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 Богатство на таксоните и фаунистичен състав 
 Българската фауна включва 28 типа и 75 класа. Към 
безгръбначните животни спадат 251 разреда и 1729 
семейства а към гръбначните – 165 семейства. 
 Високо видово богатство (над 1000 вида) имат 
типовете Arthropoda (24888 вида) и Nematoda (1007 вида); 
класовете Insecta (20678), Arachnida (2685 вида) и Crustacea 
(1056 вида) и разредите Coleoptera (6000 вида), Hymenoptera 
(4000 вида), Diptera (3500 вида), Lepidoptera (2900 вида), 
Homoptera (1300 вида) и Heteroptera (1050 вида). Те включват 
61 до 85% от българската фауна. 
 Средно видово богатство (между 100 и 1000 вида) 
имат 7 типа, 17 класа и 27 разреда. Те обединяват 14 до 21% 
от българската фауна и обикновено са добре проучени. 
 Ниско видово богатство (под 100 вида) имат 19 типа, 
55 класа и 218 разреда. Те включват 1 до 10% от фауната на 
страната. 



 Фауната на планините, за които има обобщаващи изслед-
вания, се преценява като много богата. 
 Трябва да се има предвид, че проучеността на планините 
варира от 40 до 65% и е най-висока за Витоша (6500 вида) и Рила 
(3861 вида). Изследванията на Централен Балкан се отнасят само 
за националния парк, който включва по-малко от половината 
територия на Средна Стара планина а данните за Пирин обхващат 
територията над 1000-1600 m надм.в. и ограничен брой 
таксономични групи. 



От Централен Балкан са 
известни 2570 вида. 



 От Източни Родопи са 
известни 4059 вида. 
 За Западни Родопи, 
чието обобщение още не е за-
вършено, се очертава видов 
състав около 5000-6000 вида. 



 Фауната на Пирин (не на националния парк) е много 
богата. Досега от територията на планината са известни около 
7000 вида. 
 От националния парк Пирин след последните обоб-
щения са установени около 2980 вида. Само от изследванията, 
свързани с втория план за управление са прибавени нови 750 
вида диптери и над 100 вида хидробионтни форми. 



Фаунистично богатство и проученост на разглежданите групи 

INVERTEBRATA 

Видове в България Видове в НП Пирин 

брой проуче-
ност (%) брой 

% от 
българ-
ските 

проуче-
ност (%) 

Rotifera 265 53 ~ 60 23 25 
Oligochaeta 148 74 ~ 25 17 30 
Hirudinea 21 85 ~ 5 23 80 
Araneae 1100 70 321 30 50 
Crustacea 1060 81 ~ 40 4 12 
Myriapoda 245 86 36 15 22 
Chilopoda   105 86 21 20 26 
Diplopoda 120 92 15 12 21 
Insecta ~ 20900 51 1837 8 40 
Ephemeroptera 102 78 22 21 60 
Odonata 68 91 12 18 40 
Orthoptera 225 95 60 26 60 



Фаунистично богатство и проученост на разглежданите групи 

INVERTEBRATA 

Видове в България Видове в НП Пирин 

брой проуче-
ност (%) брой 

% от 
българ-
ските 

проуче-
ност (%) 

Blattaria 16 80 3 19 30 
Plecoptera 101 84 42 42 85 
Heteroptera 1050 95 323 32 70 
Coleoptera ~ 6000 67 639 11 50 
Neuroptera 116 93 22 20 30 
Rhaphidioptera 14 82 1 8 15 
Megaloptera 3 75 2 65 80 
Hymenoptera 4000 33 36 1 3-4 
Trichoptera 250 96 59 23 40 
Lepidoptera. 2860 28 449 16 40 
Diptera 3500 35 ~ 760 19 30 
Mollusca 480 85 89 18 82 
Общо ~ 24000 65 ~ 2981 12.4 40 



Pheggomisetes lakatnicensis 
(троглобионт) 

Beroniella tetevensis 
(троглобионт) 

 Ендемитите са важен елемент с 
висока консервационна стойност и 
показват уникалността на фауната. 
 При някои групи процентът на 
ендемизъм е много висок (Hydrobiidae 
– 95%, Clausiliidae – 71%, при други – 
среден (Opiliones – 33,3%, Orthoptera – 
28.0%, Mollusca – 26.9%, а при повечето 
големи групи – нисък. 
 Най-богати на ендемити терито-
рии по отношение на повечето групи 
са: Рила – 268, Пирин – 220, Западна 
Стара планина – 184, Западни Родопи – 
183, Средна Стара планина – 181, Чер-
номорието – 172. В тези райони са 
концентрирани най-активните локални 
центрове на формообразуване в бъл-
гарската фауна.  



