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• Между 20 и 40 хиляди колекционни единици (колекционна 
единица = екземпляр)

• Видове от почти всички части на Европа и от отделни 
тропични райони

• Включва типуси, видове от ЧК на България и такива със 
световна консервационна значимост

Колекция Gastropoda



Физическо състояние

Суха колекция (черупки)

• в кутии и кашони в стая 317

• в необозначени рафтове в депото 

на База 1 (мазе, стая 12)  

Мокра (спиртна) колекция

• включва цели животни или 

отпрепарирани полови системи

• във флакони и буркани в стая 317

• в необозначени рафтове в депото 

на База 1



Степен на подготовка за дигитализация

• около 20-30% от колекционните единици са въведени в екселска 

таблица

• номерата в колекцията са предварително разделени (например 1 – 10 

000 за България, 10 001 – 20 000 за Северна Македония и т.н.)

• Видовете събрани на една дата от едно място са под общ номер (напр. 

1111). Следва наклонена черта и номер, който обозначава пореден брой 

от броя на видовете в пробата (напр. Coll. No. 1111 / 1.  Броят на 

екземплярите е обозначен след латинското име на вида.



Планове за бъдещо развитие на колекцията

• По-добро физическо обезпечаване на по-ценните материали

• Приоритетно дигитализиране в реда:

- типусни материали

- защитени и редки видове

- български и северномакедонски видове

- останалите 



Колекция Diplopoda

• около 700 колекционни единици (колекционна единица = един 

или повече екземпляри от един вид от дадена проба) 

• около 300 определени до вид

• останалите неопределени или определени до род, или семейство

• 5 паратипуса

• близо 2/3 от видовете, срещащи се в България, включително 

трите вида, вписани в ЧК на България)

• Видове от различни части на Европа, предимно Балканите и 

Кавказ; отделни тропически видове

Balkanopetalum rhodopinum Troglodicus meridionale Omobrachyiulus beroni



Физическо състояние

• заема общо два дървени шкафа в 316 стая на База 1 

• предимно мокра (спиртна) колекция 

• малко на брой трайни микроскопски препарати на 

гениталии, основно от колекцията на Емилия Кондева    



Планове за бъдещо развитие на колекцията

• прехвърляне на мократа колекция изцяло в стъклени 

епруветки в подходящи стъкленици

• преместване на определените до вид колекционни 

единици в метален шкаф в депото на База 1

• поставяне на каталожни номера и дигитализация, с 

предимство на вече определените до вид колекционни 

единици 


