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1. УВОД 
Прилепите са най-голямата група бозайници (приблизително ¼ 

от класа – над 950 вида). Разредът се разделя на две подгрупи – 
Megachiroptera и Microchiroptera. Предполага се, че те произлизат от 
различни прародители. Най-ранните данни за Microchiroptera са за вида 
Icaronycteris, чиито останки са намерени в ранноеоценски седименти с 
възраст 54 млн. г. Първият вид от Megachiroptera е Archaeopteropus от 
ранен олигоцен (преди 37 млн. г.). Първите прилепи от Microchiroptera 
са с подобна на земеровка зъбна система. Предполага се, че 
Megachiroptera са еволюционно близки до приматите. (Macdonald & 
Barret, 1993).  

В България и Европа са разпространени представители на 
Microchiroptera, които са предимно насекомоядни. От общо над 780 
вида от Microchiroptera (Macdonald & Barret, 1993), в България са 
установени 33 (като за континентална Европа те са 35) (Benda et al. 
2003, Dietz & Von Helversen 2004).  

Прилепите са единствените активно летящи бозайници. Тази, 
както и следните особености на биологията им: нощтна активност, 
използване на ехолокация за ориентация, способност за избягване на 
неблагоприятните условия чрез състояние на хибернация, извършване 
на сезонни миграции, формиране на големи струпвания (колонии) до 
няколко хиляди индивида, продължителност на живота в естествени 
условия до 15 – 25 години – прави прилепите изключително интересен 
и уникален в сравнение с другите групи бозайници обект на 
изследване. Част от тези особености, обаче затруднява полевите 
проучвания и налага употребата на специализирана техника, поради 
което прилепите в световен мащаб, както и у нас, са една от най-слабо 
проучените групи бозайници (Иванова, 2005). 

Прилепите имат висок консервационен статус. Българските 
видове са строго защитени от ЗБР и са включени в конвенциите 
Бернска, Бонска, EUROBATS, IUCN – Red List, Директива 92/43/ЕЕС, 
които са ратифицирани от България. 

Градовете са предпочитана среда за много видове прилепи, в 
която те намират нови убежища и места за хранене и размножаване. 
Въпреки актуалността на изучаването на прилепите в урбанизирана 
среда, до настоящия момент на Балканския полуостров не са 
провеждани детайлни изследвания върху този проблем. Настоящата 
работа представя проучване на хироптерофауната в двата най-големи 
града, разположени в Горнотракийската низина – Пловдив и Стара 
Загора. 
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2. ЛИТЕРАТУРЕН ПРЕГЛЕД 
 
Първи данни за съвременната бозайна фауна в България са 

публикувани от Христович (1892). Той изтъква много интересната 
зоогеографска позиция на страната и изброява всички известни 
съобщения за бозайници, сред които и 2 вида прилепи: 
R. ferrumequinum и M. myotis. По-късно В. Ковачев открива естествена 
колекция в Русе, на чиято основа публикува съобщения за следните 
видове: R. ferrumequinum, R. hipposideros, M. myotis, P. pipistrellus, 
N. noctula, N. leisleri, P. auritus, M. schreibersii (Ковачев 1894, 1906, 
1908). 

Следващите проучвания касаят предимно прилепите в естествени 
местообитания, като отделни екземпляри и колонии на прилепи са 
съобщавани и от населени места от най-различни части на България 
(Benda et al., 2003; Pandourski, 2004; Pandourski & Karaivanov, 2007). 

У нас се срещат 33 вида (от 35 вида в Европа), представители на 
семействата: Rhinolophidae, Vespertilionidae и Molossidae. 

Иванова (2005) извършва първата типизация на екологичните 
групи видове прилепи в България на базата на техните убежища. Те са 
две големи групи:  

1. Пещеролюбиви: облигатно и факултативно пещеролюбиви  
2. Не пещеролюбиви: скални, горски, синантропни и такива с 

неизяснен статус. За синантропни са определени видовете: Myotis 
mystacinus, Myotis aurascens, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus kuhlii, 
Plecotus austriacus, Eptesicus nilssonii. 

