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„Пещерната фауна на Гърция“ – 
нова книга за фаунистичното 
разнообразие в пещерите на 

Балканския полуостров. 
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Beron P. 2016. Faune cavernicole de la Grèce. East-
West Publishing, Sofia, 229 p.

Една година след появяването на книгата 
„Пещерната фауна на България“, именитият биоспеле-
олог Петър Берон публикува и „Пещерната фауна на 
Гърция“. тя също е плод на дългогодишни фаунистич-
ни проучвания на автора (от 1968 г. до днес) в пещерите 
на Гърция. Пещерната фауна на тази страна е богата и 
разнообразна и е изучавана предимно от чужди изсле-

дователи, сред които и много български специалисти. в книгата, която е на френски език, е събра-
на и обобщена цялата налична информация, като литературният списък надминава 300 заглавия. 
Представени са над 630 известни досега животни, установени в пещерите на Гърция, с точните им 
находища и бележки за тяхното намиране и цитиране от съответните автори. Изследванията на д-р 
Петър Берон обхващат повече от 10 пътувания при които са събрани множество пещерни животни 
от различни животински групи, сред които и нови ендемични родове, като: Speleodentorcula, Telsonius, 
Titanophyllum, Thassoblaniulus, Alistratia, Maroniela, Iason и др. Представен е и анализ на пещерната фа-
уна установена в различните райони на Гърция, както и сравнение между пещерната фауна на Гърция 
и съседните страни. Някои от резултатите са публикувани и в отделни научни статии (Beron, 1987, 
2001, 2015). Пещерите на Балканския полуостров, крият много загатки относно произхода на подзем-
ната фауна. Изследванията му в пещерите на вулканичния остров Санторин, довеждат до откриване-
то на реликтна пещерна фауна, явно неповлияна от вулканския взрив преди 35 века. Значителна част 
от книгата е отделена и за изясняване на зоогеографската характеристика на гръцката пещерна фауна. 
Илюстрирането на книгата обхваща карти с находищата на троглобионтите в отделните райони на 
Гърция, както и рисунки и снимки на някои от известните троглобионти. Пропуск обаче е липсата 
на цветни снимки на пещерни животни, пещери и характерните подземни хабитати. Ще отбележим 
и липсата на страници в представения списък на групите животни обхващащи пещерните животни 
намерени в гръцките пещери. въпреки, че в книгата намираме пълен списък на пещерите, по райони, 
с публикувана фауна, представянето на отделен лист на имената подредени по азбучен ред със съот-
ветните страници би улеснило много читателите.

веднага трябва да отбележим, че книгата на П. Берон е значително постижение в проучването 
на пещерната фауна на Балканския полуостров.  в нея е събрана, обединена и анализирана налична-
та информация, засягаща пещерната фауна на Гърция, и ще бъде ползвана не само от биоспелеоло-
зите, но и от всеки който се интересува от проблемите на пещерите и пещерната фауна. 




