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СЕМИНАР НА ТЕМА: РЕДКИ И ЗАСТРАШЕНИ ВИДОВЕ ОТ ФАУНАТА

Комплексът от всички видове животни, които се срещат в даден район, се нарича
фауна. Районът може да бъде различно голям - местност, планина, езеро, страна,
континент, а дори и цялото земно кълбо напр. фауна на Пирин, фауна на България,
фауна на Европа, и т.н. В комплекса влизат видовете от всички отдели животни, но
твърде често се вземат под внимание само видовете от определен отдел или дори
разред и семейство напр. насекомна фауна, фауна на бозайниците, фауна на
гризачите и т.н.
Клонът от систематиката на животните, който се занимава с фауната, се нарича
фаунистика. Основната задача на фаунистиката е да установи точния и пълен
таксономичен състав на фауната. Тази задача е много трудна и особено за някои
групи животни е доста далеч от пълното й решаване както в световен мащаб, така и
по отношение дори на малки територии. В България досега са установени около 18
000 вида животни, но се предполага, че на територията ни се срещат не по-малко от
35 000 вида. Смята се, че е напълно известен таксономичният състав само на
гръбначните животни: риби около 200 вида, земноводни 16 вида, влечуги 36 вида,
птици 354 вида, бозайници 88 вида. Всички гръбначни са само 4,5% от установените
досега видове животни.
Фаунистично разнообразие на България
Биологичното разнообразие на една страна или географски регион зависи от много
фактори, основни от които са географското положение, релефът, климатичните
особености, наличието на естествени природни дадености (скален състав, почвена
покривка, водни източници и водоеми), антропогенното въздействие върху природната
среда и др. Съчетаването на тези фактори определя в най-голяма степен богатството от
биологични видове.
България е една от малките по територия европейски страни, но по богатство и
разнообразие на своята фауна е на едно от първите места в Европа. Нейното географско
положение в югоизточната част на континента, разнообразният релеф и климат,
наличието на достатъчно сладководни ресурси и близостта с Черно море, значителният
горски фонд и др. са основни и важни фактори, благоприятстващи съществуването на
богато и оригинално фаунистично разнообразие. В южните райони на страната и по
Черноморското крайбрежие се срещат топлолюбиви и сухолюбиви медитерански видове
животни, а в северните и планинските райони съжителстват много видове, характерни за
Средна и Северна Европа и за украинските степи.
Изучаването на българската фауна започва значително по-късно отколкото в другите
европейски страни поради исторически причини. Първи оскъдни сведения за
животинския свят на България съобщава още през 1726 г. италианският учен граф

Луиджи Фернандо де Марсили. А между първите български учители-естественици,
изучавали българската фауна още преди Освобождението са учителите Георги К.
Христович от София и Христо Пигулев от Сливен. За начало на българската зоологическа
наука днес се приема публикуването на първия научен труд на български език от
български учен (Христович 1890).
От огромната група на безгръбначните животни сравнително добре са проучени само
някои едноклетъчни (черупчести ризоподи), някои паразитни червеи (трематоди,
цестоди,
нематоди,
акантоцефали),
прешленестите
червеи,
ракообразните,
паякообразните, многоножките, мекотелите и отделни разреди насекоми (еднодневки,
водни кончета, правокрили, полутвърдокрили, мрежокрили, твърдокрили, ручейници,
пеперуди и др.).
Общият брой на ендемичните родове, видове и подвидове животни, установени досега в
България, е около 1200, от които българските ендемити са около 790, а балканските –
около 410.
Особено разнообразна и уникална е пещерната и подземната фауна в България, тъй като
страната е богата на карстови образувания и на подземни води. До 2005 г. у нас са
установени над 780 вида пещерни животни от различни таксономични групи, от които
над 110 вида обитават зоната на вечния мрак дълбоко в пещерите.
В зоогеографско отношение сухоземната фауна на България се отнася към
Палеарктичната зоогеографска област на Холарктичното царство. Поради това че
България е разположена основно в Евросибирската зоогеографска подобласт, но граничи
и с Медитеранската зоогеографска подобласт, в страната се срещат два основни
зоогеографски комплекса: северен (евросибирски), формиран от студеноустойчиви
видове животни, и южен (медитерански), включващ множество топлолюбиви видове.
От северния комплекс най-широко разпространени са холарктичните видове, които
живеят в Северното полукълбо, както в Европа и Азия, така и в Северна Америка.
Холарктични видове в българската фауна са мечката, лисицата, невестулката,
благородният елен, скалният орел, блатната сова и др. Широко представени в страната са
палеарктичните видове животни, които също живеят северно от тропиците, но само в
Европа, Азия и Северна Африка. Такива са видрата, белият щъркел, полската чучулига,
големият синигер, голямата (кафявата) крастава жаба и др. Евросибирските видове
животни са най-многобройни. Те са по-студоустойчиви и са проникнали в българските
земи от Северна Азия и Европа и за много от тях България е южна граница на
разпространение. Към тази зоогеографска категория се отнасят катерицата, горската
полевка, язовецът, сърната, глухарът, яребицата, ливадният гущер и др.
Средноевропейските фаунистични елементи имат сходни екологични изисквания с
евросибирската фауна. Такива представители в нашата страна са малката водна
земеровка, подземната полевка, алпийският тритон, червенокоремната бумка и др. От
северния зоогеографски комплекс в България се срещат, макар и по-ограничено, степни
видове (лалугер, скачаща мишка, степен пор, дропла), арктоалпийски видове (белогуш
дрозд) и бореомонтанни видове (живороден гущер, усойница).
Южният зоогеографски комплекс също е богато представен, особено в южните райони на
България. Той се състои почти изцяло от медитерански фаунистични елементи, които
включват две основни групи: холомедитерански и понтомедитерански елементи. Част от
комплекса са и някои по-малобройни фаунистични елементи като иранотурански,