 Реликтна фауна. Тя е резултат на палеогеографските 
промени от терциера до наши дни. Реликтите имат висока 
консервационна стойност и придават специфичност и уни-
калност на фауната. 
 Общият брой на реликтите е около 300. Произходът 
им е различен – терциерни, преглациални и кватернерни. 
Повечето български реликти са концентрирани по високите 
планини, което е свързано с глациален или интерглациален 
произход. Терциерните и преглациалните реликти са кон-
центрирани по-често в Южна и Източна България, в пеще-
рите и рядко в орофитната зона на планините. Сладко-
водните реликти по произход са преглациални, глациални и 
каспийски. 
 Най-много реликтни форми са установени в Рила – 
230, Пирин – 176, Централен Балкан – 106, Витоша – 85 и 
Западни Родопи – 82 вида.  



 Редки видове. Общият брой на редките форми е 
около 2690 (8.8%) като  повечето от тях са насекоми - 1684 
вида (62.8%). При останалите групи животни са установени 
общо към 1000 редки форми. От Пирин са известни 300 
редки форми. 
 Защитени от българското законодателство на 
Пирин са 5 вида безгръбначни животни: Rosalia alpina, 
Parnassius apolo, Erebia rhodopensis, Helix pomatia и Helix 
lucorum. 
 Досега в 750 български пещери са установени 780 
вида животни. От тях трогло- или стигобионти са 191 вида. 
Най-много троглобионти са установени в Стара планина с 
Предбалкана и Родопите. 
 Общо 112 вида от българските безгръбначни жи-
вотни са включени в различни регистри на застрашени 
таксони. 



ARTHROPODA  -  Членестоноги 
Crustacea  -  Ракообразни                                      Eriogaster catax                                Vertigo angustior 
Austropotamobius torrentium                                 Euphydryas aurinia                           Vertigo moulinsiana 
Insecta  -  Насекоми                                                 Euphydryas maturna                         Bivalvia  -  Миди 
Coleoptera   -  Твърдокрили                                   Euplagia quadripunctaria                 Unio crassus 
Bolbelasmus unicornis                                            Gortyna borelii lunata 
Carabus hungaricus                                                 Polyommatus eroides 
Carabus variolosus                                                   Lignyoptera fumidaria 
Cerambyx cerdo                                                        Lycaena dispar  
Cucujus cinnaberinus                                               Maculinea nausithous 
Lucanus cervus                                                         Nymphalis vaualbum 
Morimus asper funereus                                           Odonata  -  Водни кончета  
Osmoderma eremita                                                  Coenagrion ornatum 
Pilemia tigrina                                                            Cordulegaster heros 
Probaticus subrugosus                                             Leucorrhinia pectoralis 
Propomacrus bimucronatus                                     Ophiogomphus cecilia 
Rhysodes sulcatus                                                    Orthoptera  -  Скакалци 
Rosalia alpina                                                             Odontopodisma rubripes  
Lepidoptera  -  Пеперуди                                          Paracaloptenus caloptenoides 
Catopta thrips                                                             MOLLUSCA  -  Мекотели 
Coenonympha oedippus                                           Gastropoda  -  Охлюви 
Pseudophilotes bavius                                              Anisus vorticulus 
Dioszeghyana schmidti                                             Theodoxus transversalis 

Безгръбначни животни от директиви 92/43/EEC, 2006/105/EC и Натура 2000 в България 



Видове от Закона за биологичното разнообразие - 5 вида 
Coleoptera – Rosalia alpina (алпийска розалия, прил. 2, 3) 
Lepidoptera – Parnassius apollo (червен аполон, прил. 2, 3) и 
 Erebia rhodopensis (родопска еребия, прил. 2, 3) 
Mollusca – Helix lucorum (градински охлюв, прил. 4) и Helix 
 pomatia (лозов охлюв, прил. 4). 
Видове от Червена книга на България - 6 вида 
Araneae – Eresus cinnaberinus (ерезус, VU) 
Ephemeroptera – Ameletus inopinatus (еднодневка, CR) 
Odonata – Cordulegaster heros (водно конче, VU) 
Lepidoptera – Parnassius apollo (червен аполон, LC) 
Mollusca – Chilostoma sztolcmani (малка владиславия, VU);   
 Macedonica marthae (мацедоника, VU).  