Въпреки липсата на детайлни изследвания на прилепите в 
градовете на България, най-подробни данни са представени от 
Pandourski (2004) за град Бургас при проучването му върху Бургаските 
крайморски езера. Авторът анализира 143 записа на ултразвуци от 
прилепи от урбанизираната част на града, като установява 6 вида: 
Nyctalus noctula, Nyctalus leisleri, Eptesicus serotinus, Pipistrellus 
pipistrellus, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pygmaeus. За N. leisleri е 
установена висока активност на хранене около улични лампи, а 
P. pipistrellus освен в Бургас, е установен и в съседните му села. 

За градовете Пловдив и Стара Загора и прилежащите им 
географски райони в радиус от 40 km се съобщават различен брой 
видове прилепи.  

За територията на град Пловдив са съобщени 6 вида: Myotis 
blythii (Tomes, 1857) (Benda et al., 2003), Eptesicus serotinus (Schreber, 
1774) (Benda et al., 2003), Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) 
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(Skuratowicz et al., 1982; Benda et al., 2003), Nyctalus noctula (Schreber, 
1774) (Бъчваров, 1963), Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) (Benda et 
al., 2003), Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) (Бъчваров, 1963). 

За съседните на този град прилежащи географски райони в 
радиус от 40 km са съобщени следните 16 вида с находища: 

Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) 
1) Добростан: п-ра Ахметова дупка, п-ра Иванова вода, п-ра Топчика 
(Benda et al., 2003), 2) Мостово, п-ра Гаргина дупка (Nowosad et al., 
1987; Benda et al., 2003); 3) Орехово, п-ра Прилепната пещера (Янчев и 
Стойкова, 1973);  

Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) 
1) Бачково, Бачковски манастир, малка пещера (Benda et al., 2003), 
2) Добростан, п-ра Ахметова дупка, п-ра Топчика (Benda et al., 2003),  
п-ра Овчата пещера (Beron, 1962), 3) Кричим, сграда (Benda et al., 
2003), 4) Мостово, п-ра Гаргина дупка, п-ра Змиин борун (Benda et al., 
2003); 

Rhinolophus euryale Blasius, 1853 
1) Орехово, пещера 100 m западно от селото, пещера в кариера (Benda 
et al., 2003); 

Myotis myotis (Borkhausen, 1797) 
1) Пловдив, под мост близо до града (Heinrich, 1936), 2) Бачково, 
Бачковски манастир (Benda & Horáček, 1995; Benda et al., 2003), 
3) Добростан, п-ра Ахметова дупка (Benda et al., 2003), Марциганица, 
п-ра Иванова вода (Benda & Horáček, 1995; Benda et al., 2003), 
4) Асеновград, Асенова крепост (Hanák & Josifov, 1959); 5) Орехово, 
пещера 100 m западно от селото (Benda et al., 2003); 

Myotis blythii (Tomes, 1857) 
1) Добростан, п-ра Иванова вода (Hazelton, 1970; Benda et al., 2003), 
2) Мостово, п-ра Гаргина дупка (Beron, 1970, 1974b), 3) Перущица, 
Каменна порта (Obuch & Benda, 1996); 4) Лъки, скали в долината под 
града (от погадки на сова) (Obuch & Benda, 1996); 5) Орехово, пещера 
100 m западно от селото, пещера в кариера (Benda et al., 2003); 

Myotis nattereri (Kuhl, 1817) 
1) Орехово, пещера 100 m западно от селото (Benda et al., 2003); 

Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) 
1) Орехово, пещера 100 m западно от селото (Benda et al., 2003); 

Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) s. l. 
1) Добростан, п-ра Иванова вода (Benda et al., 2003), 2) Лъки, скали в 
долината под града (от погадки на сова) (Obuch & Benda, 1996), 
3) Садово, под кора на дърво (Буреш, 1917; Ковачев, 1925); 
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Myotis aurascens Kusjakin, 1935 
1) Пловдив, източно от града (Heinrich, 1936; Benda & Tsytsulina, 2000; 
Feiler, 1999; Benda et al., 2003); 2) Орехово, п-ра Модърската пещера 
(Benda & Tsytsulina, 2000; Benda et al., 2003); 

Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837) 
1) Добростан, п-ра Ахметова дупка, п-ра Иванова вода (Benda et al., 
2003), 3) Мостово, п-ра Гаргина дупка (Beron, 1961; Берон, 1964; Берон 
и Колебинова, 1964; Nowosad et al., 1987; Benda et al., 2003); 

Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 
1) Орехово, пещера 100 m западно от селото, пещера в кариера (Benda 
et al., 2003);  

Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) 
1) Пловдив, низина в околностите на града (Heinrich, 1936), 2) Садово 
(Буреш, 1917; Ковачев, 1925); 3) Лъки, скали в долината под града (от 
погадки на сова) (Obuch & Benda, 1996); 4) Орехово, пещера 100 m 
западно от селото (Benda et al., 2003); 

Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) 
1) Бачково, 1 km южно от манастира (Beron, 1961); 2) Орехово, пещера 
100 m западно от селото, пещера в кариера (Benda et al., 2003); 

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)  
1) Мостово, п-ра Гаргина дупка (Nowosad et al., 1987), 2) Пловдив, 
околностите на града (Heinrich, 1936; Hopkins & Rotschild, 1956); 
3) Гара Кричим (опръстенен близо до Василевка, област Пересчепино, 
район Днипропетровс`к на 28 юни 1939 (Буреш, 1941, 1942; 
Попов, 1941); 

Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839) 
1) Садово (Буреш, 1917; Ковачев, 1925); 

Nyctalus noctula (Schreber, 1774) 
1) Пловдив, низина в околностите на града (Heinrich, 1936), 2) Садово 
(Буреш, 1917; Ковачев, 1925); 3) Лъки, скали в долината под града (от 
погадки на сова) (Obuch & Benda, 1996); 4) Орехово (Бъчваров, 1963); 

Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) 
1) Орехово, пещера в кариера (Benda et al., 2003; Benda & Ivanova, 
2003); 

Plecotus austriacus (Fischer, 1829) 
1) Перущица, каменна порта (Obuch & Benda, 1996); 2) Орехово, 
пещера 100 m западно от селото (Hanák et al., 2001; Benda et al., 2003; 
Benda & Ivanova, 2003), пещера в кариера (Hanák et al., 2001; Benda & 
Ivanova, 2003); 
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Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) 
1) Добростан, п-ра Иванова вода (Benda et al., 2003), п-ра Леденика 
(Nowosad et al., 1987), 2) Мостово, п-ра Гаргина дупка (Берон, 1964; 
Берон и Колебинова, 1964; Nowosad et al., 1987; Beškov, 1993; Beshkov, 
1998; Benda et al., 2003), 3) Асеновград, Асенова крепост (Hanák & 
Josifov, 1959); 4) Лъки, скали в долината под града (от погадки на сова) 
(Obuch & Benda, 1996); 5) Орехово, пещера 100 m западно от селото, 
пещера в кариера (Benda et al., 2003); 

Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) 
1) Родопите, южно от Пловдив (Калчев и Бешков, 1963); 2) гр. Лъки, 
скали в долината под града (от погадки на сова) (Obuch & Benda, 1996). 

 
За територията на гр. Стара Загора липсват данни за прилепите. 

