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Насекомите

• Над 1 милион описани вида;
• Често се събират в големи количества;
• Имат няколко стадия на развитие и различни жизнени форми.

В резултат - дори скромните колекции могат да съдържат хиляди 
екземпляри, които са препарирани и съхранени по разнообразни 
начини.



- Традиционно включва препарирани 
насекоми (на ентомологична игла или 
картонче), както и сухи препарати, 
държани в хартиени пликчета или 
матраци от памук.

- Съхраняват се в ентомологични кутии и 
шкафове.

Мокри
- Много насекоми могат да се събират и 
съхраняват в консервиращи течности – алкохол 
(чист или с различни добавки), разтвор на 
формалин и др.
- Съхраняват се в епруветки, често събрани в по-
големи съдове.

Основни типове ентомологични 
колекции

Сухи



Състояние на ентомологичните 
колекции в ИБЕИ и НПМ

Суха колекция от пеперуди - НПМ
Около 60 000 екземпляра, от които около 34 000 

са внесени в база данни

Суха колекция от правокрили насекоми 
Около 50 000 екземпляра, от които около 

25 000 внесени в база данни



Състояние на ентомологичните 
колекции в ИБЕИ и НПМ

Алкохолна колекция от правокрили насекоми - ИБЕИ
В процес на дигитализиране - над 10 000 екземпляра 

дигитализирани, като част от тях са организирани по лесен за 
достъп и откриване начин



Препоръки за съхранение на 
ентомологични колекции

Сухи

Относителна влажност – 40-50 %.
Температура – 13-15 ° C.
Светлина – минимална или липсваща.
Превенция срещу вредители.

Мокри

Относителна влажност – 40-50 %.
Температура – 10 ° C или по-ниска
(съхранение във фризери).
Светлина – минимална или липсваща.

Общи

Осигурени противопожарни системи – желателно на базата на CO2 или
друга „суха“ система за гасене.
Превенция срещу наводнения – всички водопроводи трябва да са
максимално далеч и осигурени.
Изолация – възможно най-херметично затваряне и разделяне между
работни и консервационни помещения. Разделени мокри и сухи колекции.



Препоръки за съхранение на 
ентомологични колекции

Сухи

- Използвайте игли от неръждаема
стомана;

- Добре е ентомологичните кутии да
бъдат разделени на сектори с по-
малки картонени кутийки;

• Използвайте качествени, плътно
затварящи се кутии със стъклен
капак.

Мокри

- Надписвайте епруветките отвън и ги 
номерирайте – това улеснява 
търсенето и намирането на 
материалите, а също така спомага за 
запазването на важна информация;
- Използвайте стъклени епруветки и 
контейнери;
- Проверявайте редовно нивото на 
консервиращата течност;
- Отбелязвайте какъв вид е 
консервиращата течност и в каква 
концентрация е тя.



Благодарим за вниманието!