Видове, включени в Европейски Червени книги и конвенции 
Всяка година се правят нови промени в IUCN Red List. 
Araneae. В парка е установен Eresus cinnaberinus – IUCN, ESC, BC. 
Coleoptera. Calosoma sycophanta – IUCN, ESC, CORINE; Carabus 
intricatus  – IUCN, ESC, CORINE; Rosalia alpina – IUCN, ESC, CORINE, 
BC, SP, HD. 
Lepidoptera. От пеперудите, установени в парка, 9 вида са включени 
в Европейската Червена книга за дневни пеперуди (LRB – 1999), 
IUCN, BC, ESC, CITES: Thymelicus acteon – LRB; Parnassius apollo – 
LRB, IUCN, ESC, BC, CITES; Parnassius mnemosyne – BC; 
Glaucopsyche rebeli – LRB; Glaucopsyche arion – LRB; BC; 
Polyommatus eroides – LRB; Erebia medusa – LRB; Nymphalis 
xanthomelas – LRB; Euphydryas aurinia – LRB, BC; Boloria titania – 
LRB; Proserpinus proserpina – IUCN 
Mollusca. От мекотелите на Пирин Helix pomatia и H. lucorum са 
включени в  IUCN, ESC, BC, HD и CORINE 



 
 

 
 
 

Calosoma sycophanta 
IUCN, ESC, CORINE 

Helix pomatia – ЗБР, IUCN, 
ESC, BC, HD и CORINE 

Eresus cinnaberinus – BC 
Червена книга, IUCN, ESC 

Parnassius apollo – LRB, ESC, BC,  
IUCN, CITES, ЗБР, Червена книга 
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1089 Morimus funereus 
Тяло набито, с елипсoвидна форма с 
размери 1,6-3,8 cm. Цвят сивосин с 
четири черни петна на елитрите. 
Мъжкият e с по-дълги антени от самото 
тяло. Окраската му има защитна 
функция наподобявайки шарките на 
кората на бука, върху който често се 
намира. Друг вид сечко – Rosalia alpina, 
има много подобна окраска – отличава 
се с по-издълженото си тяло и наличи-
ето на три черни петна на всяка елитра 
вместо две, както е при буковия сечко. 

Белези за определяне на целеви видове 



Morimus asper funereus 

Популациите на вида 
са локализирани в нис-
ките части, предимно в 
буковите гори на пар-
ка. 



1087 Rosalia alpina 
Rазмери 15-38 мм. Главата  удължена, 
преднегръба закръглен, елитрите удъл-
жени с паралелни страни. Основен цвят 
светлосин. На предния край на пред-
негръда има черно петно а на елитрите 
черна напречна препаска през средата и 
два чифта петна – в основата и на върха 
на елитрите. Полов диморфизъм: 
антените на мъжките са 1,5-2,0 пъти по-
дълги от дължината на тялото, при 
женските те едва надминават дъл-
жината на елитрите   

Белези за определяне на целеви видове 



Rosalia alpina 

Популациите на вида 
са локализирани в 
ниските части, пре-
димно в широколист-
ните гори. 



Ръчен сбор (трансектен метод). Обхожда се произволно избран 
трансект с дължина от 1 км като се извършва оглед на стволове на 
дървета, хралупи, горски пътеки и просеки през светлата част на деня. 
Така бързо се покриват голям брой територии и местообитания като се 
събират, преброяват и заснемат установените находки. Събирането на 
данни за имагото и ларвите се провежда през периода май-август. 
През април-май и септември-октомври може да се събират данни за 
ларвите и за останки от възрастни индивиди. При проучването, 
специално внимание се отделя на потенциално подходящите хабитати 
- хралупи на дървета, паднали и стоящи живи и мъртви дървета с по-
едра, гниеща, лесно отделяща се кора и дървесина. 