За съседните на този град прилежащи географски райони в радиус от 
40 km са съобщени следните 13 вида с находища: 

Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) 
1) Тъжа, п-ра Безименна, (Ivanova, 1998; Beron et al., 2000a; Benda et al., 
2003), 2) Борущица, п-ра Топлата дупка (Beron, 1962), 3) Змеево, п-ра 
Змейова дупка (Beron, 1962, 1963); 

Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) 
1) Остра могила, п-ра Лабиринта (Beron, 1994), 2) Змеево, п-ра Змейова 
дупка (Beron, 1962); 

Myotis myotis (Borkhausen, 1797) 
1) Казанлък (Ковачев, 1925); 

Myotis blythii (Tomes, 1857) 
1) Тъжа, резерват Джендема, малки пещери (Ivanova, 1998; Beron et al., 
2000a); 

Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) s. l. 
1) Тъжа, резерват Джендема, малки пещери (Ivanova, 1998; Beron et al., 
2000a; Benda et al., 2003); 

Myotis aurascens Kusjakin, 1935 
1) Гара Тулово (Hanák & Josifov, 1959; Benda & Tsytsulina, 2000; Benda 
et al., 2003); 

Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) 
1) Тъжа, резерват Джендема, малки пещери (Ivanova, 1998; Beron et al., 
2000a; Benda et al., 2003); 

Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 
1) Тъжа, резерват Джендема, малка пещера (Ivanova, 1998; Beron et al., 
2000a; Benda et al., 2003); 

Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) 
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1) Тъжа, резерват Джендема, малки пещери (Ivanova, 1998; Beron et al., 
2000a; Benda et al., 2003); 

Nyctalus noctula (Schreber, 1774) 
1) Тъжа, резерват Джендема, малки пещери (Ivanova, 1998; Beron et al., 
2000a; Benda et al., 2003), 2) Чирпан (Grimmberger, 1993); 

Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) 
1) Тъжа, резерват Джендема, малки пещери (Ivanova, 1998; Beron et al., 
2000a; Benda et al., 2003); 

Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) 
1) Тъжа, резерват Джендема, п-ра Безименна (Ivanova, 1998; Beron et 
al., 2000a; Benda et al., 2003), малки пещери (Ivanova, 1998; Beron et al., 
2000a; Benda et al., 2003); 

Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) 
1) Борущица, п-ра Топлата дупка (Beron, 1962). 
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3. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 
 

Целта на настоящата работа е проучване на хироптерофауната в 
градска среда, с оглед изясняване на специфичничните условия за 
живот, които тя предлага. За тази цел са поставени следните задачи: 
 

1. Изследване и сравнение на видовото разнообразие на 
прилепите в проучваните градове и околните им географски райони. 
 

2. Получаване на данни за видовете прилепи и важността на 
убежищата и местообитанията за тях в изследвания район. 
 

3. Проучване на данни за летателната, хранителна и социално-
комуникативна активност на някои видове прилепи в градските 
местообитания и тяхната зависимост от някои фактори на средата. 
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4. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 
 

Проучването на прилепите е извършено в градовете Пловдив и 
Стара Загора и околностите им през периода 2005-2008 година, като 
обхваща всички годишни сезони. Две основни причини са водещи в 
избора на мястото на проучване: липсата на детайлни изследвания 
върху прилепите в градска среда в България и слабата проученост на 
Горнотракийската низина като цяло по отношение на тази група 
бозайници. 
 
4.1. Изследване на видовото разнообразие на прилепите и техните 
убежища и местообитания 

Тъй като всички видове прилепи са защитени от закона, 
улавянето им и събирането на мъртви индивиди бе извършвано с 
разрешение от НСЗП към МОСВ. 

Видовия състав на хироптерофауната в района на изследване 
беше проучен чрез: 

1. Търсене и събиране на мъртви индивиди около и в различни 
постройки и пещери, които се съхраняват като препарати в 75% етанол 
или като костен материал. (Част от индивидите са предоставени за 
съхранение на Националния Природонаучен Музей, БАН.) 

