
Прилепите
„Петров, разбрах защо се занимавате с прилепи!” 
Така започваше едно от неотдавнашните писма в електронната ми поща. Авторката, Анто-
ния Хубанчева от Центъра за изследване и защита на прилепите към Националния при-
родонаучен музей при БАН, беше решила каква е причината да посветя вече двадесет 
години в преследване и изследване на тези летящи създания. С интерес продължих да 
чета писмото, но то съдържаше само възторжено описание на едно от изумителните фи-
зиологични явления, на които са способни прилепите. През октомври, в продължение 
на няколко дни тя беше наблюдавала как всяка вечер пенисът на малкото 4-5 грамово 
савиево прилепче (Hypsugo savii), което тя захранваше с брашнени червеи, придобивал 
невероятни размери. Горкото създание безуспешно търсило партньорка в любовния си 
период, през който женските са готови да приемат спермата на напористите мъжки и да 
я запазят чак до началото на лятото на следващата година. 

текст Боян Петров
фотография Боян Петров,  
Антония Хубанчева

Събуждане от сън на 
един малък подковонос.

Подковоносите 
прилепи висят като 
круши по стените през зимата.

Майката носи (лети със)  
малкото прилепче около  
25 дни след раждането.

Преминаване с 
лодка през тесни-
ни в пещерата 
Парниците.

Големите уши позволяват  
на прилепите да улавят 
ултразвуци, отразени  
от препятствия  

по-малки от 1 мм.

Гуаното в някои пещери може  
да достигне до няколко тона.
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тложената бременност 
е интересен еволю-

ционен механизъм 
за гаранция на въз-
п р о и з в о д с т в о т о 
независимо дали 
ще срещнеш подхо-

дящ партньор през 
следващата година. 

Сперматозоидите оста-
ват фертилни по време на 

дългия зимен сън и са готови 
за оплождане едва когато женската реши, че 
моментът е настъпил. В умерените ширини това 
обикновено се случва в ранната пролет, кога-
то животът и зеленината превземат територии, 
дните стават по-топли и все повече насекоми из-
пълват нощното небе. Бъдещите майки прилеп-
ки започват да се хранят обилно, възстановяват 
изгубените по време на зимата сили и се подгот-
вят за предстоящото майчинство. През април 
и май мъжките прилепи търсят партньорки и 
мигрират на широк фронт, а женските се насоч-
ват към пещерите, в които ще родят. Генетични 
изследвания доказват изключително високия 
процент на майките, които се връщат именно в 
пещерите, в които те самите са родени. 

След раждане, което няколко хиляди жен-
ски приключват в рамките на няколко дни, идва 
ред на кърмене и отглеждане на малките. В на-
чалото те са голи, розови и абсолютно безпо-
мощни. С добре развитите пръсти на краката ус-

пяват да се държат за козината на майките си и 
скоро след това могат да увиснат сами на стена-
та. Растат сравнително бързо и за един месец се 
окосмяват, укрепват и започват да правят опити 
за летене. След това идва ред на най-трудното – 
да се научат до „говорят” с ултразвуци. Те се ге-
нерират от добре развития ларинкс, излъчват се 
в пространството, отразяват се в околните пре-
пятствия и се улавят обратно от ушите. Чувстви-
телността на прилепското ухо е много висока и 
позволява засичането на обекти с размери под 
0.5 милиметра. Мозъкът им постепенно се нау-
чава да обработва информацията за засечените 
в периметъра насекоми и предмети в рамките 
на милисекунди. Разстоянието до потенциална-
та жертва се изчислява моментално и те безпо-
грешно нагласяват ъгъла за атака или избягване 
на препятствието. 

В една от лекциите си веднъж попитах „Кол-
ко вида прилепи живеят в България?”. Първо 
отговори едно момиченце: „Два вида – мъжки 
и женски!” Разбира се, че беше права, но за да 
бъдем по-точни, в България са установени 33 
вида, в континентална Европа – 36, а в света са 
известни над 1100 вида прилепи. У нас се срещат 
практически навсякъде – от морското равнище, 
през равнините, хълмистите райони, гористите 
планини до най-високите ни голи върхове в ал-
пийската зона на Рила, Пирин и Стара планина. 
Живеят под земята – в пещери, минни галерии, 
изоставени военни подземия, бункери. В горите 
се срещат в хралупи, под хлабави кори, в цеп-

