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С издаването на тази книга, серията 
от обобщаващи колективни моно-
графии върху биоразнообразието на 
отделни райони, навлиза и в Северо-
западна България. Българските зоолози, 
ботаници и миколози вече събраха 
изобилна информация за природното 
биоразнообразие на Витоша, Креснен-
ското дефиле, Източните Родопи 
(България и Гърция), Западните Родопи 
(България и Гърция, в 4 тома), 
природните резервати „Сребърна“, 
„Атанасовско езеро“ и др., природния 

парк „Русенски Лом“, националните 
паркове „Централен Балкан“ и „Пирин“ 
и др. 

Похвални са инициативата и 
усилията на редакторите на тома – проф. 
Димитър Бечев и доц. Дилян Георгиев 
от Пловдивския унивеситет „Паисий 
Хилендарски“, които на 328 страници от 
книгата поместиха 25 научни публика-
ции на 42 автори (вкл. 3 чуждестранни). 
В сборника се съдържат сведения за 2216 
вида Metazoa от общо 749 рода и 29 
семейства. Впечатляващо е, че сред тях 
са и 3 нови вида за фауната на България, 
а за фауната на Врачанска планина са 
съобщени като нови 285 вида, 29 рода и 
9 семейства.  

Обобщаващите статии обхващат 
групите (или части от тях): 
Acanthocephala, Gastropoda, Bivalvia, 
Gastropoda (terrestria), Crustacea, 
Scorpiones, Pseudoscorpiones, Araneae, 
Ephemeroptera, Odonata, Plecoptera, 
Blattodea, Mantodea, Orthoptera 
Trichoptera, Coleoptera (Scarabaeoidea, 
Chrisomelidae), Hymenoptera (Crabroni-
dae, Formicidae), Diptera (Sciaroidea, 
Tabanidae), „Pisces“, Amphibia, Reptilia, 
Aves, Mammalia, както и сухоземни 
пещерни безгръбначни животни.  

Дотук – за съвременната флора и 
фауна. В тома обаче, е включена и една 
обобщаваща статия за всички намерени 
досега видове/таксони висши растения, 
безгръбначни и гръбначни животни 
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отпреди около 2.25 млн. г. от ранно-
плейстоценското палеонтологично на-
ходище до с. Долно Озирово в 
подножието на планината. Те се отнасят 
за 166 таксона и включват Magnoliophyta 
(2 разреда, 3 семейства, 5 таксона), 
Mollusca (1 разред, 2 таксона, Amphibia (2 
разреда, 5 семейства, 10 таксона), Reptilia 
(2 разреда 8 (9) семейства, 13 таксона, 
Aves (10 разреда, 22 семейства, 66 
таксона, Mammalia (8 разреда, 19 
семейства, 70 таксона). Сред тях нови за 
светвоната наука са 1 вид и 4 подвида 
дървета и храсти (цветни растения), 17 
птици (1 род, 16 вида) и 2 боцайника. Те 
доказват, че някога в района е доминира 
горско-степен саваноподобен ланд-
шафт.  

Като цяло изданието е на най-високо 
съвременно равнище, както по 
отношение на събраната и анализирана 
научна информация, така и относно 

полиграфичните си качества. В единич-
ни случаи обаче, би могло да се търси и 
по-добро типизирано разработване на 
съответните групи с оглед сравнимостта 
на стапента на проученост, таксономич-
ното разнообразие, привързаността към 
съотметни местообитания и др. 

В този том за съжаление, не можаха 
да вамерят място статии за редица важни 
от консервационно гледище големи 
групи животни като Myriapoda, 
Opiliones, Coleoptera, Hemiptera, 
Hymenoptera, Lepidoptera, Diptera и 
много други. Те вероятно ще попълнят 
замисленият вече т. 2 за тази планина. 

Настоящото издание не би могло да 
се осъществи в реализирания вид и 
обем, без доброто сътрудничество и 
финансирането на неговото издаване от 
г-н Николай Ненчев – директор на 
природния парк, на редакторите, както и 
на всички автори. 
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