2. Събиране и анализиране на състава на погадки от нощни 
грабливи птици: забулена сова Tyto alba (Scopoli, 1769), кукумявка 
Athene noctua (Scopoli, 1769), горска ушата сова Asio otus (Linnaeus, 
1758). Погадките се съхраняват в полиетиленови пликове, като 
предварително са третирани с инсектицид. За отделяне на 
хранителните компоненти бяха навлажнявани с вода. Костите от 
прилепи се съхраняват в сух вид в полиетиленови пликове. 

3. Наблюдение и регистриране по издаван звук на летящи 
индивиди и колонии. Този метод бе използван за определяне на 
видовете летящи и през деня като Nyctalus noctula (Schreber, 1774), 
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780), както и за регистриране на 
колонии на N. noctula. Методът бе прилаган и за някои от пещерните 
видове прилепи в околностите на градовете, например Rhinolophus 
hipposideros (Bechstein, 1800), Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 
1774), Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817). Наблюдение бе извършвано 
и на осветени части от водни басейни с цел идентификация на водния 
нощник Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) по специфичното му поведение 
на хранене. 
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4. Улов с вертикални орнитологични мрежи. След 
идентификация на вида и соматометрично измерване, индивидите бяха 
връщани в природата. Улов не бе извършван в периода на бременност и 
кърмене на малките.  

5. Улов на индивиди в дневни убежища. Прилепите бяха търсени 
в разнообразни сгради и пещери. Проучвани бяха както таванската част 
на помещенията, така и разнообразни отвори в стените посредством 
осветяване. Убежища на прилепи бяха установявани и чрез 
наблюдаване на местата на влитане на прилепи при изгрев или залез 
(подточка 3) и след това допълнително бяха записвани техните 
ултразвуци с цел видова идентификация (подточка 6, 7). 

6. Теренен анализ на ултразвуци чрез хетеродинен детектор 
модел BatBox III. 

7. Запис на ултразвуци чрез Time Expansion детектори модели 
Petterson Ultrasound Detector D240x и Tranquility Transect, чрез цифрово 
записващо устройство. Записите бяха правени в mp3 и asf формат, като 
след това бяха трансформирани във wave формат. Записите се 
анализираха чрез програмата Bat Sound.  

Определянето на видовете според морфологията на тялото и 
черепа е извършено по Dietz & Von Helversen (2004), Попов и Седефчев 
(2003) и Пешев и кол. (2004). По издаваните ултразвуци, 
детерминирането е извършвано главно по Barataud (2002) и Pfalzer & 
Kusch (2003). Взети под внимание бяха и материалтие, свързани с 
определянето на видовете от род Myotis, публикувани от Parsons & 
Jones (2000), Russo & Jones (2002), Obrist & Boesch (2004) и Toffoli 
(2006). 

Видовият състав на прилепите между градовете и техните 
околности бяха сравнявани чрез индекса на сходство на Czekanovski-
Dice-Sörensen (Дажо, 1975). 

Екологичните групи на видовете по отношение на убежищата 
бяха определяни по Иванова (2005). 

Соматометрията и краниометрията на прилепите бе извършена с 
шублер с точност до 0,1 mm. 

Находищата бяха локализирани с помощта на GPS E-Trex Summit 
и програмата Map Source. 
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4.2. Проучване на летателната, хранителна и социално-
комуникативна активност на някои видове прилепи в градските 
местообитания и тяхната зависимост от някои фактори на средата  

Летателната, хранителната и социално-комуникативната 
активност на прилепите бяха изследвани на базата на записи на 
ултразвуци от прилепи с Time Expansion детектори модели Petterson 
Ultrasound Detector D240x и Tranquility Transect.  

В дадено местообитание (една точка на запис за местообитание) 
беше провеждано прослушване с времетраене от 30 до 120 минути през 
пролетно-летния сезон след залез слънце, при благоприятни за 
прилепите климатични условия. Бяха направени записи в някои 
местообитания с времетраене от 10 до 70 минути и през есенно-зимния 
период. 

