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Ценна книга за българската природа

Петър БЕРОн

FET  V., POPOV А. (eds). 2007. Biogeography and Ecology  
of  Bulgaria. Monographiae biologicae 82, Springer, 687 p.

В авторитетната поредица Monographiae biologicae, издавана в 
нидерландия, се появи нова книга. Идеята да се издаде сборник  върху 
биогеографията и екологията на България беше на проф. Виктор Фет, 
но реализацията бе на български зоолози и ботаници. Подбрани бяха 
определени теми, които очертават облика на българската природа. 
Между 23-те статии в сборника са тези, посветени на бозайниците, 
птиците, земноводните, влечугите, рибите, молуските, насекомите 
(Odonata, Dermaptera, Mantodea, Blattodea, Isoptera, Orthoptera, Co-
leoptera), многоножките, скорпионите, опилионите, някои паяци, и 
някои протозои. Статиите, написани от добри български специалисти 
(A. Попов, З. Боев, В. Попов, Б. Милчев, Б. Петров, Т. Стефанов, Здр. 

Хубенов, В. Бешовски, М. Маринов, Б. Георгиев, В. Сакалян, М. Лангуров, П. Стоев, Пл. Митов, Хр. 
Делчев, Г. Благоев, Ст. Лазаров,  Ив. Пандурски, В. Големански), съдържат съвременен и компетентен 
синтез на състоянието на изследванията върху съответната група, основната литература и е очертано 
консервационното й значение. Само статията за скорпионите е от чуждестранни автори – В. Фет и 
М. Е. Солеглад. Обзори са направени на сухоземната пещерна фауна (П. Берон), стигофауната (Ив. 
Пандурски) и безгръбначните на Черно море (В. Големански). 

Книгата започва с общ преглед на биогеографията на България (А. Попов и В. Фет) и завършва с три 
ботанически статии: Флорогеографски елементи (Д. Пеев, М. Делчева), Растителност и фитогеография 
(Т. Мешинев) и Ландшафти и климат в България (В. Великов, М. Стоянова). Като цяло можем да оценим 
този сборник, издание в авторитетна серия, в която рядко намират място книги за отделни страни, като 
убедително представяне на богатото разнообразие на България и на качествата на българските биолози. 
Разбира се, заглавието на сборника е много по-широко от съдържанието му, но може би някога ще има 
втори такъв сборник за многото оставащи групи животни и растения.




