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ЗООПАРК-
22.01.21



Предистория
◦ Началото на Варненския зоопарк е 
поставено на 30.04.1961 г. Основното 
строителство е в периода 1958-1961 г., 
проектант на по-голямата част от 
клетките е архитект Бистра Маркова, 
други са дело на архитект К. Каракашев. 
Голяма е и заслугата на тогавашния 
кмет на града Николай Бояджиев.



Относно зоопаркът
◦ Зоопарк Варна се намира в сърцето на Морската 
градина, в съседство с Делфинариума и Природо-
научния музей. Първите заселници на зоопаркa са 
мечокът Максим, подарен от моряците на ескадрен 
миноносец „Г. Димитров” през 1956 г. и благородният 
елен Лонгоз. До построяване на мечкарника Максим е 
бил вързан с верига за едно дърво. В мечкарника е 
заселен през 1958 г. Езерата са населени с розови 
пеликани. До 1973-74 г. са получени животни от 
зоологическата градина в София и от зоопаркове в 
чужбина – кенгуру, лами, пантера, пингвин, лебеди от 
Берлин и др. През 1994 г. в зоологическата градина 
има около 50 вида животни, като най-възрастните са 
камилата Мартин (24 г.) и мечките Мартин и 
Марга, родени през 1972 г.



Допълнотелни и 
интересни факти
◦ 1. Зоопаркът официално е открит през 1961 г. и за кратко 
време се превръща в любимо място на деца и възрастни.

◦ 2.Зоопарк Варна предлага на своите посетители жива 
експозиция на сегменти от животинския свят, представена от 
видове птици, хищници, тревопасни, примати и водоплаващи.

◦ 3. От 2007 г. зоопаркът изпълнява ролята на спасителен 
център. Със съдействието на РИОСВ – гр. Варна са спасени 
излекувани и върнати в природата много защитени видове птици.



Допълнителни снимки

◦ .



АКВАРИУМ-
25.02.21



Предистория

◦ Аквариумът във Варна е създаден по идея на княз Фердинанд. В 
двореца Евксиноград на 6 януари 1906 г. князът разпорежда на д-р 
Парашкев Стоянов да организира морска станция, като обещава 
пълната си подкрепа. На същата вечер монархът пише писмо до 
директора на неаполитанската зоологическа градина проф. Дорн, за 
да му иска съвети и съдействие за създаването на варненската 
станция. В следващите дни д-р П. Стоянов пише писма и води 
разговори с различни официални лица от Варненския общински съвет 
и осигурява терен за сградата на аквариума. Проф. Дорн се отзовава 
на поканата на княз Фердинанд и изпраща планове и снимки на 
Неаполитанската станция.



Относно аквариумът

◦ Варненският аквариум е атракция в 
морската столица Варна и същевременно база 
на Института по рибни ресурси от 
Селскостопанската академия. Негов 
проектант е архитект Дабко 
Дабков.Намира се в Морската градина, край 
Военноморския музей и в близост до 
Фестивалния и конгресен център.



Допълнителни и 
интересни факти 
◦ 1Живата експозиция на Аквариума обхваща 
представители на всички групи, които съставят 
фауната на Черно море. Най-много са видовете от 
средиземноморския комплекс, проникнали през Босфора. 
Черноморската рибна фауна обхваща около 140 вида, 
от които важно стопанско значение имат трицоната, 
сафридът, скумрията, паламудът, калканът, 
карагьозът, хамсията, кефаловите риби, попчетата и 
др.



Допълнителни и 
интересни факти 
◦ 2.Експозицията представя и много видове 
сладководни риби и някои екзотични 
представители.

◦ 3.В другите 2 експозиционни зали могат да се 
видят препарирани представители от 
Световния океан, да се проследи миграцията 
на рибите, нагледно да се разгледа 
хранителната верига в морските води, 
структурата и особеностите на Черно море.



ПИКНИК
Поледното събиране от 9 клас



Екопарк- 22.04.21



Екопарк- 22.04.21



БЛАГОДАРИМ ЗА 
ВНИМАНИЕТО!

Клуб по биология-9 клас
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