Големи  
подковоноси 
в зимен сън.
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натини на стари дървета. В градове се 
заселват по тавани, мазета, под мосто-
ве, в изоставени жилища, под кепенци, 
фуги на панелни блокове, комини на 
балкони, в капандури, под облицовки 
на фасади и стари мазилки, в дървени 
ламперии. В София са откривани на та-
вана на Министерството на вътрешните 
работи, в сградата на Народната библи-
отека, на балкон в УАСГ, в аудитория на 
Биологическия факултет, в хралупати 
дървета на Борисовата градина, в хале 
на Терминал 2 на летището, по тавани и 
балкони на блокове, училища, читали-
ща и офис сгради във всички квартали. 

„Елате да си приберете прилепите...” е 
най-честото обаждане, което полу-
чаваме в Музея през лятото и есента,  

„...нападнаха ни и превзеха тавана!”

Новородените 
прилепи са 
абсолютно 

беззащитни.

Подковоносите 
прилепи спят обгърнати 
(„завити”) с крилата си.

(вдясно) Пенисът при 
прилепите може да дос-
тигне до половината от 

дължината на тялото.

Няколко хиляди 
прилепа зиму-

ват в пещерата 
Орлова чука, 
с. Пепелина, 

Русенско.

По време на зимен сън прилепите 
спят плътно долепени един до друг.

На дъното на пропастта Иванова вода 
в Родопите има подземно езеро, над 
което зимуват много прилепи.
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От август до края на есента всички приле-
пи се хранят обилно и почти успяват да удвоят 
теглото си. В края на ноември, когато темпера-
турите се задържат около и под нулата, енергий-
ните разходи да летиш и да пазиш телесната си 
температура стават твърде високи. Оскъдното 
количество нощни насекоми не позволява те 
да трупат резерви и това е знак за прилепите да 
заспят зимен сън.

Обикновено в средата на зимата, когато ця-
лата земя побелее, а въздухът стане болезнено 
студен, екипи от БАН поемат по снежните пътища 
на родните балкани, за да броят колко прилепи 
зимуват в нашите пещери и пропасти. От 5900 
пещери у нас е установено, че големи колонии 
зимуват едва в около трийсетина обекта, пръс-
нати в цялата страна. Задачата е непосилна, ако 
не си подготвен физически, нямаш екипировка, 
не издържаш на студ или в очите ти не гори пла-
мъче. Обикновено колкото по-мощен е автомо-
билът ни, толкова по-далече идва тракторът, за 
да ни изтегли, когато закъсаме. После пеша или 
със ски екипът стига до входа, който е приказно 
заскрежен, а от тавана му висят огром ни ледени 
висулки. След като се облекат топли дрехи и пе-
щеризони, се слагат каските, ботушите, ръкави-
ците, всеки включва осветлението си и групата 
потъва в мрака. Ако пещерата е водна, се носи и 
лодка, с която се преодоляват дългите подземни 
езера. В привходните части езерата обикновено 
са замръзнали, лодката се плъзга по гладкия лед 
до момента, когато дъхът на земята не позволя-
ва той да съществува. Пропастите се екипират 
от най-опитния, който оборудва по-големите 
отвеси с въжета, по-малките с алуминиеви спе-
леостълби, а трудните пасажи само с парапети. 
Плътно допрени един до друг, хиляди дълбоко 
спящи по стените и таваните на подземните си 
убежища прилепи постепенно се откриват пред 
погледа ни. Прилепите са изпаднали в анабиоза 

– състояние на трайно понижени физиологични 
и метаболитни процеси. Подобно поведение у 
нас имат лалугерите и сънливците, които обаче 
не се събират на едно място, а поединично пре-
карват зимата в дълбоки дупки в земята. Сърце-
то тупти едва по 5-6 пъти в минута, а разходът 
на енергия е сведен до минимум. Само по този 

начин едно топлокръвно животно може да пре-
кара няколко месеца, без да се храни и пие вода. 
Безпокойството в този изключително критичен 
период е равносилно на убийство за прилепите. 
Всяко събуждане означава разход на енергия, 
който може да коства успешното им презимува-
не. 

