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Червен аполон 
(Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)

на Република България чрез Оперативна програма 
„Околна среда 2007 – 2013 г.“. 
В периода 1 март - 1 август 2013 г., след проведени 
предварителни проучвания и разговори с експертите 
д-р Стоян Бешков и д-р Марио Лангуров, се взе ре-
шение необходимите за целите на проекта индивиди 
на Червен аполон да бъдат от района на Западните 
Родопи. Бяха направени консултации и с два чуждес-
транни екипа с опит в отглеждането на тази пеперуда.
В периода март - май 2013 г. се извършиха проучвания 
за наличност на хранителното растение Sedum (Тлъс-
тига) в района на Витоша. Реши се адаптационното 
заграждение за пеперудите да бъде построено в непо-
средствена близост до село Боснек на територията на 
парк „Витоша“. То беше изградено в началото на юли 
2013 г. върху площ от 180 кв. м. 
През месец юли 2013 г., в резултат от провеждане-
то на 3 експедиции в района на Западните Родопи, 
бяха събрани общо 33 екземпляра Червен аполон, 
от които 31 женски и 2 мъжки. В заграждението при 
с. Боснек бяха пуснати 21 женски и 2 мъжки, а във 
3 временни малки клетки за целите на изкуствено-
то размножаване – 5 женски. От тях бяха запазени 
300 яйца, които се съхраниха в хладилна камера при 
подходящи условия до м. март. В процеса на размно-
жаване на Червения аполон в заграждението се про-

ведоха наблюдения върху храненето и полагането на 
яйца. Установи се, че изборът на хранителното расте-
ние тлъстига е правилен, тъй като пеперудите снесоха 
яйцата си  именно върху него.
От март до юни 2013 г. продължи експерименталното 
отглеждане на няколко вида хранителни растения (от 
родовете Sedum и Sempervivum) по различни методи 
в изкуствена среда. Те бяха засадени в и около адапта-
ционното заграждение. 
От началото на м. март до края на м. май 2014 г. се 
осъществи изкуствено отглеждане на отделените яйца. 
Постигнат беше много добър резултат – от излюпените 
280 гъсеници се развиха над 80% (за сравнение – при 
естествени условия оцеляват само 3%). Фактически 
смъртността на ларвите беше едва 10 %, тъй като в на-
чалната си  първа възраст гъсениците са склонни към 
канибализъм, при който отпаднаха другите 10%. През 
май 2014 г. успешно какавидираха над 220 екземпляра. 
Очаква се преминаването към стадий имаго да започ-
не през юни 2014 г.
За изкуствено размножаване на Червен аполон в пе-
риода 2014-2015 г. ще бъдат отделени над 1000 яйца.
Предстои изграждане на ново заграждение в района 
на с. Чуйпетлово. 
Дали реинтродукцията е успешна, ще се разбере през 
близките години.

сн.: Асен Игнатовсн.: Асен Игнатов

Текст: д-р Стоян Бешков

Снимки: Асен Игнатов, Стоян Бешков

Посвещава се на 80-годишния юбилей на Природен парк „Витоша“.



Типово находище (T.L.): Видът е описан от Швеция.

Синоними: на видово ниво няма широко използво-
ни синоними в литературата за България. На подви-
дово ниво са описани таксоните P. apollo amphityon 
Fruhstorfer, 1921, P.  Apollo omotimoides, Fruhstorfer, 1921, 
P. apollo yglanus Fruhstorfer, 1921, P. Apollo hermiston 
Fruhstorfer, 1921, P. apollo rhodopensis Markowitsch, 
1910, като всичките са със съмнителна таксономична 
стойност и вероято са индивидуални форми. За подви-
дове, срещащи се у нас, са използвани още имената 
P. apollo carpathicus Rebel & Ragonot, P. apollo bosniensis 
Stichel, P. apollo dardanus Rebel, P. apollo graecus Ziegler, 
1901. У нас приемаме, че се среща P. apollo rhodopensis 
Markowitsch, 1910 като най-рано описан, въпреки оп-
исанието му по един единствен женски екземпляр, 
който е и аберант (отклонение от нормалната форма).

Българско име: Голям аполон, Червен аполон, Апо-
лон, Аполонова пеперуда.

Кратко описание:

Размер: една от нашите най-едри дневни пеперуди – 
62-95 мм с разперени криле. Предните криле са бели 
с едно черно петно в средата на дискалната клетка и 
второ черно петно на дисталния край на дискалната 
клетка. Косталната област е сива. Субмаргиналната и 
маргиналната части са със сивкава прозрачна пре-
паска, която се размива и изчезва преди да достигне 
аналния ъгъл. Постдискалната област е с малки чер-
ни петънца между вени 9-10, 5 и 6 и по-голямо меж-