Активността на прилепите беше изследвана чрез отделни проби, 
състоящи се в брой записи на ултразвуци за интервал от 10 минути, 
като температурата беше измерена за всеки такъв интервал (метод на 
Shiel & Fairley (1998) с някои модификации).  

Летателната активност е представена чрез анализа на 
ехолокационните звуци. Беше изчислена за всяко отделно 
местообитание, като средната летателна активност представлява броя 
индивидуални ехолокационни записи (един индивидуален запис, 
представлява звуци от един прилеп, засечени от ултразвуковия 
детектор при едно негово включване – той се включва автоматично при 
засичането на ултразвук) за интервал от 10 минути. 

Получените данни за летателната активност в отделните 
местообитания бяха тествани за статистически значима разлика по 
между си с Т-тест на Стюдънт (Лакин, 1990).  

Хранителната активност на прилепите беше проучена съответно 
чрез броя и процентното съотношение на отделните записи на 
хранителни „бъзове“ (силно учестени ехолокационни звуци, налични 
при локализиране на даден обект от прилепа, Фиг. 51) във всяко 
местообитание. 

Социално-комуникативната активност беше изследвана чрез броя 
записи, които съдържат социални звуци (разнообразни звуци чрез 
които прилепите комуникират по между си, своеобразни ултразвукови 
„песни“, фиг.43, 45-47, 50), на даден вид в определено местообитание. 

Изчислен беше индексът на корелация (rxy) между температурата 
и броя индивидуални ехолокационни звуци за всяка проба от 10 
минути, като цяло за даден вид в града (Лакин, 1990). 
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Получените резултати бяха обработени математически с 
помощта на компютърните програми Statistica for Windows 5.1 и 
BioDap (Thomas & Clay, 1988). 

Местообитанията на прилепите в градска среда бяха типизирани 
на базата на следните литературни източници: Gaisler et al. (1998), 
Schmidt (2002) и Bartonička & Zukal (2003). 
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5. РАЙОН НА ИЗСЛЕДВАНЕ 
 
Настоящото проучване обхваща двата най-големи града, 

разположени в Горнотракийската низина – Пловдив и Стара Загора и 
прилежащите им в радиус 40 km околности.  

Биогеографските райони, включени в проучването, са считани по 
Груев и Кузманов (1999). 

На базата на изследванията на Gaisler et al. (1998), Schmidt (2002), 
Bartonička & Zukal (2003), приемаме следните типове местообитания на 
прилепите в градска среда, като посочваме пунктовете на прослушване 
с ултразвуков детектор: 

1. Междублокови пространства с доминираща тревиста 
растителност – гр. Пловдив и гр. Стара Загора 

2. Междублокови пространства с доминираща дървесна 
растителност – гр. Пловдив и гр. Стара Загора 

3. Голям стоящ водоем (езеро Загорка в гр. Стара Загора и Гребна 
база в гр. Пловдив; и двата водоема имат околности обрасли с гъста 
горска растителност) 

4. Канали (канал в гр. Пловдив с горист бряг, разположен в 
северозападната му част и вливащ се в р. Марица, канал пресичащ гр. 
Стара Загора в южната му част, бреговете му са обрасли с храстова 
растителност, а в близост се намират панелни жилищни блокове) 

5. Малка река (4 пункта: р. Бедечка в парк Крайречен в гр. Стара 
Загора и в Средна гора, северно от града с гъсто обрасли брегове от 
разнообразна горска растителност и същата река течаща през 
индустриалната зона на града с брегове обрасли с върба Salix sp.) 

6. Голяма река (р. Марица в гр. Пловдив с пясъчни брегове и 
участъци заети от върба Salix sp). 

