari there are 
some well preserved skulls without caninus fossa. There are also several deformed specimens in 
which the caninus fossa could not be observed. However, the bar between the two facial fossae 
is recognisable despite of damage and deformation and is thus indicative for the presence of a 
caninus fossa. probably not all specimens from pikermi had a caninus fossa, as in the samples 
from HD, KAL and KAr.

The preorbital bar in C. mediterraneum piK and KAr is wider than 19-20 mm, even in the 
juvenile specimens. from pikermi there is only one specimen with a preserved shallow caninus 
fossa, piK 259 (MNHN), while in KAr there are several specimens with this character present. 
The caninus fossa on the specimens from both localities is less developed than in the HD 
sample. The posterior border on the skulls from piK stored at NHMW and UW is straight. 
Judging from published photos, only specimen piK 259 (MNHN) has a slightly curved 
posterior border of the preorbital fossa. in this sample the archaic characters of C. proboscideum 
are almost missing. 

Observations on the evolution within the C. proboscideum – C. mediterraneum lineage with the 
gradual disappearance of the primitive skull characters permits defining the stratigraphic position 
of the Kalimantsi fossiliferous spots in relation to the well known localities.  The juvenile skull 
(K10109) of Cremohipparion mediterraneum from the area of Kalimantsi village displays primitive 
morphological characters similar to C. proboscideum or the earliest sample of C. mediterraneum 
(HD-1), such as short preorbital bar, deep and large preorbital fossa, well developed caninus 
fossa, pronounced bar between the two fossae. All of these characters are well expressed despite 
the young individual age of the specimen. it differs from the perivolaki skull in the expressiveness 
of the preorbital fossa and the bar between it and the caninus one. it seems logical to assume that 
the skull most probably comes from one of the lower stratigraphic levels, close to the KAL-1: 
KAL-2 (peshternik ravine), or KAL - Bukovets. This sets the lower limit for the formation of the 
localities at a time close to the age of Hadzhidimovo-1.  At the same time, most of the skulls 
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Fig. 1. skulls of  Cremohip-
parion mediterraneum from 
the Kalimantsi fossilifer-
ous area: juvenile K10109 
(a); juvenile K10151 (B); 
adult K10140 (C). scale 
bars – 2 cm.
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have a wider preorbital bar and an almost straight posterior border of the preorbital fossa. This 
could be observed on the sample of C. mediterraneum from Hadzhidimovo-1 (about 50% of the 
specimens), but is more typical for the latest sample of this species – that from pikermi (about 
90%). Therefore the upper limit could be placed at the time level of pikermi. 

Conclusions

Samples of C. mediterraneum from different geological ages show a different development of 
the taxonomic characters and different combinations between these characters. The evolution 
of the species C. mediterraneum in time demonstrates an increasing number of individuals with 
wider preorbital bar and individuals without caninus fossa. The presence of specimens with 
morphological features similar to C. proboscideum could be used as an indicator for an early age 
of the given samples of C. mediterraneum. 

We believe  that specimen K10109 displays primitive skull characters and is best correlated 
as being from the lower Kalimantsi levels (the level near the river bank), as well as that the lower 
fossiliferous spots such as KAL-2 and KAL-Bukovets are close to the age of Hadzhidimovo-1, 
and were formed at a time around the early/middle Turolian boundary. The age of the earliest 
locality near Kalimantsi (KAL-1) could be of a close age, if not earlier – about the latest early 
Turolian or at the early/middle Turolian boundary. The uppermost localities could be about 
the age of pikermi, the uppermost middle Turolian age. This conclusion confirms correlations 
by previous authors (SpASSOv, 2002; SpASSOv et al., 2006; TzANKOv et al. 2005; 
GerAADS & SpASSOv, 2009). 
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Относно възрастта на късномиоценските находища в района
на с. Калиманци на базата на черепната

морфология на Cremohipparion (Perissodactyla, Equidae)

Латинка Христова

( р е з ю м е )

в Палеонтологичния музей в асеновград се съхранява голямо количество материали 
от находищата от района на с. Калиманци, ЮЗ България. За голяма част от образците 
липсват данни за конкретното находище, от което са събрани. това не позволява да 
се направи корелация между намерените фосили и стратиграфската позиция на 
всяко от находищата и да се определи времето, през което са образувани. Един от 
видовете хипариони, описани от района, е Cremohipparion mediterraneum. специфичните 
морфологични особености на лицевата част на черепа позволяват да се направят някои 
изводи за „еволюционния етап на развитие“, на който се намират извадките от този 
вид от различни находища на Балканите, а това от своя страна позволява да се направят 
заключения за времето, през което са образувани находищата в района на Калиманци.

