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1. Списък на целеви за Натура 2000 прилепна фауна и местообитания в България 
 
1.1. Списък на срещащите се в България целеви за Натура 2000 прилепна фауна и 
местообитания в България 
 
1.1.1. Списък на целеви за Натура 2000 видове прилепи 
 

До настоящия момент в България са установени 33 вида прилепи (Benda et al. 

2003, Schunger et al. 2004)  от общо 35 вида в континентална Европа. В Директива 92/43 са 

включени 13 вида прилепи и всички те са установени в България (Таблица 1.). 

 

Таблица 1. Списък на целеви за Натура 2000 видове прилепи, установени в България. 

 Разред Ръкокрили CHIROPTERA 
   
 Семейство Подковоноси Rhinolophidae 
1 Голям подковонос Rhinolophus ferrumequinum 
2 Малък подковонос Rhinolophus hipposideros 
3 Южен подковонос Rhinolophus euryale 
4 Подковонос на Мехели Rhinolophus mehelyi 
5 Средиземноморски подковонос Rhinolophus blasii 
   
 Семейство Гладконоси Vespertilionidae 
6 Голям нощник Myotis myotis 
7 Остроух нощник Myotis blythii 
8 Нощник на Бехщайн Myotis bechsteinii 
9  Дългопръст нощник Myotis capaccinii 
10 Езерен нощник Myotis dasycneme 
11 Трицветен нощник Myotis emarginatus 
12 Широкоух нощник Barbastella barbastellus 
13 Пещерен дългокрил Miniopterus schreibersii 
 

За всички видове, с изключение на Myotis dasycneme, България попада в 

центъра или в основната част на ареала им. Това означава, че изброените 12 вида обитават 

постоянно страната и са представени с многочислени популации. Всички те се 

размножават и зимуват на територията на България, като извършват сезонни миграции 

между отделните типове убежища. 

По отношение на езерния нощник (Myotis dasycneme) България попада в най-

южната част на ареала му. За южна граница на вида на Балканския полуостров се приема 

поречието на Дунав. Видът е установяван на територията на България само един път с 

помощта на ултразвуков детектор, при вливането на река Янтра в Дунав, край с. Кривина 

(единичен прелитащ екземпляр) (Limpens 2001). На територията на страната до момента 
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не са известни убежища или друг тип постоянни местообитания. Поради това M. 

dasycneme не се разглежда по-нататък в настоящия доклад. 

 
1.1.2. Списък на местообитания на видовете прилепи 
 

Увод 

Местообитанията, с които е свързан жизненият цикъл на прилепите се разделят 

функционално на следните типове от гледна точка на съвременната консервационна 

биология: 

- убежища (roosts) - местообитания, в които прилепите прекарват периодите на 

покой (почивка през деня и нощта, зимен сън) и в които се осъществяват 

размножаването и отглеждането на малки и копулацията; 

- хранителни (ловни) местообитания (foraging habitats) – местообитания, в 

които ловуват; 

- летателни пътища (flyways) – местообитанията, през които преминават по 

пътя от убежището до ловната територия (commuting flyways/flypaths) и/или по 

пътя от едно убежище към друго по време на сезонните миграции (migratory 

flyways). 

 

Убежища 

По отношение на убежищата видовете прилепи в България са разделени на две 

основни групи (по Ivanova 2005a): 

1. Пещеролюбиви: облигатно пещеролюбиви – целогодишно обитават само 

подземни убежища и факултативно пещеролюбиви – размножават се основно в 

подземни убежища, но могат да се размножават и в друг тип убежища (най-често различен 

тип постройки). 

2. Не-пещеролюбиви – характерно е, че обикновено един вид използва различен 

тип убежища през различните сезони: скални – през лятото обитават цепки в скалите, 

данни за зимуването им почти липсват. Често и синантропни; горски – през лятото 

обитават хралупи/или различни части на стари дървета; зимуват най-често в подземни 

убежища; синантропни – през лятото обитават различен тип постройки; зимуват най-

често в подземни убежища.  

В Таблица 2. са представени екологичните групи на видовете прилепи целеви за 

Натура 2000 в България: 
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Таблица 2. Екологични групи на видовете прилепи целеви за Натура 2000 в България по 
отношение на убежищата: Л – лятно, Р- размножително, З – зимно. 
 
Вид подземни 

убежища 
хралупи цепки в 

скалите 
постройки 

ПЕЩЕРОЛЮБИВИ     
облигатно     
Rhinolophus euryale Р, З - - - 
Rhinolophus mehelyi Р, З - - - 
Rhinolophus blasii Р, З - - - 
Myotis myotis Р, 3 - - Л 
Myotis blythii Р, 3 - - Л 
Myotis capaccinii Р, 3 - - - 
M. schreibersii Р, 3 - - - 
факултативно     
Rh. ferrumequinum Р, З - - Л, Р 
Rh. hipposideros Р, З - - Л, Р 
Myotis emarginatus Р, 3 - - Л, Р 
НЕ-
ПЕЩЕРОЛЮБИВИ 

    

горски     
Barbastella  barbastellus З Л (Л) - 
Myotis bechsteinii З Л, Р (Л) - 
 

Анализът на Таблица 2. показва, че 10 (83 %) от видовете целеви за Натура 2000 са 

пещеролюбиви и 2 (17 %) вида са горски. Три вида от пещеролюбивите са свързани със 

синатропни структури (различен тип постройки) през размножителния период - 

Rhinolophus ferrumequinum, Rh. hipposideros, M. emarginatus. Двата вида горски прилепи 

зимуват също в подземни убежища. Следователно за видовете прилепи целеви за Натура 

2000 от най-голямо значение като убежища са подземните местообитания (естествени и 

изкуствени), следвани от горските и синантропните местообитания. 

 

Ловни (хранителни) местообитания 

Всички европейски видове прилепи са насекомоядни. Хранят се основно с 

насекоми от разредите Coleoptera, Lepidoptera, Diptera, Orthoptera и др., както и с други 

членестоноги (паяци, многоножки). Отделните видове прилепи ловуват като използват 

различни "стратегии" - някои летят високо в откритото пространство, други събират 

насекоми от повърхността на растителността, трети ловят насекоми от водната 

повърхност. Като цяло основните предпочитани типове ловни местообитания за всички 

видове са открити водоеми (вкл. бавно течащи реки), крайречна дървесна 

растителност, окрайнини на гори и самите гори (Таблица 3.).  
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Таблиза 3. Ловни местообитания на видовете прилепи целеви за Натура 2000 в България. 
(? няма данни). 
 
Вид откр

ити 
водое
ми 

крайре
чна 
дървес
на 
растите
лност 

окрайн
ини на 
гори 

горски 
местооб
итания 

ливади 
и 
пасища 

синантр
опни 
структу
ри: 
паркове 
и 
градини 

Rhinolophus ferrumequinum  + + + + + +   + + + + 
Rhinolophus hipposideros  + + + + + + + 
Rhinolophus euryale  + + + + + + + +   
Rhinolophus mehelyi   + + + +  
Rhinolophus blasii ? ? ? ? ? ? 
Myotis myotis  + + + + +   
Myotis blythii   + ? + + +  
Myotis bechsteinii  + + + + + +   
Myotis capaccinii + + + + +     
Myotis dasycneme + + + + +     
Myotis emarginatus + + + + +   + 
Barbastella barbastellus  ? + + + + + ? ? 
Miniopterus schreibersii  ? ? + ? ? 

 

Хранителните местообитания на прилепите в България, включително на видовете 

целеви за Натура 2000 са много слабо проучени. Таблица 3. е попълнена на основата на 

непубликувани данни и информация за видовете от други части на европейския им ареал. 

Единствените конкретни проучвания върху хранителни местообитания са 

проведени за видовете от род Rhinolophus (Rh. ferrumequinum, Rh. euryale, Rh.mehelyi) в 

района на пещерата Нанин камък (с. Муселиево, долината на р. Осъм) (Т. Иванова и др., 

непубликувани данни) и за Myotis bechsteinii на територията на резерват Ропотамо (Б. 

Петров, непубликувани данни). 

 

Летателни коридори 

Данните за това как прилепите се ориентират и какви летателни коридори 

използват, за да достигнат до ловните си територри или алтернативни убежища са 

изключително оскъдни. Предполага се, че ориентири могат да бъдат различни естествени 

и изкуствени “линейни” елементи на ландшафта, като реки, канали, редици от дървета, 

просеки в гората и т.н. 

В България до момента е проведено само едно специално проучване върху 

летателните коридори на целевите за Натура 2000 видове прилепи. 
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Пилотно проучване върху хранителната екология на Rhinolophus ferrumequinum, 

Rh. euryale и Rh. mehelyi проведено в район в поречието на река Осъм, показа, че първите 

два вида се придвижват от убежището (пещерата Нанин камък, ПЗ) до хранителните 

местообитания (обикновено малки горски масиви) следвайки поречието на река Осъм. 

Следователно като летателен коридор може да се идентифицира комплексът от река и 

крайречна дървесна растителност. (виж т. 6). 

 
1.2. Таблица за наличието и разпределението  на видовете прилепи и техните 
основни типове местообитания в трите биогеографски района 
 
Таблица 4. Наличие на видовете прилепи и техните основни типове местообитания в 
трите биогеографски района. 
 
 Биогеографски район 
Вид прилепи Контине

нтален 
Алпийски Черноморски 

Rhinolophus ferrumequinum + + + 
Rhinolophus hipposideros + + + 
Rhinolophus euryale + + + 
Rhinolophus mehelyi +  + 
Rhinolophus blasii + + + 
Myotis myotis + + + 
Myotis blythii + + + 
Myotis bechsteinii + + + 
Myotis capaccinii + + + 
Myotis dasycneme +   
Myotis emarginatus + + + 
Barbastella barbastellus + + + 
Miniopterus schreibersii + + + 
Основни типове 
местообитания 

   

подземни местообитания + + + 
горски местообитания + + + 
синантропни местообитания + + + 
крайречна дървесна 
растителност 

+ + + 

открити водоеми + + + 
ливади и пасища + + + 
 

Таблица 4. показва, че видовете прилепи (изкл. Myotis dasycneme) и техните 
основни типове местообитания са разпространени и в трите биогеографски района на 
територията на България. 
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1.3. Списък на консервационно значимите за прилепите пещерни местообитания, 
обхващащ минимум 60% от общия им брой в България 
 

В Европа EUROBATS започна процес на разработване на единна класификация и 

система за оценка на подземни местообитания на прилепи (ПМП) на европейско ниво. 