Екипът се движи в почти пълна тишина, ко-
муникацията става само със знаци и всеки знае 
за какво отговаря. Тези с най-точните и калиб-
рирани от многото зими очи броят и пресмятат 
площта, покрита от прилепния килим. От време 
на време приглушено се чува „Колко квадрата е 
това? Не е повече от шест, нали?”. В зависимост 
от големината на видовете, на един квадратен 
метър може да има между 1000 до 2000 екзем-
пляра. Пресмятането става бързо наум, след 
което цифрата се съобщава тихо на човека, за-
писващ в тефтера за данни: „В това петно са 6800 
броя”. Напредва се бавно, колониите се осветя-
ват само с разсеяна светлина, защото ефектът 
от пряката е същият, както ако по време на сън 
ви осветят с мощен прожектор право в очите 

– събуждането е неизбежно. Когато релефът е 
сложен, член на екипа снима големите петна с 
фотоапарат или камера. Най-точно преброява-
нето става като с компютър на всяка муцунка се 
сложи по една цветна точка. Общият им брой се 
изчислява автоматично и понякога надхвърля 
оценката, дадена на място. Неизбежно се допус-
кат и грешки, които се коригират възможно най-
стриктно. И все пак най-важен за мониторинга 
е порядъкът на зимовките – дали са 34 700 или 
62 400 екземпляра? Независимо колко време и 
усилия ще отнеме, екипът за броене прониква 
до края на пещерата или до дъното на пропаст-
та. Не рядко именно там се крият най-големите 
струпвания от прилепи. 

В повечето наши пещери хибернират еди-
нични или няколко десетки прилепа. Уникални за 
Европа са няколко български пещери, във всяка 
от които през най-лютите зими може да зимуват 
до 70 000 прилепа! Килими от пещерни дългок-
рили (Miniopterus schreibersii) например покри-
ват тавана на Дяволското гърло край с. Триград 
в Западните Родопи. Дори като съберем общия 
брой на всички летни колонии в Южна България 

Козината  
на този голям 
нощник е покрита  
с капчици кондензи-
рала влага.

Градската архитектура 
предлага достатъчно 
убежища за прилепи.

Взимане на тъканна 
проба за генетични 
изследвания.

Когато закъсаме, тракторът 
винаги идва на помощ.
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и Северна Гърция, пак не може да стигнем и половината от 
50 000 прилепа, които зимуват тук. Периметърът, от кой-
то се събират прилепи, със сигурност е над 120 км, което 
превръща пещерата в зимовище с международно значе-
ние. В Орлова чука, Русенско и в Бисерна край Шумен се 
струпват хиляди подковоноси прилепи (Rhinolophus spp.), 
големи нощници и пещерни дългокрили. В Деветашката 
пещера зимуват десетки хиляди ръждиви вечерници, го-
леми подковоноси и пещерни дългокрили. През лятото 
тези прилепи се заселват в наши пещери, а други мигри-
рат до обекти в съседните ни страни.

„Защо пак тръгваш, не ти ли стига, че си счупи крака 
миналата зима?”, сънено ме пита жена ми, когато в пет 
сут ринта се измъквам на пръсти и обувам ботушите. Аз 
си знам, че именно по време на зимуването се придоби-
ва най-точната представа за размера на популациите от 
всяко животно, което подобно на прилепите се струпва на 
едно място. „Спи, спи, довечера се прибирам...”, отговарям, 
без да съм убеден, че късият февруарски ден ще ми позво-
ли изобщо да се прибера тези дни. Набирането на данни е 
от ключово значение, за да могат зоолозите да дадат дос-
товерна оценка дали даден обикновен или застрашен вид 
е стабилен, числеността му намалява или се увеличава. 
Във всеки от случаите резултатът е показателен доколко 
човешкото развитие, желание за нови територии и ресур-
си ограничава останалите видове на планетата Земя. 

Двойствеността на прилепите – крилата, които ги оп-
риличават с птиците, и тялото, което наподобява мишка, е 
породила в народните представи странни, наивни и фан-
тастични предания. В българската народна демонология 
прилепът се използва като магическо средство, което носи 
щастие или предпазва от лошо. Самото име „прилеп” мно-
го хора възприемат като символ на прилепване и привли-
чане. Други смятат, че изсушени или стрити на прах крила 
имат магически свойства. Учените обаче многократно са 
доказали, че не прилепът може да помогне при нещастна 
любов, епилепсия, полово безсилие и други болести. „Тър-

Преди влизане очите 
трябва да привикнат 
към пещерния мрак.

(вдясно ) Плътно 
допрени един до друг, 

пещерните дългокрили 
успяват да запазят 

температурата си по-
висока от околната.

По късите 
отвеси в 
пропастите 
се слиза с 
алумини-
ева стълба.

Снимането с камера 
става бързо при пълна 
тишина на екипа.

Входовете на пещерите през зимата винаги са обледенени.
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   Боян Петров работи като зоолог 
към Центъра за изследване и защита на 
прилепите в Националния природонаучен музей 
при БАН (http://nmnhs.com). За да изследва 
живота и тайните на прилепите, е овладял  
най-разнообразни алпийски и спелеотехники  
за проникване в пещери и пропасти. В момента 
пътува из страната, за да брои зимуващите 
колонии на прилепи. 

сете причината другаде, а средствата – в аптека-
та!” е най-честият отговор, който давам в края на 
настойчив разпит дали случайно нямам и колко 
струват няколко изсушени крилца.

Както птиците, прилепите не се съобразя-
ват с границите. Почти всички видове извърш-
ват сезонни миграции между местата за зимува-
не и размножаване. Единственият начин да се 
установи точното придвижване е опръстенява-
нето с малки алуминиеви пръстенчета, които се 
поставят на крилото, без да пробиват крилната 
ципа. Първият, който започва да опръстенява 
прилепи у нас, е д-р Иван Буреш, директор на 
Царския естественоисторически музей. В пери-
ода 1940-1949 г. той опръстенява над 300 екзем-
пляра. Един от рекордите за прелет (1600 км!) се 
държи от опръстенен във Воронежкия резер-
ват (Русия) през юли 1958 г. ръждив вечерник 
(Nyctalus noctula), който е бил намерен на остров 
в р. Марица край Пловдив през януари 1961 г. В 
наше време с този метод беше установено, че 
дългопръстите нощници (Myotis capaccinii), ко-
ито прекарват лятото в пещери в Източните Ро-
допи в България и Гърция (парка Дадя), зимуват 
в пропастта Иванова вода при с. Добростан в За-
падните Родопи (ок. 140 км). Трицветните нощ-
ници (Myotis emarginatus) прелитат до 105 км от 
с. Муселиево, Никополско, до пещерата Водните 
дупки при хижа „Плевен” в Централния Балкан. 

Прилепите имат огромно значение за регу-
лиране числеността на насекомите. Казано по 
човешки от прилепаря д-р Владимир Бешков от 
Института по зоология при БАН, това се превеж-
да така: „Ти цяла нощ си би шамари и изтрепа ду-
зина комари. Същата вечер за по-малко от час с 
над хиляда комара облажих се аз.” За една вечер 
могат да изядат до 1/3 от собственото си тегло. 
Представете си един 80-килограмов мъжага 
да изяде 27 кг пържоли на вечеря? В природа-
та една колония от 300 индивида за едно лято 
поглъща около 550 килограма насекоми. Всяка 
нощ това са приблизително поне 20 000 комари, 
бръмбари, пеперуди и други насекоми, голяма 
част от които се считат за вредители. Прилепски-

ят тор (гуано), който се натрупва с тонове 
в големите пещери, е изключително богат 
на азот, фосфор и микроелементи. 

Залезът, романтичният завършек на 
деня, всъщност може да не е начало за 
съзерцание, отпускане пред телевизора 
и пийване на вечерното питие. Защото 
работният „ден” за прилепарите започва с 
изгрева на луната и падането на първите 
звезди. Екипировката е вече проверена, 
осветлението е включено, радиостанци-
ите са заредени, а от термосите ухае на 
горещо кафе. Прилепите, за наше щастие, 
са все още твърде непознати и дават об-
ширно поле за научни дръзновения. Къде 
точно отлитат, с какво се хранят, защо на-
маляват, кой им пречи, как се приспосо-
бяват към новите условия и десетки още 
въпроси очакват своите смели изследова-
тели, които да разкрият забулените тайни 
на нощта.

(вляво долу)
Миграциите 
при прилепите 
се проследяват 
с пръстени.

(вляво горе)
Горите на 
Западните 
Родопи са 
изключително 
богати на 
прилепи – 
установени са 
28 вида! 

Алуминиевите пръстени за маркиране 
на прилепи, използвани в България.

Най-точното преброяване на зимуващи прилепи 
става на компютър (маркирани са 1531 екз.).

Прилепите успяват да се закачат 
с ноктите си за едва забележими 
грапавини.

116 g 2/10 2/10  g 117