в процеса на еволюция на C. mediterraneum се наблюдават постепенни промени във 
фациалната морфология. извадките на C. mediterraneum от находища с по-ранна възраст 
(ранен туролий) показват наличието на по-голям процент индивиди с морфологични 
особености, близки до тези на по-ранния вид Cremohipparion proboscideum. При тези с по-
късна възраст (среден туролий) се наблюдават промени в морфологията, свързани с 
постепенно увеличаване на дистанцията между предорбиталната ямка (fossa preorbitalis) и 
орбитата, постепенна редукция на междинната ямка (fossa caninus), скъсяване на носната 
изрезка и др. сред черепите на C. mediterraneum от района на с. Калиманци има и череп 
на млад индивид с морфологични особености, които са характерни за C. proboscideum 
и са представени само в по-ранните извадки на C. mediterraneum. има и голям брой 
черепи с белези, характерни за по-късните популации на вида. това дава възможност 
да се потвърдят направените в предишни публикации заключения за наличието сред 
находищата от района на такива с възраст късен ранен туролий и среден туролий.
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MarkoV G. N, VerGieV S. 2012. Tetralophodon (Mammalia: Proboscidea) from the vicinities 
of Varna, Northeast Bulgaria. – Historia naturalis bulgarica, 20: 151-156.
Abstract. a previously unpublished molar fragment from the collections of the Varna regional 
Museum of History – Department of Natural History, is referable to Tetralophodon, a genus 
represented in the fossil fauna of Bulgaria by the Turolian species T. atticus. in its morphology, 
however, the molar differs from the few known specimens of T. atticus and is closer to T. longirostris, 
a species common in pre-Turolian localities of europe but so far not known from Bulgaria – despite 
previous reports based on misidentified materials. No Turolian localities are known from the area 
around Varna – which has yielded proboscideans of certain pre-Turolian age – and the specimen 
described here is the only find from Bulgaria so far which could belong to T. longirostris. 
Key words: Proboscidea, elephantoidea, Tetralophodon, Miocene, Bulgaria

Introduction

The collection of the natural history museum (Varna regional Museum of History – 
Department of Natural History) in Varna, Northeast Bulgaria, stores some proboscidean fossils 
of Neogene and Quaternary age (VerGieV & MarkoV, in prep.). one of the specimens, a 
molar fragment of unknown precise locality in the vicinities of Varna, displays morphological 
characters of genus Tetralophodon and could represent the first find in Bulgaria of its type species, 
T. longirostris, previously reported from the country on the basis of misidentified finds most of 
which belong in Anancus, and one is an amebelodontid (see MarkoV, 2004a, 2004b, 2008a). 
another species, the Turolian Tetralophodon atticus, is present in the fossil fauna of Bulgaria 
(MarkoV, 2004a, 2004b, 2008b). 

Institutional abbreviations: 
VrMH: Varna regional Museum of History – Department of Natural History.
MNHN: Museum National d’Histoire Naturelle, Paris.
NHM: Natural History Museum, London.
NHMW: Naturhistorisches Musem Wien, Vienna.
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Material and methods: 

Material: VrMH 169, m3 sin fragment (first three lophids), Varna region, precise locality 
unknown. 

Methods: Dental nomenclature follows TaSSy (1996). Measurements in mm. 

Systematic palaeontology
Tetralophodon Falconer, 1857
Tetralophodon cf. T. longirostris (kaup, 1832)
Description and discussion: 
only the first three lophids of VrMH 169 (Fig. 1) are preserved. Dentine is exposed on 

all three. The first pretrite semilophid bears a strong posterior conule, on the second, anterior 
pretrite conule and mesoconelet are fused. on the third pretrite semilophid additional conules 
are weak; thus, no symmetrical pretrite trefoil is observed on the specimen. Posttrite semilophids 
bear no ornamentation except for a weak posterior posttrite conule on the first lophid, posttrite 
main cones and mesoconelets are in line. The distal displacement of the pretrite main cones (see 
SaeGuSa et al., 2005) is weak on the second lophid. interlophids are narrow, no traces of 
cement. Length of the fragment: 144; width: 87/94.5/94; height: >61 (on 3rd posttrite); enamel 
thickness: 5.5 – 7 mm.