За целта всяка страна-членка разработва първо национална схема за оценка на 

значимостта, след което на основа на представената от всички страни национална 

информация се разработва единна европейска (EUROBATS 2000, 2003а).  

Подземни местообитания на прилепи (ПМП) означават подземните убежища на 

прилепи. Те се използват през периодите на покой и почивка, за размножаване, копулация 

и зимуване, което определя и огромното им природозащитно значение.  

Подземните убежище на прилепи (ПМП) могат да са с най-разнообразен произход 

и структура, но като правило те се обединяват от характеристиките на микроклимата, 

който се поддържа в тях. Подземният микроклимат се характеризира най-общо с 

отсъствие на светлина и фотопериод, постоянна температура (отсъствие на денонощни и 

годишни амплитуди) и висока постоянна влажност. 

За целите на природозащитната практика ПМП се разделят на: естествени пещери, 

кухини и цепки - карстови, вулканични, абразионни (морски и др.); изкуствени галерии 

- минни галерии, военни съоръжения: бункери, тунели (транспортни - жп и др.; 

канализационни) и подземни постройки и части от тях - мазета, кладенци, 

вентилационни шахти и др. 

ПМП се класифицирани според функциите си както следва: Л - подземно убежище 

на лятна (неразмножителна) колония (S = summer roost); Р - подземно убежище на 

размножителна колония (M = maternity roost); З - подземно убежище, в което зимуват над 

20 инд. (H = hibernacula); T – транзитно подземно убежище, което се използва през 

миграционните сезони като временно убежище (T = transitory roost) 

Значимите подземни убежища на прилепи (ЗПМП) в България са класифицирани 

по значимост на основата на едновременно използване на следните критерии (по Ivanova, 

2005): 

1. Брой индивиди обитаващи убежището. 

2. Брой на пещеролюбивите видове, обитаващи дадено подземно убежище. 

ПМП в България са оценени към момента на основата на информация за 10 

пещеролюбиви вида прилепи. Всички те са целеви видове за Натура 2000. Известно е, че 

най-малко още 11 вида използват подземните местообитания като основно убежище за 
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зимуване, както и че често използват ПУ за временни и транзитни убежища. Тези видове 

не са включени в настоящата схема поради липсата на системни количествени данни. 

За значимо подземно местообитание на прилепи (ЗПМП) е прието всяко 

убежище – естествена пещера, изкуствена галерия или част от постройка, което се обитава 

през даден период от годината от: 

4 или повече вида и Х 50 или повече индивида от всеки вид 

3 или повече вида и Х 100 или повече индивида от всеки вид 

2 или повече вида и Х 150 или повече индивида от всеки вид 

 

На основата на пълния списък на находищата и данните за установени видове (по 

Benda et al. 2003), както и експертна оценка по посочените критерии е изготвен списък на 

всички ЗПМП, известни до момента в страната (Таблица 5, по Ivanova 2005a).  

Като ЗПМП са идентифицирани 93 подземни убежища, от които: 89 - естествени 

пещери, 3 изкуствени галерии  и една изоставена постройка със система от подземни 

тунели.  

Степента на изученост на карста в България и интензивността на проучвания на 

пещеролюбивите видове прилепи през периода 1988-2005 позволяват да допуснем, че този 

списък покрива относително равномерно територията на страната и обхваща над 60% от 

ЗПМП (вероятно около 80%, виж и т.3). 
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Таблица 5. Значими подземни местообитания на прилепи (ЗПМП) в България и 

разпределението им по биогеографски райони.  

     

Биогеог
рафски 
район 

№ ЗПМП Селище  Област Тип CONT ALP BLS 
1 Айна Ини Рибино Кърджали пещера X   
2 Андъка Дряново Габрово пещера X   
3 Асанделия Горна Козница Кюстендил пещера X   
4 Бачо Киро Дряново Габрово пещера X   
5 Билерниците Ботуня Враца пещера X   
6 Божкова дупка Кривня Разград пещера X   
7 Бозките Устрем Ямбол пещера X   
8 Братановската пещ. М. Търново Бургас пещера X   
9 Водната Липница София пещера X   

10 Водната Дрънчи дупка Мелница Ямбол пещера X   
11 Водната пещера Церово София пещера  X  
12 Водни печ Горна Лука Монтана пещера X   
13 Водните дупки Априлци Ловеч пещера  X  
14 Въркан Цар Петрово Монтана пещера    
15 Гаргина дупка Мостово Пловдив пещера  X  
16 Голашката пещера Габровица Пазарджик галерия X   
17 Голямата Балабанова пещ.  Гинци София пещера  X  
18 Голямата Витановска пещ. М. Търново Бургас пещера X   
19 Голямата Микренска пещ. Микре Ловеч пещера X   
20 Голямата Митровска пещ. Митровци Монтана пещера X   
21 Голямата пещера Ветрен Кюстендил пещера X   
22 Гъбарника Красен Русе пещера X   
23 Гюрген дере Габерово Хасково пещера X   
24 Деветашката пещера Деветаки Ловеч пещера X   
25 Дервентската пещера Пролаз Търговище пещера X   
26 Десни Сухи Печ Горни лом Видин пещера X   
27 Диневата пещера Гинци София пещера  X  
28 Дълбоката дупка Крайново Ямбол пещера X   
29 Дяволското гърло Триград Смолян пещера  X  
30 Еменската пещера Емен В. Търново пещера X   
31 Зандана Д. Черковище Хасково пещера X   
32 Зандана Плоски Благоевград пещера X   
33 Зандана Шумен Шумен пещера X   
34 Зандана (Дивдядовския) Дивдядово Шумен пещера X   
35 Зоровица Червен Русе пещера X   
36 Иванова вода Добростан Пловдив пещера  X  
37 Каленската пещера Кален Враца пещера X   
38 Калето Младежко Бургас пещера   X 
39 Кална Мътница Бели извор Враца пещера X   
40 Карангин Орешари Кърджали пещера X   
41 Кеседжийца Мелница Ямбол пещера X   
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42 Козарника Липница София пещера X   
43 Колибата Беледие Хан София пещера X   
44 Кресна: г. Пейо Яворов Кресна Благоевград  X   
45 Кънчова върпина Тепава Ловеч пещера X   
46 Леви Сухи печ Горни Лом Видин пещера X   
47 Ледницата Котел Сливен пещера X   
48 Лесово: галерии Лесово Ямбол галерия X   
49 Леярниците Младежко Бургас пещера   X 
50 Лястовицата Гложене Ловеч пещера X   
51 Магура Рабиша Видин пещера X   
52 Манаф-Коюсу Бяла поляна Кърджали пещера X   
53 Мандрата Чавдарци Ловеч пещера X   
54 Мануиловата пещера Рибново Благоевград пещера  X  
55 Марина дупка Търговище Търговище пещера X   
56 Махарата Кости Бургас пещера   X 
57 Мишин камък Горна Лука Монтана пещера X   
58 Моровица Гложене Ловеч пещера X   
59 Нанин камък Муселиево Плевен пещера X   
60 Орлова чука Пепелина Русе пещера X   
61 Орловата пещера Котел Сливен пещера X   
62 Парасинската пропаст Белимел Монтана пещера X   
63 Парниците Бежаново Ловеч пещера X   
64 Перла Приморско Бургас постройка   X 
65 Печ (Сухи печ) Орешец Видин пещера X   
66 Понора Чирен Враца пещера X   
67 Прилепарника Въртоп Видин пещера X   
68 Прилепната пещера Чирен Враца пещера X   
69 Самара Рибино Кърджали пещера X   
70 Седларката Ракита Плевен пещера X   
71 Серапионовата пещера Лютиброд Враца пещера  X  
72 Скокá Драгана Ловеч пещера X   
73 Стършелица Голешово Благоевград пещера  X  
74 Суббаттъ Котел Сливен пещера X   
75 Сухата Дрънчи дупка Мелница Ямбол пещера X   
76 Сухи печ Горна Лука Монтана пещера X   
77 Таук Лиман Свети Никола Варна пещера   X 
78 Темната дупка Беренде Извор София пещера X   
79 Темната дупка Лакатник София пещера  X  
80 Топля Г. Желязна Ловеч пещера X   
81 Троевратица Карлуково Ловеч пещера X   
82 Тюленовата пещера Приморско Бургас пещера   X 
83 Урушка Маара Крушуна Ловеч пещера X   
84 Ухловица Могилица Смолян пещера  X  
85 Футьовската пещера Кърпачево Ловеч пещера X   
86 Хайдушката пещера Девенци Плевен пещера X   
87 Хилядите очички Мадара Шумен пещера X   
88 Человечата дупка Кунино Враца пещера X   
89 Черната пещера Армените Габрово пещера X   
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90 Шамака Бърля София пещера  X  
91 Шаралийската пещера Илинденци Благоевград пещера X   
92 Яараса Ини Висока поляна Кърджали пещера X   
93 Янтра Янтра Габрово пещера X   

 
 
1.4. Връзка между природните местообитания от Приложение на Директивата за 
хабитатите и местообитанията на видовете прилепи 
 

Между основните типове местообитания на  видовете прилепи, целеви за Натура 

2000, и природните местообитания от Приложение 1 на Директива 92/43 съществуват 

представените в Таблица 6. връзки. Всички типове стари широколистни гори, смесени 

гори и крайречни гори могат да се считат като значимо местообитание на прилепи. 

Пилотни проучвания у нас потвърждават особено голямото значение на буковите гори и 

крайречните гори като местообитания на прилепи. Липсват проучвания в страната, които 

да разкриват ролята на иглолистните гори и различните типове дъбови гори. 

 

Таблица 6. Връзка между природните местообитания от Прложение на Директивата за 
хабитатите и местообитанията на видовете прилепи, целеви за Натура 2000. 
  
Основни типове 
местообитания на 
прилепи 
 
Природни 
местообитания 
Приложение 1 

подземн
и 

местооб
итания 

горски 
местооб
итания 

крайре
чна 

дървес
на 

растите
лност 

ливади 
и 

пасища 

открит
и 

водоем
и 

синант
ропни 
местооб
итания 

1130 Естуари     +  
1150 Крайбрежни лагуни     +  
Сладководни 
местообитания 3130, 3140, 
3150, 3260 

    +  

Естествени и 
полуестествени тревни 
формации 6210, 6250, 
6510, 6520 

   +   

Скални местообитания и 
пещери 8210, 8310, 8330 

+      

Гори: Букови гори 9110, 
9130, 9150, 91S0, 91W0 

 +     

Гори: Дъбово-габърови 
гори 9170, източни гори от 
космат дъб 91АА 

 +     

Гори: алувиални гори 
91Е0, крайречни смесени 
гори 91F0, крайречни 
галерии 92А0, гори от 

  +    
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Platanus orientalis 92CO 
 

1.5. Предложения за потенциални Натура 2000 места за целевите видове 

прилепи 

 

За всеки вид прилепи целеви за Натура 2000 е предложена мрежа от потенциални 

Натура 2000 места, която включва местообитания (убежища) на 20% до 60% от 

националната популация (Таблица 7. и Приложения) (виж и т.4 и т.5). 

При взимане на решения за включване на предложените места е важно да се отчита 

фактът, че всички видове прилепи използват система от различни убежища през 

различните сезони. Трябва да се осигури включването на адекватен брой размножителни 

убежища, убежища за зимуване, временни (използвани по време на миграции) убежища и 

"места за събиране" (swarming sites). 

 

Таблица 7. Брой потенциални Натура 2000 места, които включват местообитания 

(убежища) на 20% до 60% от националната популация на видовете прилепи, целеви за 

Натура 2000. 

 

Вид Общ 

брой 

места 

% от 

нац. 

попул

ация 

От 

тях: 

ЗПМП 

% от 

нац. 

попул

ация 

От 

тях: 

други 

% от 

нац. 

попул

ация 

Приложение  

Rhinolophus ferrumequinum 74 57% 66 50% 8 7% RH_FER.exc 

Rhinolophus hipposideros        

Rhinolophus euryale        

Rhinolophus mehelyi        

Rhinolophus blasii        

Myotis myotis        

Myotis blythii        

Myotis capaccinii        

Myotis dasycneme        

Myotis emarginatus        

Miniopterus schreibersii        

Barbastella barbastellus        

Myotis bechsteinii        
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Забележки: 

Rhinolophus ferrumequinum: От посочените потенциални 74 места, 16 са убежища 

на размножителни колонии, а 66 са убежища които се използват за зимуване. Една от 

причините за този дисбаланс е, че големият подковонос у нас използва за размножителни 

убежища и различен тип постройки, а те до момента не са били обект на специални 

проучвания. 

Необходимо да продължат проучванията в насока на идентифициране на 

размножителни убежища на вида и тяхното включване в системата от Натура 2000 места. 

 
 
2.  Методика за полева инвентаризация 
 
2.1. Увод 
 

В зависимост от екологичните характеристики на разглежданите 12 вида 

прилепи се налага използването на няколко различни методики за инвентаризация, 

представени в Таблица 8. (виж Kunz 1988). 

За целите на Натура 2000 приемаме, че цел на инвентаризацията е да установи 

присъствието/отсъствието на  видовете, включително сезонна динамика, и тяхната 

численост (абсолютна и/или относителна).  

За определяне на видовете се препоръчва използването на следните 

определители: Schober & Grimmberger 1998, Dietz & Helversen (2004) (http://www.uni-

tuebingen.de/tierphys/) и Попов и Седефчев (2003). 

За определяне на числеността може да се използва един от следните подходи: 

- пряко преброяване на индивидите вътре в убежището; 

- при плътни колонии: определяне на площта на колонията и екстраполиране за 

единица площ ( пример: 1  кв м плътна колония на Miniopterus schreibersii включва около 

2000 индивида.); 

- при колонии: заснемане на колонията и преброяване по снимката; 

- преброяване при излизане/влизане в убежището 

За точно локализиране и нанасяне на карта е необходимо засичането на точни 

координати на убежището с GPS (проекция UTM-UPS, WGS 84). 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички видове прилепи и техните убежища в България са защитени 

по ЗБР. Посещения на убежища и улов на прилепи се извършват само с разрешително от 

МОСВ по Наредба № 8 (ДВ 4/2004) от лица преминали специално обучение от 

лицензирана институция. 
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Таблица 8. Методики за инвентаризация на видовете прилепи, целеви за Натура 2000 и 

тяхната приложимост. 

 Методика 
Вид Преброя

ване в 
подземн
и 
убежища

Преброява
не в 
синантроп
но 
убежище 

Преброяв
ане в 
къщички 
за 
прилепи 

Улов с 
мрежи в 
ловни 
местообит
ания 

Използ
ване на 
детект
ори за 
ултраз
вук 

Rhinolophus ferrumequinum + +    
Rhinolophus hipposideros + +    
Rhinolophus euryale +     
Rhinolophus mehelyi +     
Rhinolophus blasii +     
Myotis myotis +     
Myotis blythii +     
Myotis bechsteinii +  + +  
Myotis capaccinii +     
Myotis emarginatus + +    
Barbastella barbastellus +  + +  
Miniopterus schreibersii +     
 

2.2. Методика за инвентаризация на подземни местообитания (убежища) 
 

Това е методиката, която е най-широко приложима за видовете прилепи, целеви по 

Натура 2000. Десет от тях са изключително пещеролюбиви, което означава, че формират 

размножителни и зимуващи колонии в пещери и други подземни убежища, а другите два 

вида (Myotis bechsteinii и Barbastella barbastellus), зимуват в подземни убежища. 

Инвентаризацията на подземни местообитания включва следните стъпки: 

 За всеки изследван район се идентифицират известни и потенциални подземни 

убежища. В тях се включват: 

- естествени пещери и скални кухини- цепки, струпвания на блокове и т.н. 

(информация от картотеката на Българска федерация по спелеология, пещерни клубове, 

местни жители); 

- изкуствени галерии и съоръжения: минни разработки; деривации, свързани с 

водохващания; изоставени жп. и други тунели; тунели в стените на ВЕЦ; бункери и т.н.; 

- подземни части на постройки. 

 Потенциалните убежища се посещават минимум два пъти - веднъж през 

активния сезон: април-октомври и веднъж през зимния: ноември-февруари с цел 

установяване на летни и/или размножителни колонии и зимуващи колонии. 

Провеждат се визуални наблюдения за установяване на самите прилепи или следи от 
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присъствието им (гуано по пода и стените на убежището и/или петна от колонията 

по тавана и стените). Полагат се усилия за внимателен оглед на цялото убежище. 

 При установяване на прилепи в дадено подземно убежище следва да се проведе 

едногодишен ежемесечен мониторинг на убежището с цел изясняване на неговата 

функция и сезонна динамика на обитаване. 

 При вече известни убежища, за които се знае каква е функцията им и сезонната 

динамика се препоръчва следната схема на посещения за инвентаризация: 

за установяване на летни и/или 
размножителни колонии 

20 май-15 юли 

за установяване на зимуващи колонии 15 ноември - 15 февруари 

за убежища, използвани по време на 
сезонни движения и копулация 

15 март - 15 май 

10 септември -15 октомври 
 

 Съществуват подземни убежища, които се използват специфично през есенния 

период като специални места за събиране на прилепи (swarming sites). За 

идентифициране на тези убежища е необходимо провеждането на нощни 

наблюдения, комбинирани с улов с мрежи и използване на детектори за ултразвук в 

периода 15 август - 15 октомври. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Посочената методика е само за инвентаризация (не за мониторинг). 

 

2.3. Методика за инвентаризация на синантропни местообитания 
 

Видовете голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), малък подковонос (Rh. 

hipposideros) и трицветен нощник (Myotis emarginatus) могат да формират размножителни 

колонии в България и в различни части на постройки (най-често тавани или стаи на 

необитаеми къщи, мазета, кантони и др.). За големия и малкия подковонос това са 

сравнително постоянни убежища - т.е. могат да се използват от колонията в продължение 

на десетки години, докато трицветният нощник обикновено сменя убежищата през 

няколко години с алтернативни.  

Този вид инвентаризация предполага системното преглеждане на всички 

потенциални синантропни убежища в даден район, което обикновено е трудоемка и 

времеемка задача. Подходи, които я улесняват са: 

- анкета сред местните жители; 

- наблюдения при излитане (залез) и прибиране на прилепите (изгрев) в населените 

места, комбинирано с използването на ултразвуков детектор. 
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При установяване на убежище в постройка е важно да се проучат: 

- видов състав 

- численост 

- функция на убежището/сезонна динамика 

 - история на убежището 

-  места за достъп, които прилепите използват. 

 
2.4. Методика за инвентаризация на горски местообитания 
 

От видовете, целеви за Натура 2000, обитатели на горите са широкоухият прилеп 

(Barbastella barbastellus) и нощникът на Бехщайн (Myotis bechsteinii). Двата вида 

използват като летни убежища хралупи и цепнатини, основно в широколистни дървета, а 

зимуват поединично (или на малки групи до 10 инд.) в подземни убежища. 

Като цяло биологията на широкоухият прилеп у нас не е проучвана. До момента 

няма установени размножителни групи. 

Проучванията върху нощникът на Бехщайн започват у нас преди около 3 години 

(Боян Петров, НПМ-БАН) и предварителни, непубликувани данни, са известни само за 

няколко района в страната (Ропотамо и района на връх Издремец в Западна Стара 

планина). 

Търсенето на подходящи естествени убежища в горите и тяхната проверка е много 

времеемко начинание, което изисква и специална техника и умения (радиотелеметрия и 

др.). За това за установяване на присъствието на тези видове и плътност на популацията 

могат да се използват следните непреки методи: 

- Улов с орнитологични мрежи в подходящи горски микроместообитания 

(окрайнини на гората, просеки и пътища, над реки и открити водоеми и др.). 

- Поставяне на трансекти от специални къщички за прилепи и последващи редовни 

проверки. 

Уловът с орнитологични мрежи може да се съчетае с последващо проследяване на 

уловените индивиди с радиотелеметрия за откриване на естествените им убежища. Трябва 

да се има предвид, че горските прилепи по принцип използват "мрежа" от алтернативни 

убежища, които сменят често, понякога всеки ден или през няколко дни). 

Детекторите за ултразвук не са подходящи в случая, тъй като и двата вида имат 

сравнително слаб и насочен сигнал, който е трудно да бъде засечен в полеви условия. 

 

2.5. Методики за проучване на хранителните местообитания и летателните 

коридори. 
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Методиките за определяне на хранителни местообитания и летателни коридори 

на конкретни колонии/групи от даден вид са относително сложни, скъпи и изискващи 

специално оборудване и подготвени специалисти. Те включват основно използването на 

радиотелеметрия и детектори за ултразвук и към настоящия момент са неприложими за 

целите на формиране на мрежата Натура 2000 в България (липса на предварителни данни 

и ресурси). За това предлагаме да се приложи методът на експертната оценка, като на 

основа на хабитатно/ландшафтно картиране (например Corine Landcover 2000-BG) се 

определят значимите хранителни местообитания и летателни коридори в съответен радиус 

около убежищата (подземни и синантропни). 

Най-добри резултати могат да се получат като се използва радиотелеметрия, както и 

комбинация от радиотелеметрични проучвания и улови с мрежи и детектори за ултразвук. 

Като цяло това са сложни и относително продължителни скъпи проучвания, за които се 

изисква високоспециализирана техника и подготвени специалисти. 

 
3. Списък на потенциални места/райони важни за прилепната фауна, които трябва 
да бъдат подложени на инвентаризация 
 

В Таблица 9. са представени всички известни до момента значими подземни 

местообитания на прилепи. Те са оценени и определени по методиката описана в т. 1.3.  и 

т.5. Всички известни данни за тях са публикувани в Benda et al. (2003). Всички те са били 

посетени поне веднъж в периода 1990-2004. 

Необходимо е да бъдат посетени посочените в Таблица 9. подземни убежища с цел 

засичане на координати с GPS и актуализиране на информацията за състоянието на 

убежището (настоящи и потенциални заплахи). За маркираните в сиво убежища е 

необходимо събиране на допълнителна информация за видов състав, численост и сезонна 

динамика. 

В таблицата са посочени координати засечени от автора с GPS (проекция UTM-UPS, 

WGS 84). 

 
Таблица 9. Значими подземни местообитания на прилепи (ЗПМП) в България.    
 

№ ЗПМП Селище  Област Тип 
Координати 

UTM-UPS, WGS84
н.в. 
(m) 

1 Айна Ини Рибино Кърджали пещера   
2 Андъка Дряново Габрово пещера   
3 Асанделия Горна Козница Кюстендил пещера   
4 Бачо Киро Дряново Габрово пещера   
5 Билерниците Ботуня Враца пещера   
6 Божкова дупка Кривня Разград пещера   
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7 Бозките Устрем Ямбол пещера   
8 Братановската пещ. М. Търново Бургас пещера   
9 Водната Липница София пещера   

10 Водната Дрънчи дупка Мелница Ямбол пещера   
11 Водната пещера Церово София пещера   
12 Водни печ Горна Лука Монтана пещера   
13 Водните дупки Априлци Ловеч пещера   
14 Въркан Цар Петрово Монтана пещера   

15 Гаргина дупка Мостово 
Пловдив 

пещера 
налични в проект GEF 

Родопи  
16 Голашката пещера Габровица Пазарджик галерия   
17 Голямата Балабанова пещ.  Гинци София пещера   
18 Голямата Витановска пещ. М. Търново Бургас пещера   
19 Голямата Микренска пещ. Микре Ловеч пещера   
20 Голямата Митровска пещ. Митровци Монтана пещера   
21 Голямата пещера Ветрен Кюстендил пещера   
22 Гъбарника Красен Русе пещера 35 T 419207 4843824 83 
23 Гюрген дере Габерово Хасково пещера   
24 Деветашката пещера Деветаки Ловеч пещера   
25 Дервентската пещера Пролаз Търговище пещера   
26 Десни Сухи Печ Горни лом Видин пещера   
27 Диневата пещера Гинци София пещера   
28 Дълбоката дупка Крайново Ямбол пещера   

29 Дяволското гърло Триград 
Смолян 

пещера 
налични в проект GEF 

Родопи  
30 Еменската пещера Емен В. Търново пещера   
31 Зандана Д. Черковище Хасково пещера   
32 Зандана Плоски Благоевград пещера   
33 Зандана Шумен Шумен пещера   
34 Зандана (Дивдядовския) Дивдядово Шумен пещера   
35 Зоровица Червен Русе пещера 35 T 420368 4827822 150 
36 Иванова вода Добростан Пловдив пещера 35 T 324215 4640236 1307 
37 Каленската пещера Кален Враца пещера   
38 Калето Младежко Бургас пещера   
39 Кална Мътница Бели извор Враца пещера   
40 Карангин Орешари Кърджали пещера   
41 Кеседжийца Мелница Ямбол пещера   
42 Козарника Липница София пещера   
43 Колибата Беледие Хан София пещера   
44 Кресна: г. Пейо Яворов Кресна Благоевград   
45 Кънчова върпина Тепава Ловеч пещера   
46 Леви Сухи печ Горни Лом Видин пещера   
47 Ледницата Котел Сливен пещера   
48 Лесово: галерии Лесово Ямбол галерия   
49 Леярниците Младежко Бургас пещера   
50 Лястовицата Гложене Ловеч пещера   
51 Магура Рабиша Видин пещера 34 T 627481 4842882 348 
52 Манаф-Коюсу Бяла поляна Кърджали пещера   
53 Мандрата Чавдарци Ловеч пещера   
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54 Мануиловата пещера Рибново Благоевград пещера   
55 Марина дупка Търговище Търговище пещера   
56 Махарата Кости Бургас пещера   
57 Мишин камък Горна Лука Монтана пещера   
58 Моровица Гложене Ловеч пещера   
59 Нанин камък Муселиево Плевен пещера   
60 Орлова чука Пепелина Русе пещера 35 T 416068 4827247 132 
61 Орловата пещера Котел Сливен пещера   
62 Парасинската пропаст Белимел Монтана пещера   
63 Парниците Бежаново Ловеч пещера   
64 Перла Приморско Бургас постройка   
65 Печ (Сухи печ) Орешец Видин пещера   
66 Понора Чирен Враца пещера   
67 Прилепарника Въртоп Видин пещера   
68 Прилепната пещера Чирен Враца пещера   
69 Самара Рибино Кърджали пещера   
70 Седларката Ракита Плевен пещера   
71 Серапионовата пещера Лютиброд Враца пещера 34 T 712722 4775307 360 
72 Скокá Драгана Ловеч пещера   
73 Стършелица Голешово Благоевград пещера   
74 Суббаттъ Котел Сливен пещера   
75 Сухата Дрънчи дупка Мелница Ямбол пещера   
76 Сухи печ Горна Лука Монтана пещера   
77 Таук Лиман Свети Никола Варна пещера   
78 Темната дупка Беренде Извор София пещера   
79 Темната дупка Лакатник София пещера   
80 Топля Г. Желязна Ловеч пещера   
81 Троевратица Карлуково Ловеч пещера   
82 Тюленовата пещера Приморско Бургас пещера   
83 Урушка Маара Крушуна Ловеч пещера   
84 Ухловица Могилица Смолян пещера 35 T 304736 4598494 1037 
85 Футьовската пещера Кърпачево Ловеч пещера   
86 Хайдушката пещера Девенци Плевен пещера   
87 Хилядите очички Мадара Шумен пещера   
88 Человечата дупка Кунино Враца пещера   
89 Черната пещера Армените Габрово пещера   
90 Шамака Бърля София пещера   
91 Шаралийската пещера Илинденци Благоевград пещера   
92 Яараса Ини Висока поляна Кърджали пещера   

93 Янтра Янтра Габрово пещера   
 

В Таблица 10. са посочени подземни убежища, за които съществуват предварителни 

данни, за обитаване от многочислени прилепни колонии, и които трябва да бъдат 

инвентаризирани. 
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Таблица 10. Потенциални значими подземни местообитания на прилепи (ЗПМП). 

№ 
Потенциално 
ЗПМП Селище  Област Тип 

Координ
ати 
UTM-
UPS, 
WGS84 

н.в. 
(m) 

Източник 
на 
информа
ция 

1 

изкуствена 
галерия край 
пътя 

с. Войново-с. 
Безводно 

Хасково 

галерия   

Цено 
Петров 
(Пловдив) 

2 Топлата дупка Борущица 

Хасково 

пещера   

Елена 
Тилова 
(Зелени 
Балкани) 

3 

пещера в 
района на 
Аладжа 
манастир Варна 

Варна 

пещера   

Велико 
Маринов 
(Варна) 

4 

галерии в 
района на град 
Мадан Мадан 

Смолян 

галерия   

Людмил 
Гочев 
(Център за 
устойчиво 
развитие на 
община 
Мадан) 

5 Темната дупка 
Беренде 
извор 

София 
пещера   

Г. Стоянов, 
И. Борисов 

6 Киров въртоп Бохот 
Плевен 

пещера   
Бешков 
(1993) 

7 Прилепарника Върбешница Враца пещера   Beron(1962) 

 

Следните територии и потенциални местообитания остават относително слабо 

проучени: 

- изкуствени подземни убежища (минни галерии и т.н.), особено в районите с развит 

минен добив, който е изцяло или частично преустановен: района на Маджарово (Източни 

Родопи), Мадан-Рудозем (Средни Родопи) 

- карстови райони: в поречията на суходолията в СИ България (р. Царацар, Хърсовска 

река, Суха река); територията на ПП Българка; Източна Стара планина. 

 
4. Национална оценка на числеността на популациите 
 
4.1. Национална оценка на числеността на популациите  
 
В Таблица 11. е представена националната численост на популациите на видовете 
прилепи целеви за Натура 2000. 
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Таблица 11. Национална численост на популациите на видовете прилепи целеви за 
Натура 2000 в България. 
 
 Вид Численост в България 
   
 Rhinolophidae  
1 Rhinolophus 

ferrumequinum 
15000 

2 Rhinolophus hipposideros 20000 
3 Rhinolophus euryale 40000 
4 Rhinolophus mehelyi 10000 
5 Rhinolophus blasii 5000 
   
 Vespertilionidae  
6 Myotis myotis 60000 
7 Myotis blythii 40000 
8 Myotis bechsteinii 17000 
9  Myotis capaccinii лято20000/35000зима 
10 Myotis emarginatus 10000 
11 Barbastella barbastellus 17000 
12 Miniopterus schreibersii лято120000/170000зима 
 

 
 
4.2. Използвана методика за оценка, ограничения 
 

Направената оценка се основава на данни събирани през периода 1990-2005 година 

от специалисти от НПМ-БАН и Група за изследване и защита на прилепите. За всяко 

известно убежище на пещеролюбиви видове е отчетена максималната известна численост 

на съответния вид.  

За видовете, за които са известни основните места за зимуване е представена 

числеността на зимуващата у нас популация (Miniopterus schreibersii, Myotis capaccinii), 

отделно от лятната численост. Трябва да се има предвид и факта, че понякога съществува 

разлика в числеността на летните и зимни популации обитаващи страната. Това се дължи 

на факта, че прилепите извършват сезонни миграции и сменят убежищата си. Така 

например, е известно, че Myotis capaccinii, обитаващи Източните Родопи в България и 

Гърция зимуват в пещерата Иванова вода (Западни Родопи) в България. За повечето 

видове и райони на страната тези сезонни миграции не са добре проучени, което 

затруднява общата оценка на числеността на популациите и интерпретацията при 

наблюдавани силни годишни флуктуации в числеността (Иванова 2003). 

За вида Rhinolophus hipposideros оценката на националната численост е силно 

затруднена поради особеностите на биологията на вида - формира малки размножителни 

групи (от няколко до няколко десетки женски) най-често в постройки и зимува единично 
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(много рядко групи до 20-30 екз.) в разнообразни подземни убежища. На практика почти 

във всяка пещера и галерия в България могат да бъдат установени единични подковоноси 

през зимата. 

Колониите на видовете Rhinolophus euryale, Rh. mehelyi и Rh. blasii   често са 

смесени, което затруднява много точната оценка на числеността на отделните видове за 

всяко от находищата на смесени колонии. Регионални проучвания показват, че 

процентното участие на видовете в подобни смесени колонии е 50-60% Rh. blasii, 50-40% 

Rh. euryale и до 1-10% Rh. mehelyi за Източни Родопи и 50-70% Rh. euryale и 50-30% Rh. 

mehelyi за района на Предбалкана и Дунавската равнина.  

За видовете Myotis myotis и Myotis blythii оценката на числеността е затруднена 

поради факта, че те са видове-двойници, чието различаване в полеви условия е 

невъзможно без улавянето на екземпляри. От друга страна формират често смесени 

размножителни и зимни колонии. 

За видовете горски прилепи Myotis bechsteinii и Barbastella barbastellus оценката е 

затруднена от сравнително малкото проучвания у нас (виж 2.4.). Направена е оценка на 

основа на известни находища, площ на предпочитания/оптималния тип горски 

местообитания и известни от литературата данни за средна плътност. За двата вида е 

приета  средна плътност 10 екз. /кm2 в оптимален хабитат, а за оптимален хабитат е приета 

букова гора с възраст над 100 г. (по Schlapp 1990, Steinhauser et al. 2002, Kerth et al. 2002, 

Russo et al. 2004). Площта на буковите гори у нас с възраст над 100 години е изчислена на 

минимум 170 000 хектара (1700 кm2) (Зелени Балкани 2000, непубликувани данни). 

Всички, установени находища на двата вида у нас са свързани със стари букови гори 

(Fagus sylvatica) или друг тип стари широколистни гори (най-често гори с преобладание 

на цер (Quercus cerris), полски ясен (Acer campestre), обикновен габър (Carpinus betulus)) 

(Benda et al. 2003, Petrov, in print, Б. Петров, непубликувани данни). 

 

4.3. Препоръчителна методика за оценка 
 

За да се получат по-точни данни за националната численост е необходимо 

провеждането на мониторинг в ЗПМП по стандартна схема (Иванова 2003). Необходимо е 

също провеждането на детайлни регионални проучвания с цел установяване на 

съотношенията в смесените колонии на видовете двойници. 

Националната численост за горските видове Myotis bechsteinii и Barbastella 

barbastellus може да бъде определена по-точно само след детайлни регионални 
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проучвания с цел да бъдат установени разпространението, оптималните типове 

местообитания на територията на страната и средната плътност на вида в тях. 

  
5. Критерии за оценка на инвентаризираните потенциални Натура 2000 места за 
приоритетизиране и окончателен избор за включване в мрежата -  
 
Критериите на Европейската комисия описани в ”Критерии за оценка на националните 
списъци на потенциалните територии от значение за общността на ниво Биогеографски 
район” (Hab. 97/2 rev. 4 18/11/97) може да се приложат към пещерите като към природни 
местообитания. 
 

Специфични за прилепната фауна и местообитания критерии 

 

Критерии за подземни убежища 

Значимите подземни местообитания на прилепи (ЗПМП) в България са класифицирани по 

значимост на основата на едновременно използване на следните критерии (по Ivanova, 

2005a): 

1. Брой индивиди обитаващи убежището. 

2. Брой на пещеролюбивите видове, обитаващи дадено подземно убежище. 

ПМП в България са оценени към момента на основата на информация за 10 

пещеролюбиви вида прилепи. Всички те са целеви видове за Натура 2000. Известно е, че 

най-малко още 11 вида използват подземните местообитания като основно убежище за 

зимуване, както и че често използват ПУ за временни и транзитни убежища. Тези видове 

не са включени в настоящата схема поради липсата на системни количествени данни. 

За значимо подземно местообитание на прилепи (ЗПМП) е прието всяко 

убежище – естествена пещера, изкуствена галерия или част от постройка, което се обитава 

през даден период от годината от: 

4 или повече вида и Х 50 или повече индивида от всеки вид 

3 или повече вида и Х 100 или повече индивида от всеки вид 

2 или повече вида и Х 150 или повече индивида от всеки вид  

 

Предлагаме всички подземни убежища, които отговорят на посочените количествени 

критерии да бъдат от първи приоритет за включване в мрежата Натура 2000. 

 

Въпреки, че на територията на България пещеролюбивите видове прилепи целеви за 

Натура 2000 използват много често съвместно дадено ПМ, има случаи и на формиране на 

самостоятелни колонии, т.е. дадено подземно местообитание може да се използва като 

убежище само от един вид. 
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Предлагаме всички подземни местообитания, които се използват само от един вид 

прилепи целеви за Натура 2000 да бъдат оценявани по следните критерии: 

1. Функция на убежището (сезонна заетост) 

2. Численост на вида 

като: 

 всички ПМ, които се използват редовно като зимовища или размножителни убежища и 

имат численост над 50 индивида се разглеждат като втори приоритет за включване в 

мрежата Натура 2000. 

 ПМ, което се използва непостоянно от един вид целеви за Натура 2000 и/или има 

численост под 50 индивида се разглеждат като трети приоритет за включване в мрежата 

Натура 2000. 

 

Таблица 12. Специфични за прилепната фауна и местообитания критерии за включване в 

мрежата Натура 2000: подземни местообитания (ПМ). 

Критерии Приоритет  
всяко ПМ, което през даден период от годината 
се обитава от: 
 4 или повече вида целеви за Натура 2000 и 

50 или повече индивида 
 3 или повече вида целеви за Натура 2000 и 

100 или повече индивида 
 2 или повече вида целеви за Натура 2000 и 

150 или повече индивида 
 

Първи = 
задължително 
включване в Натура 
2000 

 

всяко ПМ, което се използва редовно като 
зимовище или размножително убежище от: 
 2 вида целеви за Натура 2000 и под 150  
 един вид целеви за Натура 2000 и има 
численост над 50 индивида  

Втори    

ПМ, което се използва непостоянно от един вид 
целеви за Натура 2000 и/или има численост под 
50 индивида 

Трети  

 

Критерии за синантропни убежища 

Имайки предвид фактите посочени в т.1.1.2. и, че само три вида целеви за Натура 2000 са 

свързани със синантропни убежища през размножителния период - Rhinolophus 

ferrumequinum, Rh. hipposideros, M. emarginatus са предложени критериите представени в 

Таблица 13. 
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Таблица 13. Специфични за прилепната фауна и местообитания критерии за включване в 

мрежата Натура 2000: синантропни убежища (СУ). 

Вид Критерии Приоритет 

Rhinolophus hipposideros 

Rhinolophus ferrumequinum 

Myotis emarginatus 

СУ се използва редовно като 

размножително убежище и 

числеността на колонията е 

над 30 индивида  

Първи = задължително 
включване в Натура 2000 

 СУ се използва редовно като 

размножително убежище и 

числеността на колонията е 

от 5 до 30  

Втори приоритет 

 СУ не се използва редовно 

и/или числеността е по-малка 

от 5 индивида 

Трети приоритет 

 

Критериите отразяват биологичните и екологични особености на видовете, т.е. 

численост на размножителните колонии, степен на алтернативно използване на летни 

убежища, съжителство с други видове и т.н. 

 

Критерии за горски убежища 

 
Данните за разпространението, числеността и екологичните особености на двата горски 

вида целеви за Натура 2000 у нас, Myotis bechsteinii и Barbastella barbastellus са 

ограничени. 

 

До момента са установявани: 

- единични зимуващи екземпляри в пещери и тези пещери попадат в категорията ЗПМП, 

което изисква включването им в Натура 2000. 

- установени са пещери, които функционират като "места за събиране" (swarming place) и 

също попадат в категорията ЗПМП. 

- за Myotis bechsteinii са установени първи данни за размножаване в страната в хралупи на 

стари широколистни дървета (Б. Петров, непубликувани данни) 

- за Barbastella barbastellus липсват данни за летни и размножителни колонии/групи в 

страната. Можем да приемем обаче със сигурност, че вида е постоянен за нашата 
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територия и се размножава у нас и най-вероятно използва убежища в дървета (хралупи и 

цепки), както е възможно и използване на постройки. 

 

Единствен достъпен за момента критерии е присъствие на вида. 

 

При анализ на съществуващите данни за разпространението на двата вида (Pandurska & 

Ivanova 2003, Benda et al. 2003, Petrov, in print) и предложените потенциални Натура 2000 

места (към декември 2005), считаме, че над 60% от популацията на видовете попада на 

тяхна територия и, че известните приоритетни територии са вече включени в Натура 2000. 

 

Втори приоритет: При установяване на нова размножаваща се популация в даден горски 

масив, който не е част от Натура 2000 сайт, да се разгледа възможността за създаване на 

нов сайт или разширяване на вече съществуващ, който обхваща подходящия хабитат 

(широколистна или смесена гора) с територия, не по-малка от 200 ха. В този случай 

приоритет трябва да бъдат местообитания на вида, които са изолирани и/или свързват с 

други негови местообитания, т.е. са екологични коридори (виж т. 6.). 

 

Критерии за хранителни местообитания и летателни коридори между убежището и 

хранителните местообитания 

 

Виж 1.1.2. и 2.1. 

Предлагаме за практическите цели на Натура 2000 хранителните местообитания 

да бъдат включени към територията на убежищата; т.е. около всяко убежище, 

идентифицирано като потенциално Натура 2000 място да се обособи територия, която 

включва хранителните местообитания на видовете, обитаващи убежището. Тази 

територия ще включи и летателните коридори между убежището и хранителните 

местообитания и ще гарантира интегриран подход при опазване на вида и 

местообитанията. 

 

Имайки предвид следните факти: 

- повечето ПМ се обитават от повече от един вид; 

- различните видове имат различни хранителни местообитания с различна отдалеченост от 

убежището - например: 

Вид  Разстояние, което 
изминава до 
хранителните 

Източник 
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местообитания 
Miniopterus schreibersii над 20 km L. Rodrigues, непубл. данни за 

Португалия 
Rh. ferrumequinum до 10-15 Dietz et al. 2004 
Rh. euryale до 20 km Dietz et al. 2004 
Rh. hipposideros до 5 km Dietz et al. 2004 
- конкретните данни за страната са много лимитирани, 

 

предлагаме около всяко убежище, подземно или синантропно, идентифицирано като 

потенциално Натура 2000 място да се обособи територия, която включва хранителните 

местообитания като се отчетат индивидуално следните фактори: 

- конкретни видове и техните биологични особености; 

- численост на видовете; 

- конкретни характеристики на релефа и ландшафта; 

-конкретна наличност на потенциални хранителни местообитания (открити водоеми, 

крайречна дървесна растителност, окрайнини на гори и самите гори). 

 

Критерии за летателни миграционни коридори 
 

Поради много ограничената качествена и количествена информация за 

миграционното поведение на прилепите в България (както и на Балканския полуостров), 

предлагаме като приоритетни за включване в Натура 2000 да се разглеждат летателните 

миграционни коридори посочени в точка 6.2., Таблица 14. 

 
6. Екологични коридори и "степинг стоунс" за прилепната фауна 
 
6.1. Увод 

От гледна точка на биологичните и екологични особености на прилепите 

екокоридорите са местообитания, които: 

- осигуряват връзки между различни по площ и структура горски местообитания, т.е. 

обмен в популацията; 

- служат за летателни коридори (летателни пътища) по време на сезонните миграции 

и при движение между убежищата и ловните територии: водни (реки) и други линейни 

елементи от ландшафта (полезащитни пояси и т.н.) 

Капацитетът за движение (миграция, разселване) на европейските видове прилепи, 

целеви за Натура 2000 може да се степенува като: 

Тип коридор Разстояния Ниво (мащаб) на екокоридора 
commuting coridor: 
движения между убежищата 
и хранителните 

0.5-2 km 
5 - 40 km 

локално  
регионално 
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местообитания 
миграционен коридор: 
сезонни движения между 
различните убежища 

5 - 200 km регионално 
континентално 

коридор за дисперсия: 
разселване (дисперсия) 

??? 
до 200 km 

регионално 
континентално 

 

Екокоридорите за прилепи могат да се разглеждат на регионално и континентално 

ниво. Типовете коридори, които използват прилепите могат да се разделят още на 

линейни елементи, "степинг стоунс" и ландшафтни коридори (комплексни) (по Van der 

Sluis et al. 2004). 

Като "степинг стоунс" могат да се разглеждат подземни убежища или горски 

масиви, които са разположени гранично по отношение на края на ареала на вида или края 

на ареала на дадена популация.  

 
6.2. Екологични коридори 
 

В Таблица 14. са предложени екокоридори за прилепната фауна на основа на 

разработената Концепция за екокоридори в България (2004), която е допълнена и 

адаптирана. 

Таблица 14. Екокоридори за прилепната фауна. 

Ландшафтни коридори Кратка обосновка Прилепна фауна 
Източен Черноморски 
екокоридор 

Включва 10 километрова 
зона с Черноморско влияние 
/Груев, 1988/ и акваторията 
до 20 метра дълбочина 
/природно местообитание 
1110 от Приложение 1 на 
Директива за хабитатите; 
зона важна по споразумение 
ACCOBAMS/Бонска 
конвенция/. 

Континетално ниво. 
Сухоземната част на 
екокоридора има значение 
за поддържане на връзките 
между северните и южни 
популации на видовете, 
целеви за Натура 2000 от 
една страна, от друга страна 
е част от миграционния път 
на т. нар. "далечни 
мигранти" (Nyctalus noctula, 
Pipistrellus spp.) 

Дунавски  екокоридор Запазени заливни гори по 
дунавските острови с птичи 
колонии, крайдунавски 
рибарници, блата  и 
остатъци от бивши заливни 
низини с потенциал за 
екологично възстановяване. 

Континетално ниво. 
Системата от влажни зони, 
включително запазени 
заливни гори се използва 
като миграционен път на  т. 
нар. "далечни мигранти" 
(Nyctalus noctula, Pipistrellus 
spp.) 

Големи български реки: 
- Марица 
- Тунджа 
- Арда 

Осигуряват екокоридори за 
биоразнообразието в най-
засегнатите от селското 
стопанство равнинни 

Регионално ниво. 
Проучванията показват, че 
за повечето видове прилепи 
реките са основни 
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- Струма 
- Места 
- Огоста 
- Искър 
- Вит 
- Осъм 
- Янтра 
- Русенски лом 
- Суха река 
- Хърсовска река 
- Камчия 
- Средецка 
- Русокастренска 
- Ропотамо и др. 

райони. Ширина 10 км. 
Водните течения и 
прилежащите им крайречни 
гори, влажни ливади, 
естествени и 
полуестествени тревни 
съобщества, попадащи в 
този обхват са от голямо 
значение за съхраняване 
биоразнообразието в 
агроценозите. 

летателни пътища, вероятно 
те се използват като 
ориентир за придвижване 
между различни убежища, 
както и от убежищата до 
ловните местообитания. 
Радиотелеметрични 
проучвания в Северна 
България показаха, че 
видовете Rh. ferrumequinum 
и Rh. euryale използват 
именно по този начин 
поречията на река Осъм и 
река Вит. 

Линейни елементи   
Горски полезащитни пояси и 
други линейни горски 
структури 

 Локално ниво. 
Доказана е ролята им за 
поддържане на връзките 
между популациите на 
горските видове; както и 
като ориентир и летателен 
път между убежището и 
хранителната територия за 
видовете от род Rhinolophus 

 
6.3. "Степинг стоунс" 
 

Пещерите в района на Шуменското плато могат да се разглеждат като "степинг 

стоунс"по отношение на потенциално разселване на вида Miniopterus schreibersii на север 

и североизток.  В миналото пещерния дългокрил е бил обитател на пещерите в Северна 

Добруджа (Румъния) и Крим (Украйна). Днес се счита за изчезнал вид в тези територии и 

най-близките известни убежища със стабилна популация, от която може да започне ново 

разселване са пещерите в масива на Шуменското и Мадарското плато. 

 
7. Заплахи и режим на опазване 
 
7.1. Заплахи 

Отрицателните въздействия върху числеността на популациите на прилепите в 

България могат да се систематизират по следния начин: 

• Пряко въздействие върху видовете: 

- Избиване, прогонване и безпокойство в убежищата поради невежество и суеверия. 

- Палене на огън в привходни части на пещерите; влизане с факли в пещерите; 

иманярска дейност в пещерите, свързана с чести посещения, шум и прогонване на 

прилепите. 

- Прогонване и избиване на прилепи в постройки при ремонтни дейности. 
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Посочените преки въздействия днес до голяма степен са ограничени с включването 

на прилепите в Приложения №2 и №3 на Закона за биологичното разнообразие (ДВ 

77/2002) и подготвения Проект за Закон за пещерите. Все още липсва конкретна 

нормативна база, която да урежда проблемите на опазване на прилепите, обитатели на 

постройки. 

• Въздействия върху местообитанията: 

А) Унищожаване на убежища: 

- Изсичане на стари гори и единични хралупати дървета. 

- Унищожаване на скални венци и пещери при разработване на кариери, строежи на 

пътища и др. 

- Използването на пещерите като бунища или за стопански цели - кошари, мандри, 

гъбарници и др.; каптирането на водни пещери и затварянето на изходите им. 

- Превръщането на пещерите в туристически обекти. 

- Унищожаването на убежища в постройки при извършване на ремонтни дейности. 

Съществуват много преки данни за унищожаване на убежища на прилепи. Днес 

това до голяма степен е ограничено със съществуващото природозащитно 

законодателство. Най-съществен проблем за страната остава унищожаването на стари 

гори и ограничаването на местообитанията на горските видове прилепи. 

Б) Унищожаване на ловните местообитания и хранителната база: 

- Фрагментация и унищожаване на ловните територии - окрайнини на гори, естествени 

ливади и пасища. 

- Замърсяване и унищожаване на водоемите, над които много от видовете ловуват; 

- Използване на пестициди в селското и горско стопанство 

В) Препятствия  и унищожаване на летателните пътища и коридори 

- Бариери: вятърни паркове, изградени на миграционни пътища; 

- Промяна на ориентирите - промяна на "линейните" елементи на ландшафта; 

Днес се счита, че основен природозащитен проблем на прилепите в Европа е именно 

унищожаването и фрагментацията на хранителните местообитания и летателни коридори, 

доколкото пряката защита на видовете и убежищата е до голяма степен регулирана от 

природозащитното законодателство.  

 

7.2. Режим на опазване 

За ефективно опазване на групата е необходимо да се приложе интегриран подход, 

който включва едновременна защита на убежищата, хранителните местообитания и 
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летателните коридори. В това направление е необходимо да се направят следните стъпки у 

нас: 

• Адекватно приложение на съществуващата природозащитна нормативна база 

• Адаптиране и адекватно приложение на препоръките и резолюциите на EUROBATS 

• Легална защита на конкретни местообитания/убежища. 

• Изготвяне на планове за управление на защитените територии, в които се намират 

значими местообитания (убежища) на прилепни колонии. 

• При изготвяне на планове за управление на защитени територии да се спазват 

изискванията, свързани с опазване на прилепите и техните местообитания, включително 

стопанисването на горите и убежищата в постройки. 

• Провеждане на системен национален мониторинг на всички значими подземни 

местообитания на прилепи (ЗПМП) и проследяване на резултатите от защитните мерки. 

• Политика на стопанисване на горите, в и извън защитените територии, която да 

позволи запазването на достатъчно стари дървета, изсъхнали хралупати дървета и т.н., 

убежища на горски прилепи (виж Мешеде 2005, 18 стр.). 

• В докладите за ОВОС да се разглеждат прилепите като особено консервационно 

значима група. Особено внимание да се обръща при инвестиционни намерения, свързани с 

изграждане на вятърни паркове, пътна инфраструктура, кариери за добив на мрамор и 

варовик, и т.н. 

• Докладите за ОВОС на инвестиционни проекти за изграждане на вятърни паркове за 

производство на електроенергия в България е необходимо да включват информация и 

оценка в следните направления, която е резултат от задължителен базов и импактен 

мониторинг:  

- оценка на убежища на прилепи в радиус от 5 km от границите на площадката; 

- оценка на летателна и хранителна активност на прилепи на самата площадка и в 

радиус от 1 km от границите на площадката; 

• Образователни мероприятия, насочени основно към: 

- Представители на заинтересованите институции - РИОСВ, районни подразделения на 

Национално управление по горите, дирекции на национални и природни паркове и други 

органи на управление и стопанисване на защитените територии, местна административна 

власт, екологични неправителствени организации. 

- Учители и ученици. 

 

Като конкретен режим за опазване на подземни местообитания на прилепи - тип 

естествени пещери - като основа може да се използва режимът включен в Проекто-закона 
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за пещерите и цитиран в Стоев и Берон (2004). Досегашният опит обаче показва, че е 

важно за всеки отделен случай (сайт) да се разработва индивидуален режим, който отчита 

неговите особености. 

 
8. Компенсации 
 
Компенсации могат да бъдат предвидени по отношение на: 
 
 Ремонтни дейности и стопанисване на посройки, обитавани от прилепи. 
 Екологосъобразно земеделие в териториите в близост до значими убежища на 
прилепи: ограничаване на използването на пестициди; ограничаване на отглеждането на 
монокултури на големи площи; запазване на съществуващи "линейни" структури в 
селскостопанските площи - редици от храсти и дървета и др. 
 Стопанисване на горите в съответствие с екологичните изисквания на горските 
прилепи. 
  
9. Източници на информация 
 

Настоящият доклад е разработен като са използвани наличните литературни 
източници, непубликувани данни на Национален природонаучен музей-БАН и Група за 
изследване и защита на прилепите (ГИЗП), документи на EUROBATS. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Изготвили: Павел Стоев и Петър Берон - 
Ноционален Природонаучен Музей, БАН.
Species CONT ALP BLS
Annelida
Family Haplotaxidae
Haplotaxis bureschi  (Michaelsen, 1924) 1 1
Hirudinea
Gnathobdellida
Family Erpobdellidae
Trocheta bykowskii  Gedroyc, 1913 1
Dina (Dina ) absoloni  Johansson, 1913 1
Dina (Dina ) lineata arndti  Augener, 1925 1
Mollusca
Balkanodiscus frivaldskyanus  (Rossmaessler, 1842) 1
Lindbergia (Spinophallus ) uminskii  Riedel, 1960 1
Family Hydrobiidae (s.l.)
Belgrandiella hessei  A. J.Wagner, 1927 1
Belgrandiella bulgarica Angelov, 1972 1
Belgrandiella pusilla Angelov, 1959 1
Pontobelgrandiella nitida  (Angelov, 1972) 1
Saxurinator buresi (A.J. Wagner, 1927) 1
Saxurinator copiosus  (Angelov, 1972) 1
Insignia macrostoma  Angelov, 1972 1
Cavernisa zaschevi  (Angelov, 1959) 1
Iglica acicularis  Angelov, 1959 1
Crustacea
Ostracoda
Family Candonidae
Pseudocandona eremita  (Vejdovsky, 1882) 1
Copepoda
Cyclopoida
Family Cyclopidae
Cyclops abyssorum divergens (Lindberg, 1936) 1
Diacyclops chappuisi  Naidenow et Pandourski, 1992 1
Diacyclops strimonis  (Pandourski, 1994) 1
Diacyclops stygius  (Chappuis, 1924) 1
Diacyclops pelagonicus saetosus  Pandourski, 1993 1
Speocyclops infernus  (Kiefer, 1930) 1 1
Speocyclops lindbergi Damian, 1957 1 1
Speocyclops rhodopensis  Pandourski, 1992 1
Acanthocyclops iskrecensis  Pandourski, 1992 1
Acanthocyclops radevi Pandourski, 1993 1

Биогеографски 
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Acanthocyclops balcanicus Naidenow et Pandurski, 1992 1
Harpacticoida
Family Canthocamptidae
Elaphoidella cavernicola  Apostolov, 1992 1
Elaphoidella elaphoides  (Chappius, 1924) 1
Elaphoidella karamani latifurcata Apostolov, 1976 1
Elaphoidella balkanica Apostolov, 1992 1
Elaphoidella pandurskyi  Apostolov, 1992 1
Stygoelaphoidella stygia  Apostolov, 1989 1
Stygoelaphoidella bulgarica  Apostolov, 1991 1
Stygoelaphoidella elegans Apostolov, 1991 1
Neoelaphoidella intermedia  Apostolov, 1999 1
Maraenobiotus bulbiseta  Bassamakov et Apostolov, 1989 1
Maraenobiotus parainsignipes  Apostolov, 1991 1
Parastenocaris curvicauda  Apostolov, 1997 1
Parastenocaris bulgarica Apostolov, 1992 1
Amphipoda
Family Gammaridae
Niphargus ablaskiri georgievi  St. et G. Karaman, 1959 1
Niphargus jovanovici  St. Karaman, 1931 1
Niphargus cepelarensis St. et G. Karaman, 1959 1
Niphargus pancici vlkanovi St. et G. Karaman, 1959 1
Niphargus puteanus C.L. Koch, 1835 1
Niphargus bureschi  Fage, 1926 1 1
Niphargus pecarensis pecarensis  St. et G. Karaman, 1959 1 1
Isopoda
Asellota
Family Stenasellidae
Protelsonia bureschi  (Racovitza, 1950) 1
Protelsonia lakatnicensis (Buresch et Guéorguiev, 1962) 1
Flabellifera
Family Cirolanidae
Sphaeromides bureschi Strouhal, 1963 1 1
Sphaeromides polateni Angelov, 1968 1
Oniscidea
Family Styloniscidae
Cordioniscus bulgaricus  Andreev, 1986 1
Cordioniscus schmallfussi  Andreev, 2002 1
Family Trichoniscidae
Hyloniscus flammula Vandel, 1965 1
Trichoniscus anophthalmus Vandel, 1965 1 1
Trichoniscus  tranteevi Andreev, 2000 1
Trichoniscus bureschi Verhoeff, 1926 1 1
Trichoniscus bulgaricus Andreev, 1970 1
Trichoniscus petrovi Andreev, 2002 1
Trichoniscus stoevi Andreev, 2002 1
Trichoniscus raitchevi  Andreev et Tabacaru, 1972 1
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Trichoniscus rhodopiense  Vandel, 1965 1 1
Trichoniscus valkanovi Andreev, 1985 1
Trichoniscus tenebrarum  Verhoeff, 1926 1
Trichoniscus garevi  Andreev, 2000 1
Trichoniscus beroni  Andreev, 1985 1
Trichoniscus bononiensis  Vandel, 1965 1 1
Balkanoniscus corniculatus Verhoeff, 1926 1 1
Balkanoniscus minimus Vandel, 1967 1
Rhodopioniscus beroni (Vandel, 1965) 1
Bureschia bulgarica Verhoeff, 1926 1
Bulgaronethes haplophthalmoides  Vandel, 1967 1
Bulgaroniscus gueorguievi  Vandel, 1965 1 1
Vandeloniscellus bulgaricus  (Vandel, 1967) 1
Tricyphoniscus bureschi  Verhoeff, 1936 1
Beroniscus capreolus  Vandel, 1967 1
Arachnida
Opilionida
Cyphophthalmida
Family Sironidae
Siro beschkovi  Mitov, 1994 1
Tranteeva paradoxa  Kratochvil, 1958 1
Laniatores
Family Phalangodidae 1
Paralola buresi  Kratochvil, 1951 
Palpatores
Family Nemasomatidae
Paranemastoma (Buresiolla ) bureschi (Roewer, 1926) 1
Pseudoscorpionida
Family Chthoniidae
Chthonius (Chthonius ) troglodytes Redikorzev, 1928 1
Family Neobisiidae