7. Речни разливи (р. Марица в гр. Пловдив)  
8. Парк горски тип: парк, зает отчасти от автохтонна 

растителност и отчасти от садени растителни видове, граничещ със 
Средна гора (парк Аязмото в гр. Стара Загора, гора в близост до Гребна 
база в гр. Пловдив) 

9. Парк градски тип: паркова гора във вътрешността на града, 
изцяло създадена от садени растителни видове (парк до жп гара и до 
Природонаучен Музей в гр. Пловдив, парк до Алана в гр. Стара Загора) 

10. Райони на тепетата в гр. Пловдив (хълмове от вулканична 
скала, разположени в градска среда, заети в различна степен от 
скалисти терени, тревиста или горска растителност или сгради, записи 
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на ултразвуци са проведени на всички тепета, 4 пункта: Джендем тепе, 
тепе Бунарджик, Сахат тепе и Трихълмие). 

В съседните на градовете географски райони, записи на прилепи 
с цел изследване на видовия състав са извършени в: 

1. с. Трънково, Горнотракийска низина (до микроязовир и в двор 
на къща, южно от гр. Стара Загора) 

2. Канал с брегове обрасли с върба до жк Тракия южно от гр. 
Пловдив;  

3. Устие на р. Първенецка, с доминираща заливна гора, западно 
от гр. Пловдив,  

4. с. Ново село Средна гора (до двор на къща) 
5. с. Равногор, Западни Родопи (до малка река и двор на къща) 
6. Карстов район до р. Чая южно от гр. Асеновград. 
7. р. Бедечка, с доминираща крайречна гора от черна елша Alnus 

glutinosa (северно от гр. Стара Загора, до околовръстно шосе). 
8. Каменна кариера: нефункционираща каменна кариера 

северозападно от гр. Стара Загора, с доминиране на обширни 
каменисти пространства, на места обрасли с тревиста растителност и 
ниски гори от черен бор Pinus nigra. 
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6. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
 

6.1. Изследване и сравнение на видовия състав на прилепите в 
проучваните градове и околните им географски райони 

Проучен е видовият състав на прилепите в двата града и 
околните им географски райони в радиус от 40 km (Фиг. 1). Този 
периметър е избран с оглед голямата мобилност на прилепите, 
изразяваща се в сезонни и хранителни миграции. Той е съобразен 
главно с относителното разстояние на миграциите на различните 
видове прилепи. Според Попов и Седефчев (2003) най-дългата 
миграция на най-уседналия от проучваните от нас видове прилепи 
(Plecotus auritus) е до 40 km, а най-дългото разстояние от тях изминават 
Nyctalus noctula и Pipistrellus nathusii (съответно над 1500 и над 
1000 km). 
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Фиг. 1. Район на изследване: 1 – гр. Пловдив, 2 – гр. Стара 
Загора. Периметърът от 40 km е обозначен с червен цвят. 

1 

2 
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В района на изследване са установени общо 26 вида прилепи 
(78,8% от видовете в България, и 74,3% от видовете в Европа) (Табл. 1).  

 
вид СЗ ОСЗТ ОСЗП ПЛ ОПЛТ ОПП
Rh. ferrumequinum * *
Rh. hipposideros * *
Rh. euryale *
M. myotis * * *
M. blythii * * *
Myotis myotis/blythii * * *
M. nattereri *
M. emarginatus * *
M. mystacinus-complex * * * *
M. brandtii *
M. daubentonii * * *
M. capaccini *
P. auritus *
P. austriacus * * *
Plecotus sp. * * * *
B. barbastellus * *
N. noctula * * * * * *
N. lasiopterus * *
N. leisleri * * * *
P. pipistrellus * * * * * *
P. pygmaeus * * * * *
P. nathusii * * *
P. kuhlii * *
H. savii * * * * *
E. serotinus * * * *
V. murinus ? * *
M. schreibersii * *
T. teniotis * * * * *
Общ брой видове 12 6 13 18 12 21  

 
Табл. 1. Видов състав на прилепите в района на изследване. Легенда: СЗ – 

Стара Загора, ОСЗТ – съседни на Стара Загора райони от Тракийската низина, 
ОСЗП – съседни на Стара Загора планински райони от Средна гора и Стара 
планина, ПЛ – Пловдив, ОПЛТ – съседни на Пловдив райони от Тракийската 
низина, ОПП – съседни на Пловдив планински райони от Родопите и Средна гора. 