1089 Morimus funereus и 1087 Rosalia alpina - методи 



1078 Euplagia quadripunctaria  
Едра и лесна за разпознаване грацилна 
нощна пеперуда, разпространена в Европа 
и Предна Азия. Предните криле са черни с 
метален отблясък и с бели линии, две от 
които образуват буквата V. Задните криле 
са пурпурни с четири черни точки, две от 
които образуват петно. Антените и при 
двата пола са нишковидни. Тяло червено с 
ивица от черни точки по средата дорзално 

Белези за определяне на целеви видове 

Гърдите дорзално са с широка черна ивица в средата, оградена с по 
една широка бяла линия странично. У нас няма с кой друг вид да се 
сбърка. Близък вид у нас е Callimorpha dominula (LINNAEUS, 1758) но 
при него предните крила не са с линии а на петна 



Euplagia quadripunctaria 

Общата площ на терито-
риите с потенциални усло-
вия за популациите на 
вида според крайната 
карта е 4824.02 ha, рес-
пективно 11.93% от площ-
тта на зоната. Състоя-
нието по този параметър 
може да се оцени като 
благоприятно.  



Lepidoptera – нощни пеперуди 
 
Основен метод за установяване на присъствието на вида е 
прилагането на светлинни ловилки, които привличат пеперудите на 
терена. Използват се силни живачни и със специален спектър лампи 
на светлинни ловилки тип „палатка”, захранвани от генератор с 220V 
електричество. Лампите се проверяват периодично през цялата нощ и 
за последно рано сутрин. Прилагат се и светлинните ловилки с една 
8W actinic и една 8W black light луминесцентни тръбни лампи и с 
фотоклетка за автоматично включване (при здрачаване) и изключване 
(при изгрев), захранвани от 12V акумулатор. Ловилките светят през 
цялата тъмна част на денонощието. Насекомите се привличат от 
светлините на ловилките, удрят се в плексигласовите плоскости и през 
отворена фуния падат в съд с хлороформ където остават. Провер-ката 
на ловилките става сутрин, преди изгрев. 





4042 Polyommatus eroides 
Дребна (25-40 mm с разперени крилa) 
дневна пеперуда. Отгоре предните крила 
при мъжките са огнено червени с тънък 
черен кант и малки черни петна. Женските 
са с ивица от тъмни черни петна. Отдолу и 
двата пола са с бледо оранжеви предни 
крила с множество черни точки и сивкаво-
синя широка ивица маргинално. Отдолу зад-
ните крила са сивкаво-сини с множество 
черни точки и с широка бледо оранжева 
ивица, разположена маргинално. Може да се 
сбърка с редица други видове от род Ly-
caena. 

Белези за определяне на целеви видове 



Polyommatus eroides 

До края на 2012 г. има 
установени 3 находища. Об-
щата площ на потенциалните 
местообитания е 5 495,99 ha 
по данни от крайната карта на 
вида за зоната. Стойност-та 
се приема за референтна и 
благоприятна.  



Euphydryas aurinia 

За площ на ефективно зае-
тите местообитания се при-
емат териториите с оптимал-
ни условия за вида. Състоя-
нието по този параметър е 
благоприятно.  



4046 Cordulegaster heros  
Едро водно конче с различни по фор-
ма предно и задно крило, като зад-
ното крило е разширено в основата. 
Дължина на тялото над 75 mm и 
размах на крилата над 100 mm. 
Очите се допират в една точка, тя-
лото е черно с жълти петна, първият 
абдоминален стернит (гръбната част 
на първия сегмент на коремчето) е с 
жълто петно в долната част. 

Белези за определяне на целеви видове 



Cordulegaster heros 

Не са установени гео-
реферирани находища. 
При 25 % недостатъчна 
информация видът е в 
благоприятно състояние. 
 

Популациите на вида са 
локализирани около гра-
ниците на парка.  



4053 Paracaloptenus caloptenoides 
Средноголям (около 2 см; мъжките) до 
едър (2.5-3.5 см; женските) кафяво-
черен късокрил късопипален скакалец 
от подсемейство Calliptaminae (Ortho-
ptera: Caelifera: Acridoidea: Acrididae). 
Главата е заоблена, без челни ямки; 
преднегръдът е със среден и два 
странични кила, които са загладени в 
метазоната. Крилата при възрастните 
са с очертания на маслина (заоблени 
отстрани и заострени в задния край 

Белези за определяне на целеви видове 



Paracaloptenus caloptenoides 

Популациите на вида са 
локализирани в ниските 
части и в открити место-
обитания. 



Lepidoptera – дневни пеперуди 
Използва се трансектният метод. Проучването се извършва в подхо-
дящите за вида местообитания с придвижване по случайно избрани 
трансекти с отчитане и преброяване на срещнатите индивиди. 
 
4046 Cordulegaster heros 
Преброяването на индивидите се извършва на трансекти по брега на 
водоем с дължина от 100 до 300 m, като за наблюдение подлежат и 
съседните открити терени. Преброяването може да обхване местата за 
покой и местата за яйцеснасяне по брега на водоема. 
 
