
Ихтиологическа 
колекция на 
ИБЕИ при БАН

кратко описание



Предистория
� При разделянето на ИЗ и НПНМ през миналия век 
ихтиологическата колекция събрана до тогава 
оставя при НПНМ.

� През 60те години се развиват в ИЗ
ихтиофаунистични изследвания, под ръководството
на ст. н. сътр. д-р. Мария Карапеткова.

� Цялата работна колекция е превърната на научна
от нея.

� От 2004 г. до днес за тази колекция  отговаря доц. д-
р. Апостолос Апостолу, първо в рамките на ИЗ;       
от 2010 г. е прехвърлена в ИБЕИ.



Състояние
� Колекцията съдържа над 5000 формалинови
препарати на риби в стъклени разнородни
контейнери и цилиндри, главно от България но и от
Албания, Чехия и Гърция.

� Те са сортирани и класифицирани като сборни
проби – всеки контейнер съдържа екземплярите от
един пункт на пробонабиране. При големи проби
контейнерите могат да бъдат повече.

� Колекцията е депозирана в отделно помещение, в
подземния етаж на база 2 на ИБЕИ.

� Общото състояние на колекцията се оценява като
много добро.



Подреждане
¢ Всеки контейнер е обозначен с вътрешен и външен етикет,
които отговарят на този от електронната база данни –
оформена на ACCESS. Всеки екземпляр е въведен в базата.



ЗНАЧИМОСТ

¢ Някои от наличните видове макар и с единични
екземпляри са ценни:

- почти са изчезнали или популационната им плътност
е много ниска;

- свиват техният ареал и тези екземпляри произхождат
от изгубени находища ( на пример Romanogobio
kessleri)

¢ Въз основа на този материал са оформени няколко публикации,
в последствие резултатите са обобщени в книгата „Рибите в
България“.

¢ На практика това е единственият материал, който отразява
сладководната българска ихтиофауна през 60те и 70те години на
20и век. В последствие фаунистичните промени са довели до
обедняване на рибните съобщества, интродуциране на чужди
видове, разпространение на толерантни видове и др.



Перспективи
�Смяна на стъклените контейнерите с 
пластмасови – херметически затворени.

�Смяна на фиксиращата течност – формалин 4%
� Дигитализация на отбрани ценни 
екземпляри/проби

� Разширяване и обогатяване с нови материали; 
пространствено разширяване при нужда 

Благодаря за вниманието!