Fig. 1. vrMH 169, m3 sin of  Tetralophodon cf. longirostris, vicinities of  varna (precise locality unknown).  
Scale bar: 5 cm
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Shape of the preserved part of the crown as well as size of the fragment indicates a third lower 
molar rather than m2; reduction of central pretrite conules permits allocation to Tetralophodon 
(see SaeGuSa et al., 2005). in some aspects (e.g. presence of pseudo-zygodont crests on the 
posttrite side – a character which is observable in some Tetralophodon specimens too) VrMH 
169 resembles material referred to Gomphotherium steinheimense by GöHLicH (1998); 
however, it differs from the latter species in the absence of symmetrical pretrite trefoil pattern 
(see TaSSy, 1985; GöHLicH, 1998). 

in europe, there are two named species of the genus Tetralophodon – Tetralophodon 
longirostris (kaup, 1832) and Tetralophodon atticus (Wagner, 1857) (finds from the Spanish 
locality crevillente 2, MN11, originally described by Mazo & MoNToya, 2003 as 
“Tetralophodon cf. longirostris ‘grandincisivoid form’” apparently represent yet another, 
unnamed species: H. Saegusa & G. N. Markov in MarkoV, 2008b). T. longirostris is 
common in the Vallesian and is also known from late astaracian localities, with a possible 
occurrence of the species (or a closely related form) in MN6: TaSSy (1985), aNToiNe 
et al. (1997). in the Turolian, the genus is represented in numerous european and West 
asian localities by the still poorly known species T. atticus (see MarkoV, 2008b). While 
no m3s of Tetralophodon atticus have been described as such in the literature, there are several 
specimens from various european localities which seem to belong to that species. among 
them are an unpublished m3 in a mandible fragment from ezerovo, Bulgaria (MarkoV & 
koVacHeV, in prep.), and the m3 (DD3162) from the German locality Dorn-Dürkheim 
1 figured by Gaziry (1997, Pl. 5, Fig. 1; holotype of “Stegolophodon caementifer”) which 
should rather be allocated to T. atticus: MarkoV (2004b, 2008b). also worth noting is a 
molar from Pikermi in Greece (type locality of T. atticus), originally published by Vacek 
(1877) and discussed in detail by TaSSy (1985, 2005). While all publications regard it as an 
upper third molar, the specimen might actually be a lower m3, judging from the position of 
its pretrite cusps and the curvature of the crown.  in these specimens, the lophids are mesio-
distally compressed, and the main cone of the first posttrite semilophid is displaced mesially 
in relation to the posttrite mesoconelet. VrMH 169, on the other hand, does not display 
the latter character1, and the mesio-distal compression of the lophids is less pronounced. 
Safe allocation of an isolated molar fragment of unknown age is certainly problematic, but 
morphology of VrMH 169 is closer to T. longirostris. 

as said above, Tetralophodon longirostris has been reported from Bulgaria by previous authors 
but all finds are misidentified – most belong in Anancus and one, a lower third molar from 
Galata near Varna, is an amebelodontid (MarkoV, 2004a, 2004b, 2008a). Thus, VrMH 169 
is the only specimen from Bulgaria known so far which might indeed belong to T. longirostris. 
Since the find is an isolated molar fragment of unknown locality and age, a determination as 
Tetralophodon cf. longirostris seems more suitable.  

Most of the few finds of pre-Turolian proboscideans (and land vertebrates in general) 
from Bulgaria come from localities in the Varna area (see MarkoV, 2008a), so a find of T. 
cf. longirostris from that area would not be too surprising. in marked contrast to the rest of 

1 obviously, considering the scarce material attributable to T. atticus, the diagnostic value of  this character is far 
from certain. Still, such a displacement of  the posttrite main cone is generally not seen in T. longirostris material 
from the Dinotheriensande or other vallesian european localities (GM, pers. obs. MNHN 2005, NHMW 2006, 
NHM 2006). 
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the country, no Turolian localities are known from the vicinities of Varna, and the specimen 
described above does not contradict the possible middle Miocene age suggested for the area by 
MarkoV (2008a). 

Summary and conclusions

an isolated molar fragment, VrMH 169, from an unknown precise locality in the vicinities 
of Varna is referable to the elephantoid genus Tetralophodon, displaying a morphology closer to 
the astaracian / Vallesian species T. longirostris rather than the Turolian T. atticus which is present 
in the fossil fauna of Bulgaria. VrMH 169 is the only find from the country that might indeed 
represent T. longirostris, a species erroneously reported for Bulgaria by previous authors. Pre-
Turolian proboscideans are known from several localities around Varna, so an occurrence of T. cf. 
longirostris in this area is not unlikely. The specimen further emphasizes the potential significance 
of the fossiliferous area around Varna yielding pre-Turolian taxa which are rather rare in Bulgaria. 
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Tetralophodon (Mammalia: Proboscidea) от района на Варна 

Георги Н. МАРКОВ, Стоян ВЕРГИЕВ

( Р е з ю м е )

Статията описва непубликувана досега находка от колекциите на Регионалния 
исторически музей – Варна – Отдел „Природа“. Фрагментът от трети долен молар 
с неизвестно точно находище от района на Варна се отнася към елефантоидния род 
Tetralophodon, демонстрирайки белези, характерни по-скоро за типовия вид на рода, 
T. longirostris, отколкото за представения във фосилната фауна на България слабо 
познат туролски вид T. atticus. Разпространен в средния миоцен и валезия на Европа, 
T. longirostris е съобщаван за България от предишни автори на базата на погрешно 
определен материал. Описваната тук находка е единствената от страната, която би могла 
наистина да представлява T. longirostris. Предвид фрагментарния характер на находката и 
несигурната й възраст, тя е отнесена от авторите към Tetralophodon cf. longirostris. Малкото 
находки на предтуролски хоботни от България са предимно от района на Варна, така 
че евентуалното намиране на предтуролски Tetralophodon във Варненско не е неочаквано. 
Новоописаната находка не противоречи на предположението за средномиоценска 
възраст на находищата около Варна и отново демонстрира значителния потенциален 
интерес, който представлява този район – средномиоценската гръбначна фауна на 
България продължава да е практически непозната. 
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(Proboscidea, Mammutidae) from the coal mines near Bitola, Republic of  Macedonia. – Historia 
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Abstract. We report Zygolophodon turicensis (schinz, 1824) from the Miocene deposits in a coal mine 
near Bitola, Republic of  Macedonia, and refer a misidentified molar from Nerezi near Skopje 
published in the 1930s to the same species. Zygolophodon turicensis is a new taxon to the fossil fauna 
of  Macedonia, and the finds discussed in the paper are among the few fossils of  pre-Turolian age 
from the country.  
Key words: Proboscidea, Mammutidae, Zygolophodon, Miocene, Macedonia

Introduction

The specimens described below are an accidental find from the coal mines of the thermal 
power station near Bitola in the southwest of the Republic of Macedonia. Found in sandy 
deposits, the molars most probably belong to the same individual. 

Material and methods

Material: Left and right m2-m3, coal mine near Bitola, stored at the Bitola Natural History 
Museum (BiNHM), coll. no. 13536. 

Methods: Dental nomenclature follows Tassy (1996). Measurements (in mm) taken by 
B. Garevska.

Systematic palaeontology 
Order Proboscidea Illiger, 1811
Family Mammutidae Hay, 1922
Genus Zygolophodon Vacek, 1877
Zygolophodon turicensis (schinz, 1824)

all four molars (Fig.1, Fig. 2) are in a rather good condition. The left m2 is preserved very 
well. The crown is intact, together with a large portion of the posterior root and the base of the 
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Fig. 1. Zygolophodon turicensis, left and right lower second and third molars (BiNHM 13536), coal mine near Bitola, 
occlusal view. a: m2s, B: m2d, C: m3s, D: m3d. scale bar: 10 cm
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C D
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Fig. 2. Zygolophodon turicensis, same specimens as Fig. 1, lingual view. scale bar: 10 cm
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anterior one. Dentine is exposed on all three lophids (including the third posttrite, which is at an 
early stage of wear). The posterior talonid is weak, better developed on the posttrite side. Pressure 
marks are well visible on the anterior as well as the posterior talonids. Interlophids are wide, with 
pretrite zygodont crests contacting in the first. Posttrite zygodont crests are weak. In lingual view, 
height of the lophids is visibly larger than their antero-posterior length, as well as than the height 
of the lingual cingulum. The first two lophids display the oblique arrangement typical for lower 
molars of mammutids (see TOBIeN, 1975). L: 114; Wmax: 70; H: 51; eT: 3-4.

The right m2 is in an even better condition than the left one, with the crown and much of 
the roots intact. Compared to the left m2, it has a stronger posterior talonid.  L: 114; Wmax: 
70; H: 52; eT: 3-4.

Both lower third molars have very well preserved crowns. Both are at a very early stage of 
use. each of the two molars has visible wear traces on its first lophid (although the dentine is 
not exposed), and very slight traces on the second and third. The left m3 has five lophids and 
a very weak posterior talonid. Pretrite zygodont crests are well developed, especially on the first 
three lophids. Posttrite zygodont crests are weak but present. The typical oblique position of 
the lophids is seen on the first two lophids (on the posterior ones, the posttrite halves are more 
or less perpendicular to the median sulcus). The interlophids are not very broad, there are very 
slight traces of cement. L: 194; Wmax: 82; H: 66 (on third pretrite).

Compared to the left one, the right m3 has an even weaker posterior talonid. The pretrite 
zygodont crests are well developed on the first three lophids, the posttrite zygodont crests are 
stronger than in the left m3. L: 195; Wmax: 84; H: 65 (on third pretrite).

Discussion

Presence of zygodont crests and absence of additional cuspids on the Bitola molars safely 
allocate them to the family Mammutidae. Height of the lophids in relation to their antero-
posterior length and the lingual cingulum height is a character distinguishing Zygolophodon 
turicensis (and other species of the genus Zygolophodon) from the derived mammutid “Mammut” 
borsoni and related forms (for a recent discussion, see Tassy, 1985; on the generic assignment 
of “M.” borsoni and a closely related Turolian species see MaRkOV, 2004, 2008). 

Zygolophodon turicensis is known throughout europe from the early to the late Miocene, 
(Orleanian, MN3b, to Vallesian, MN10: Tassy, 1990) or ca. 20-10 Ma. as demonstrated 
by Tassy (1985), Z. turicensis is a polymorph species but neither size nor morphology can be 
correlated with a particular age. an apparently derived condition observed in the Bitola molars 
is the presence of full five lophids. In this aspect, they are more advanced than e.g. those from 
Malartic described by Tassy (1977). With no directly associated fauna, however, the age of the 
Bitola specimens cannot be determined with precision. 

although not reported previously from Macedonia, Z. turicensis is actually present in the 
country’s fossil fauna with yet another find – an upper right M3 from Nerezi near skopje, 
originally described as m3 of “Mastodon angustidens f. subtapiroidea” by LaskaReV (1936, Pl. 
3, Fig. 4).  This tooth probably has its counterpart in an “m3 sin” from the same locality (and 
seemingly the same individual) mentioned but not figured by LaskaReV (1936, p. 112).  

The Zygolophodon turicensis material from Bitola and Nerezi discussed here represents a new 
taxon to the fossil fauna of the Republic of Macedonia and, together with other finds from 
skopje and its vicinities described by LaskaReV (1936) and GaReVskI (1985), is a rare 
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case of pre-Turolian vertebrate fauna from the country. Most of the proboscideans known from 
Macedonia are Turolian or later: see e.g. GaReVskI (1960a, 1960b, 1976, 1997), GaReVskI 
& MLaDeNOVskI (2006). 

Summary and conclusions

The four molars from a coal mine near Bitola, Republic of Macedonia, are referred to 
Zygolophodon turicensis (schinz, 1824), known in europe from the early to the late Miocene 
(Orleanian to Vallesian, MN3b to MN10), or ca. 20-10 Ma. an upper molar from Nerezi near 
skopje, published in the 1930s as a lower molar of “Mastodon angustidens f. subtapiroidea” (i.e. 
Gomphotherium subtapiroideum) is misidentified and belongs in Zygolophodon turicensis too. This 
is a new taxon to the fossil fauna of Macedonia. Pre-Turolian proboscideans (and vertebrates 
in general) are rare for the country, and the Z. turicensis material discussed here, together with 
other finds from skopje and its vicinities published by LaskaReV (1936) and GaReVskI 
(1985) are among the few pre-Turolian fossils from the Republic of Macedonia. The Bitola 
molars are an isolated find of unknown stratigraphy, hence their age cannot be determined with 
any precision and could be early to late Miocene. 
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Останки от Zygolophodon turicensis (Proboscidea, Mammutidae)  
от въглищните мини в района на Битоля, Република Македония 

Ристо гаРевски, Биляна гаРевска, георги Н. маРков

( Р е з ю м е )

статията описва четири молара на Zygolophodon turicensis (Schinz, 1824), вероятно 
принадлежащи на един и същ индивид, от миоценските наслаги на въглищна мина до 
Битоля, Република македония. към същия вид е отнесен е и един молар от Нерези 
до скопие, публикуван през 30-те години на 20 век и погрешно определен. Zygolophodon 
turicensis е нов вид за фауната на македония, а находките, дискутирани в статията, са сред 
малкото фосили с предтуролска възраст от страната. 




