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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
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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.
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( 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.