4053 Paracaloptenus caloptenoides 
Използват се случайно избрани трансекти, непрекъснати или (при 
фрагментиран хабитат) разделени на откъси със средна дължина 30 
метра с отчитане и преброяване на срещнатите индивиди в рамките на 
ивица с ширина 1 м. 



Достига дължина до 12 
cm. Обитава предимно 
малки потоци, странични 
ръкави и разливи с ка-
менливо дъно. Развива 
се добре в някои язови-
ри, поточета и вади с ти-
несто и глинесто дъно, 
протичащи из пасища и 
ливади. Лесно се разли-
чава от другите видове 
раци по някои морфоло-
гични белези. 

Белези за определяне на целеви видове 

1093 Austropotamobius torrentium 

Astacus – речен/езерен рак 



Основен метод за изследване са трансектите. Те 
представляват 100 метрови участъци по течението на 
реките с ширина 1 m, които се обхождат през деня. За 
установяване на видовете се използват различни по 
големина хидробиологични сакове, преглеждане под 
камъни и подмоли. Когато се проучват раците, които са 
нощно активни, трансектите може да бъдат осъществявани 
и през нощта, като с помощта на светлинен източник 
забелязаните екземпляри се преброяват. Методът на 
трансектите е най-ефективен за покриване на голям брой 
територии и определяне на популационната плътност. 

1093 Austropotamobius torrentium 



местообитания на 
Austropotamobius torrentium  



Austropotamobius torrentium 

Предпочитаните от вида 
хабитати с каменист и песък-
ливо-каменист характер на 
дъното заемат около 90 % от 
общата дължина на реките в 
ЗЗ. Повече от 90 % от по-
тенциалните местообитания 
са в благоприятно състоя-
ние. ПС по този параметър е 
благоприятно. 

Популациите на вида са ло-
кализирани в реките около 
границите на парка. 



Присъствие на вида 
Присъствието се установява при пряко наблюдение, 
извършено на терена при обхождане на трансекти или при 
случайно улавяне на екземпляри от вида. 
Ефективно заето от вида местообитание 
Това е местообитание, което през определен, дългогодишен 
период от време е заето от вида, постоянно или временно в 
някой от стадиите на неговия жизнен цикъл.   
Потенциално местообитание 
Местообитание, в което абиотични и биотични фактори 
обуславят подходящи условия за съществуване и развитие 
на вида.  
Хранително местообитание  
Биокоридори 
Територии с влошено качество 
Автомобилни пътища; Открити рудници и кариери; Населени 
места; Опожарени територии; Ерозирали участъци 

Пказатели, 
които е же-
лателно да 
се картират 



Cychrus semigranosus balcanicus – Балкански цихрус (  )  

Балкански ендемит, до 2400 m, 
предимно планински и относи-
телно рядък. Наличието му 
показва добро състояние на 
съобществата. Лесно се разпоз-
нава (1 представител на род 
Cychrus в България). Може да се 
следи с ловилки „Барбер”.  



Erebia gorge pirinica – Пиринска кадифянка (  ) 

Балкански ендемит, рядък, с 
много ограничен ареал у нас 
(Рила и Пирин), по най-високите 
части на планината – Казана и 
околностите на в. Вихрен (2600-
2900 m), IUCN – LC. Може да се 
обърка с близки видове на рода.  



Chilostoma (Wladislawia) sztolcmani – Малка алпийска владиславия (  ) 

Локален пирински ендемит, 
Обитава околностите на вър-
ховете Вихрен, Кутело, Бански 
суходол, Баюви дупки, Котешки 
чал, Каменитица, Синаница от 
2400-2700 m. Скален вид, свър-
зан с карстови райони. IUCN – 
NT, Червена книга на България – 
VU. 

https://bgmollusca.files.wordpress.com/2012/09/pirin_pa080190.jpg


Данни за разглежданите групи в Национален парк Пирин 

Консервационна значимост Invertebrata 

Семейства 250 
Видове 2983 
Локални ендемити 39 
Български ендемити 70 
Балкански ендемити 111 
Субендемити 14 
Глациални реликти 150 
Преглациални реликти 27 
Редки 300 
IUCN, ESC, BC, HD, CITES 18 
Защитени в България 5 
Червена книга на България 6 
Натура 2000 8 
За специално наблюдение 3 



Благодаря за 
вниманието 
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