Neobisium (Heoblothrus ) bulgaricum (Redikorzev, 1928) 1
Neobisium (Heoblothrus ) beroni  Beier, 1963 1
Neobisium (Heoblothrus ) kwartirnikovi Mahnert, 1971 1
Neobisium (Neobisium ) intermedium Mahnert, 1974 1
Balkanoroncus bureschi  (Redikorzev, 1928) 1
Balkanoroncus hadzii  Harvey, 1990 1
Roncus mahnerti  Curčic et Beron, 1981 1
Araneida
Araneomorpha
Family Nesticidae
Nesticus beroni Deltshev, 1977 1
Family Leptonetidae
Protoleptoneta beroni  Deltchev, 1977 1
Protoleptoneta bulgarica  Deltchev, 1972 1
Family Linyphiidae
Centromerus bulgarianus  (Drensky, 1931) 1
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Centromerus milleri  Deltshev, 1974 1
Lepthyphantes spelaeorum (Kulczynski, 1914) 1
Lepthyphantes trnovensis  (Drensky, 1931) 1 1
Antrohyphantes balcanica  (Drensky, 1931) 1 1
Antrohyphantes rhodopensis  (Drensky, 1931) 1
Antrohyphantes sophianus  (Drensky, 1931) 1
Troglohyphantes bureschianus Deltshev, 1975 1
Troglohyphantes drenskii Deltshev, 1973 1
Porrhomma lativela  Tretzel, 1956 1 1
Porrhomma microps  (Roewer, 1931) 1
Myriapoda
Chilopoda
Lithobiomorpha
Family Lithobiidae
Eupolybothrus andreevi Matic, 1964 1
Eupolybothrus gloriastygis  (Absolon, 1916) 1 1
Lithobius (L. ) lakatnicensis  Verhoeff, 1926 1 1
Lithobius (L. ) rushovensis  Matic, 1967 1 1
Lithobius (L. ) stygius  Latzel, 1880 1
Lithobius (L. ) tiasnatensis  Matic, 1973 1
Lithobius (Sigibius ) bifidus  (Matic, 1972) 1
Geophilomorpha
Family Himantariidae
Thracophilus beroni  Matic et Darabantu, 1974 1
Diplopoda
Glomerida
Family Doderiidae
Trachysphaera orghidani Tabacaru, 1958 1 1
Polydesmida
Family Polydesmidae
Polydesmus bureschi Verhoeff, 1928 1
Polydesmus zonkovi  Verhoeff, 1937 1
Brachydesmus cristofer  Strasser, 1966 1
Brachydesmus dadayi brusenicus  Gulička, 1967 1
Brachydesmus herzogowinensis confinis Strasser, 1938 1
Brachydesmus herzogowinensis reflexus Strasser, 1975 1
Brachydesmus herzogowinensis trifidus Strasser, 1973 1
Brachydesmus radewi Verhoeff, 1926 1
Family Paradoxosomatidae
Metonomastus pomak Golovatch et Stoev, 2004 1
Family Trichopolydesmidae
Bacillidesmus bulgaricus bulgaricus Strasser, 1962 1
Bacillidesmus bulgaricus dentatus  Strasser, 1966 1
Chordeumatida 
Family Anthroleucosomatidae
Anamastigona (Antrodicus ) falcata (Gulička, 1967) 1
Anamastigona (A. ) lepenicae  (Strasser, 1975) 1
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Anamastigona (A. ) delcevi (Strasser, 1973) 1
Anamastigona (Balkandicus ) alba  (Strasser, 1960) 1
Bulgardicus tranteevi  Strasser, 1960 1
Bulgarosoma bureschi Verhoeff, 1926 1
Rhodoposoma rhodopinum (Strasser, 1966) 1
Stygiosoma beroni Gulička, 1967 1
Troglodicus meridionale (Tabacaru, 1967) 1
Troglodicus tridentifer Gulička, 1967 1
Family Haaseidae
Haasea (Histrosoma ) vidinense  (Strasser, 1973) 1
Callipodida 
Family Schizopetalidae
Balkanopetalum armatum  Verhoeff, 1926 1 1
Balkanopetalum beskovi  Strasser, 1973 1
Balkanopetalum bulgaricum  Stoev et Enghoff, 2003 1
Balkanopetalum petrovi Stoev et Enghoff, 2003 1
Balkanopetalum rhodopinum  Verhoeff, 1937 1
Julida
Family Julidae
Typhloiulus (Typhloiulus ) bureschi Verhoeff, 1926 1 1
Typhloiulus (T. ) georgievi  Strasser, 1962 1
Typhloiulus (T. ) kotelensis Jawlowski, 1938 1
Typhloiulus (T. ) strictus  Latzel, 1884 1 1
Typhloiulus (Inversotyphlus ) longipes Strasser, 1973 1 1
Typhloiulus (?) staregai Strasser, 1973 1
Serboiulus spelaeophilus  Gulička, 1967 1 1
Balkanophoenix borisi Verhoeff, 1937 1
Megaphyllum beroni  (Strasser, 1973) 1
Apfelbeckiella bulgarica Verhoeff, 1926 1 1
Apfelbeckiella trnowensis trnowensis (Verhoeff, 1928) 1
Apfelbeckiella trnowensis deliormana Strasser, 1966 1
Apfelbeckiella trnowensis rhodopina Strasser, 1966 1
Rhodopiella beroni (Strasser, 1966) 1 1
Rhodopiella beroni saetigera  (Strasser, 1973) 1
Insecta
Apterygota
Diplura
Family Campodeidae
Plusiocampa arbanisiensis  Bareth et Conde, 2001 1
Plusiocampa beroni  Bareth et Conde, 2001 1
Plusiocampa bulgarica Silvestri, 1931 1 1
Plusiocampa bureschi Silvestri, 1931 1
Plusiocampa gueorguievi  Bareth et Conde, 2001 1
Plusiocampa vodniensis  Bareth et Conde, 2001 1
Collembola
Family Onychiuridae
Onychiurus sensitivus Handschin, 1928 1
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Onychiurus vornatscheri  Stach, 1946 1
Protaphorura beroni (Gruia, 1972) 1
Family Entomobryidae
Pseudosinella bulgarica  Gama, 1974 1 1
Pseudosinella duodecimocellata  Handschin, 1928 1 1
Pseudosinella kwartirnikovi  Gama, 1974 1 1
Orthoptera
Family Raphidophoridae
Troglophilus neglectus Krauss, 1879 1 1
Coleoptera
Family Carabidae
Duvalius (Paraduvalius ) balcanicus (J. Frivaldzsky, 1879) 1
Duvalius (Paraduvalius ) beroni  Guéorguiev, 1971 1
Duvalius (Paraduvalius ) beshkovi Coiffait, 1970 1
Duvalius (Paraduvalius ) bulgaricus Knirsch, 1924 1
Duvalius (Paraduvalius ) bureschi  Jeannel, 1928 1
Duvalius (Paraduvalius ) garevi Casale et Genest, 1991 1
Duvalius (Paraduvalius ) joakimovi B. Guéorguiev, 2005 1
Duvalius (Paraduvalius ) kotelensis Genest, 1978 1
Duvalius (Paraduvalius ) papasoffi  Mandl, 1942 1
Duvalius (Paraduvalius ) petrovi B. Guéorguiev, 2005 1
Duvalius (Paraduvalius ) pirinensis  B. Guéorguiev, 2005 1
Duvalius (Paraduvalius ) pretneri Guéorguiev, 1971 1
Duvalius (Paraduvalius ) regisborisi Buresch, 1926 1
Duvalius (Paraduvalius ) zivkovi zivkovi Knirsch, 1925 1
Pheggomisetes buresi buresi Knirsch, 1923 1
Pheggomisetes buresi medenikensis Knirsch, 1924 1
Pheggomisetes globiceps globiceps Buresch, 1925 1
Pheggomisetes globiceps breiti  Mandl, 1942 1
Pheggomisetes globiceps georgievi Z. Karaman, 1958 1 1
Pheggomisetes globiceps lakatnicensis Jeannel, 1928 1
Pheggomisetes globiceps stoicevi Guéorguiev, 1964 1
Phegmisetes globiceps karlukovensis Genest, 1978 1
Pheggomisetes globiceps ilandjievi  Guéorguiev, 1964 1
Pheggomisetes globiceps mladenovi Guéorguiev, 1964 1
Pheggomisetes globiceps cerovensis Guéorguiev, 1964 1
Pheggomisetes radevi radevi  Knirsch, 1924 1
Pheggomisetes radevi ilcevi  Knirsch, 1924 1
Pheggomisetes radevi tranteevi  Guéorguiev, 1964 1
Rambousekiella ledenikensis  Knirsch, 1925 1 1

Laemostenus (Pristonychus ) stoevi B. Guéorguiev, 2003 1
Laemostenus (Pristonychus ) derventicus B. Guéorguiev, 
2003 1
Family Staphylinidae
Bryaxis (Erychobythus ) beroni  Z. Karaman, 1969 1 1
Family Cholevidae 
Bathyscia raitchevi  Casale, Giachino & Etonti, 1990 1
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Beronia micevi Guéorguiev, 1960 1 1
Beskovia bulgarica  Guéorguiev, 1960 1
Hexaurus merkli (J. Frivaldzsky, 1879) 1
Hexaurus schipkaensis Zerche, 1990 1
Hexaurus similis (J. Frivaldzsky, 1879) 1
Hexaurus paradisi  Zerche, 1990 1
Netolitzkya jeanneli jeanneli Buresch, 1924 1
Netolitzkya jeanneli matroffi  Jeannel, 1930 1
Netolitzkya maneki maneki  J. Müller, 1909 1
Netolitzkya maneki iltschewi Jeannel, 1924 1
Radevia hanusi Knirsch, 1925 1 1
Rhodopiola cavicola  Guéorguiev, 1960 1
Tranteeviella bulgarica Pretner, 1958 1
Bureschiana drenskii Guéorguiev, 1963 1
Balcanobius etropolensis Guéorguiev, 1965 1
Genestiellina gueorguievi (Giachino, 1992) 1
Beroniella tetevensis  Giachino et Guéorguiev, 1990 1
Vratzaniola pandurskii Dupré, 2000 1
Family Curculionidae
Otiozhyudus (Padonebisuus ) beroni Angelov, 1985 1
Otiozhyudus  (Padonebisuus ) gueorguievi Angelov, 1985 1

Otiozhyudus (Padonebisuus ) angelovi B. Guéorguiev, 2004 1

ЛЕГЕНДА: 1 - вида се среща в пещера/и, попадащи в
този биогеографски район
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