понтийски, монтанмедитерански и др. Към южния зоогеографски комплекс в
българската фауна спадат такива характерни видове като мишевидният сънливец,
гюнтеровата полевка, червеногушото коприварче, каспийската блатна костенурка,
леопардовият смок, пепелянката, дългокраката гръцка жаба и др.
Голям е броят и на т. нар. космополитни видове животни в българската фауна, особено
между едноклетъчните животни (протозоите) и нисшите безгръбначни животни. Много
от тях са синантропни видове и от хилядолетия съжителстват с човека (сив и черен плъх,
ориенталска и германска хлебарка, домашна муха и др.), а други имат повсеместно
разпространение в света (голяма бяла чапла, сокол скитник, забулена сова и др.).
България също не остана незасегната от бързото развитие на индустриализацията,
урбанизацията, механизацията и химизацията в глобален и национален мащаб и
последствията от тях бързо се отразиха негативно и на фаунистичното разнообразие в
страната. По данни от 2000 г. броят на застрашените видове животни в България,
съгласно европейските критерии, се изчислява на повече от 700 и между тях попадат и
много безгръбначни животни (Нанкинов 2000).
ИЗЧЕЗВАЩИ ЖИВОТНИ В ЧЕРВЕНАТА КНИГА НА БЪЛГАРИЯ
ПТИЦИ: В Червената книга са включени 100 от тях, част от които са:

ЧЕРНИЯ ЩЪРКЕЛ

ОСОЯДЪТ

СКАЛНИЯТ ОРЕЛ

ЛИВАДНИЯТ ДЪРДАВЕЦ

ГЪЛЪБЪТ ХРАЛУПАР

БЕЛОГЪРБИЯТ КЪЛВАЧ

ЧЕРНИЯТ КЪЛВАЧ

МАЛКИЯТ КРЕСЛИВ ОРЕЛ

СОКОЛЪТ ОРКО

ЕГИПЕТСКИ ЛЕШОЯД

БОЗАЙНИЦИ
В ЧЕРВЕНАТА КНИГА НА БЪЛГАРИЯ СА ВПИСАНИ 19 БОЗАЙНИКА, КАТО:

ЗЛАТКАТА

ПЪСТРИЯТ ПОР

ПЪСТРИЯТ ПОР

КАФЯВАТА МЕЧКА

ДИВАТА КОТКА

ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ
В Червената книга са описани 2 земноводни (алпийски тритон и сирийска
чесновница) и 13 влечуги. Част от защитените видове са:

ВДЛЪБНАТОЧЕЛ СМОК

СМОК МИШКАР

ЛЕОПАРДОВ СМОК

ШИПООПАШАТА КОСТЕНУРКА

ШИПОБЕДРЕНА КОСТЕНУРКА

РИБИ
В Червената книга са вписани 2 кръглоусти и 22 костни риби.
Част от застрашените от изчезване риби са:
ДЕВЕТИГЛЕНА БОДЛИВКА

ДУНАВСКА МИНОГА

МИХАЛЦА