ду вени 1 и 2. Субмаргиналната област е със сивкава 
препаска. Вените и при двата чифта криле са черни 
и добре забележими. Задните криле на цвят са като 
предните, проксималната част на аналния ръб е с ши-
роко черно попрашване, продължаващо навътре към 
дисталната част на дискалната клетка. Аналният ръб 
е дъговидно извит навътре. Постдискалната област е 
с две големи червени петна, окантовани с черно и с 
бяла сърцевина. Понякога, особено при женските има 
по още 1-2 малки червеникави петънца. С течение на 
времето червените петна избеляват и при по-старите 
екземпляри са бледорозови. Антените са сивкави с че-
рен връх. Главата, гърдите и коремчето са черни, сил-
но окосмени с бели космици, придаващи им сребрист 
оттенък. От долната страна крилете изглеждат както 
отгоре, но са със слаб седефен отблясък и с дребни 
червени петънца към корена на задното крило.
Половият диморфизъм е добре изразен, женските 
са по-едри, с по-добре изразена сивкава прозрачна 
препаска на субмаргиналната и маргиналната час-
ти от предните криле и със значително повече тъм-
но попрашване по крилете. При женските понякога 
има 1-2 допълнителни червени петънца към корена 
и дистално след аналния ръб на задните криле. Преди 
яйцеснасяне женските развиват от долната страна в 
края на коремчето чехловидно рогово образувание.

Близки видове: у нас няма с кой вид да се сбърка 
при определяне. При недоглеждане от начинаещи при 
полет може да се сбърка с по-дребния и без червени 

петна на задните криле Parnassius Mnemosyne или с по-
едрата и без черни петна Aporia crataegi.
Яйцето е бяло, сферично, с финни грапавини.
Гъсеницата като млада е черна, слабо окосмена. Въз-
растната гъсеница е с ярко оранжеви петънца. Кака-
видира в основата на хранителното растение или под 
камъни. Зимува като яйце.
Хранителното растение на ларвите e от сем. Дебелецови 
(Crassulaceae): Sedum (Тлъстига), най-често S. album или 
видове от род Semprevivum (Дебелец).
Период на летене: едно поколение от средата на 
юни до края на август в зависимост от годината и над-
морската височина.
Местообитание: обитава стръмни скалисти склонове. 
Лети сравнително бавно и тромаво с планиращ полет.
Разпространение: планините на Европа, Скандинав-
ския полуостров, до Централна Азия. В България се 
среща от около 500 до над 2000 м н.в. в планините 
Рила, Пирин, Родопи и Стара планина. Съобщаван е и 
от Руй и Алиботуш, но през последните 80 години не 
е потвърден оттам. На Витоша е изчезнал.
Консервационна значимост. Вид от приложение 
ІV (Животински и растителни видове от „значение за 
общността”, които се нуждаят от строга защита) на ЕЕС 
92/43 Директива за дивите местообитания; Вид с кате-
гория VU (уязвим) по ІUCN; Вид от Европейската Чер-
вена книга на дневните пеперуди; Вид от Червена книга 
на Република България; Вид от Европейската Червена 
книга на ООН; Вид от Corine Biotopes; Вид от Европей-
ския червен списък на дневните пеперуди; Целеви вид 
от Основни райони за пеперуди в България 2007; Вид, 

защитен от Закона за биологичното разнообразие в Р 
България. Единственият вид наша пеперуда от прило-
женията на CІTES.
Червеният аполон (Parnassius apollo) е една от най-
едрите и красиви пеперуди в България, която е била 
разпространена на Витоша до средата на 60-те години 
на миналия век. Десетки, стотици и дори хиляди екзем-
пляри са били колекционирани от лесно достъпната и 
близка да столицата планина. Знае се, че голяма част 
от гостите на царете са били водени на екскурзии на 
Витоша и те са ловили Червени аполони без ограни-
чения. Тази красива пеперуда е едра, лесно забележи-
ма, бавно летяща, тромава, с едно поколение годиш-
но и излавянето на голяма част от популацията в един 
сравнително малък район като Витоша, дори и само 
от няколко колекционери е напълно възможно. Още 
повече, че видът обитава характерни фрагментирани 
местообитания, малки по площ. Още могат да се чуят 
разкази на очевидци, виждали аполоновите пеперуди 
да летят из Владайския проход и колекционери да ги 
ловят на воля. Друга предпоставка, за изчезването на 
Червения аполон от Витоша е обрастването на мес-
тообитанията му с дървесна растителност, особено с 
акация (Robinia pseudoacacia) и затварянето на гората, 
което води да загуба на местообитания за вида.
Витоша е единственият пример у нас, където изчезнал 
вид пеперуда се  реинтродуцира. 
Дейностите по реинтродукция се осъществяват от 
2013 г. по проект „Изпълнение на приоритетни дей-
ности от Плана за управление на Природен парк „Ви-
тоша“ – Фаза ІІ“, финансиран от Европейския фонд 
за регионално развитие и от Държавния бюджет 

Червен аполон (Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)
сн.: Стоян Бешков

Копулация - сн.: Янко Маринов
Пеперуда преди освобождаване 

на Витоша - архив ДПП Витоша

Гъсеница на Червен аполон 
преди да какавидира - сн.: Янко 

Маринов

Ларви на Червен аполон;
сн. Никола Дойкин

Новоизлюпени 
гъсеници върху 
тлъстига; сн.: Янко 
Маринов

Стадий какавида; сн.: Янко Маринов

сн.: Стоян Бешков

сн.: Стоян Бешков сн.: Асен Игнатов

Локализиране на маркирани главочи в река на Витоша

Яйца; сн.: Янко Маринов


