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Плакатът е изработен в рамките на проект “Кайлъка - живата изследователска лаборатория на природата”  
на фондация “ЕкоОбщност”, изпълняван в партньорство с Регионалния исторически музей - Плевен,  
с финансовата подкрепа на Обществения фонд на ТЕЛЪС Интернешънъл Европа. 
Авторските снимки на Боян Петров са любезно предоставени от Центъра за изследване и опазване  
на прилепите към Националния природонаучен музей при БАН.

Регионален исторически музей – Плевен

ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ ЗА ПРИЛЕПИТЕ  
Прилепите са 20% от всички бозайници на планетата и са сред най-застраше-
ните видове.  Обитават почти всички континенти с изключение на Антарктида, 
най-северните части на Европа, Азия и Америка и някои отдалечени острови.  

Според Международния съюз за защита на природата на планетата са откри-
ти 1293 вида прилепи (2013).

От 1999 г. България е страна по Споразумението за опазване на популациите 
на европейските прилепи в Европа.

33 от общо 51 вида европейски прилепи от група Microchiroptera се срещат 
и у нас. Те представляват 30% от видовия състав на бозайниците в България.

Защо са важни прилепите?
• хранят се с насекоми и изяждат огромно количество вредители (вкл. за сел-

скостопанските култури) – 1 малко кафяво прилепче с тегло 5 грама изяжда 
над 3000 насекоми на вечер, за 1 час изяжда 1200 комара.

• допринасят за опрашването на над 500 вида тропически растения или за 
разпространение на семената им. Благодарение на тях до нас стигат плодо-
ве като банани, фурми, агаве, др.

Основните заплахи: 
• унищожаването на естествените им местообитания – антропогенен натиск, 

вкл. неправилно стопанисване на горите, изчезване на открити необработ-
ваеми пространства, намаляване на влажните зони, др.;

• използването на пестициди в селското стопанство при борба с вредители, 
които  служат за храна на прилепите.

• безпокойство в места с висока численост на размножаващи се или зимува-
щи прилепи, др. 

Прилепите се разделят на 2 големи групи – Megachiroptera и Microchiroptera. 

Видовете от Microchiroptera са с дължина 4-16 см, насекомоядни или месо-
ядни. Характерно е, че нокътят на втория им пръст липсва.  Месоядните се 
хранят с птици, гущери, жаби, по-малки прилепи и дори риба.

При Megachiroptera дължината на тялото е от 6 до 40 см. Хранят се главно с 
плодове и растения и са без ехолокация (с изключение на Египетския плодо-
яден прилеп).

Прилепите не са слепи и виждат доста добре, но за ориентация на тъмно ня-
кои видове използват ехолокация (ултразвук).

„Най-старият“ изследван от руски учени жив прилеп е Нощник на Брандт - 
най-малко на 41 г. През 2006 г. е уловен и изследван екземпляр, маркиран 
през 1964 г.


