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Географско положение, граници  
     - Пирин е разположен в 

югозападната част на 
страната между долините 
на реките Струма и 
Места. 

     - Между 41°26' и 41°56' 
северна ширина.  

     - На север граница с Рила 
е седловината Предел 
(1142 м), а на юг - 
Парилската седловина 
(1170 м), която отделя 
Пирин от планината 
Славянка.  



Площта на Пирин планина е 2 585 квадратни 
километра, със средна височина - 1033 метра. 

  
Геграфското положение, надморската височина и 

растителността определят и характера на 
фауната, расп. Фаунистичното богатство на НП 
Пирин. 



• НП Пирин заема северната и 
най-висока част на планината 

• Площ на парка – над 40 300 ха 
(15,6% от територията на 
Пирин) 

• Резервати – “Баюви дупки – 
Джинджирица” и “Юлен” с 
площ 6 029 ха (15% от площта 
на парка) 

• от 1983 год. НП "Пирин" е 
включен в Конвенцията за 
защита на световното културно 
и природно наследство на 
ЮНЕСКО.  



Зоогеографска характеристика 
НП Пирин попада на територята на Рило-Родопския зоогеографски 

район, който се характеризира със следните особености: 
- Тук попадат най-високите  
планини в България 
- Евросибирските и европейски  
видове значително преобладават  
над средиземноморските.  
- В този район попадат много  
реликтни и ендемични видове.  



Разработени фаунистични групи включени в ПУ на парка 
Безгръбначни животни - доц. д-р Здравко Хубенов 
Гръбначни животни: 
 Риби – доц. д-р Диана Кирин и гл. ас. д-р Соня Шукерова 
 Земноводни – Красимир Дончев 
 Влечуги – Красимир Дончев 
 Птици – Николай Караиванов 
 Бозайници – доц. д-р Ценка Часовникарова и гл. ас. д-р 

Христо Димитров 
 Ловна фауна – инж. Итил Гадженаков 



Резултати. Богатство на таксоните. 
• На територията на Националния парк досега са установени 

около 3223 вида 
От тях: 
• Безгръбначни животни 
– 2981 вида и подвида 
• Гръбначни животни 
– 242 вида 

 

Съотношение между установените в парка гръбначни и 
безгръбначни животни

Безгръбначни
Гръбначни



Актуализиране на данните. Нови видове. 
В резултат на допълнителни проучвания и актуализиране на данните са 

допълнени фаунистичните списъци както следва: 
 

  

Видов състав 

План 2004 Допълнени данни брой нови видове 

Безгръбначни 2091 2981 890 

Риби 6 6 0 

Земноводни 8 10 2 

Влечуги 11 10 -1 

Птици 159 166 7 

Бозайници 45 50 5 

общо 2320 3223 903 



Актуализиране на данните. Нови видове. 
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Ендемичните видове са важен елемент от фауната, с висока 
консервационна стойност и показват уникалността и 
неповторимостта на фауната в даден регион. 
Досега за територията на НП Пирин са известни следните 
ендемични видове: 
 
От групата на  
Безгръбначните – 
228 вида, което е 
7,65%. 

Ендемити 

Съотношение на ендемичните видове безгръбначни животни към 
общия брой безгръбначни видове

Ендемити



От гръбначните животни – 7 подвида, което е 2,89 %. 
 
 
• Риби – няма 
• Земноводни – няма 
• Влечуги – 1 подвид 
• Птици – 5 подвида 
• Бозайници – 1 подвид 

Съотношение на ендемичните видове гръбначни животни

Ендемити



Реликти  
Реликтните видове са възникнали следствие палеогеографските 

промени от терциера до наши дни. Реликтите имат висока 
консервационна стойност и придават специфичност и 
уникалност на фауната.  

Досега за територията на НП Пирин са известни следните 
реликтни видове: 

• Безгръбначни животни  
176 вида, което е 5,9 % от  
безгръбначната фауна на  
парка 
 

Съотношение на реликтните видове безгръбначни животни

Реликти



От гръбначните животни – 10 вида, което е 2,89 %. 
 
 
• Риби – 2 вида 
• Земноводни – 2 вида 
• Влечуги – 2 вида 
• Птици – 3 вида 
• Бозайници – 1 вид 

Съотношение на реликтните видове гръбначни животни

Реликти



Видове предмет на опазване по Директива 92/43 и 
Директива 2009/147 

• Безгръбначни животни – 8 вида 
• Риби – 1 вид 
• Земноводни – 1 вид 
• Влечуги – 2 вида 
• Птици – 42 вида 
• Бозайници – 12 вида 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ! 
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