 
В град Пловдив регистрираме 17 вида (51,5% от видовете в 

България), а в околностите му 25 (75,8% от видовете в България). 
Видовете в равнинните му околности са най-малко – 11, а в околните 
планински райони броят е по-голям от този в града – 20.  
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Респективно в град Стара Загора видовете са 11 (33,3% от 
видовете в България), а в околностите 16 (48,5% от видовете в 
България). Видовете в равнинните му околности са 6, докато в 
околните планински райони броят им е 13. 

 
Фаунистичното сходство между градовете Стара Загора и 

Пловдив и физико-географските райони в радиус от 40 km е 
представено чрез  индекса на сходство на Czekanovski-Dice-Sörensen в 
Табл. 2. 

 
 СЗ      
СЗ   ОСЗТ     
ОСЗТ 0,500   ОСЗП    
ОСЗП 0,609 0,316   ПЛ   
ПЛ 0,692 0,364 0,621   ОПЛТ  
ОПЛТ 0,600 0,375 0,435 0,692   ОПП 
ОПП 0,600 0,385 0,606 0,611 0,467   

 
Табл. 2. Фаунистично сходство, изчислено чрез индекса на Czekanovski-

Dice-Sörensen (качествена форма) между градовете Пловдив и Стара Загора и 
физико-географските райони в радиус от 40 km. Легенда: СЗ – Стара Загора, ОСЗТ 
– съседни на Стара Загора райони от Тракийската низина, ОСЗП – съседни на 
Стара Загора планински райони от Средна гора и Стара планина, ПЛ – Пловдив, 
ОПЛТ – съседни на Пловдив райони от Тракийската низина, ОПП – съседни на 
Пловдив планински райони от Родопите и Средна гора. 

 
Установяваме голямо качествено сходство (над 50%) на 

хироптерофауната в двата изследвани града, съпоставена както с 
равнинните, така и с планинските им околни географски райони. 
Сходството между качествения състав на хироптерофауната на двата 
града, както и между двете планински околности е голямо, докато 
между двете равнинни околности е ниско. Най-високо е сходството в 
качествения състав на хироптерофауната между двата града и между 
гр. Пловдив и околните му равнини (Табл. 2). 

При клъстерен анализ (Фиг. 2) се обособява отделен клон на 
околните планински географски райони на Пловдив – Родопите, които 
са най-богати на карстови области. В две малки подгрупи са градовете 
заедно с техните равнинни околности (райони от Горнотракийската 
низина), а планинските околности на Стара Загора (райони от Сърнена 
Средна гора и южния склон на Централна Стара планина) са в 
самостоятелен клон, свързан с клона на двете подгрупи на градовете с 
равнинните им околности. 
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Фиг. 2. Клъстерен анализ (Uneighted pair group average) на видовия състав на 

прилепите в градовете Пловдив и Стара Загора и околните им равнинни и 
планински географски райони. SZ – Стара Загора, OSZT – съседни на Стара Загора 
райони от Тракийската низина, OSZP – съседни на Стара Загора планински райони 
от Средна гора и Стара планина, PL – Пловдив, OPLT – съседни на Пловдив райони 
от Тракийската низина, OPP – съседни на Пловдив планински райони от Родопите  

 
Данните за видовия състав и фаунистичното сходство в района на 

изследване сочат, че изследваните равнинни градове са своебразни, 
богати на видове места, чиято хироптерофауна е близка с тази на 
околните им равнинни и планински райони. 

 
От установeните за гр. