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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.
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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.




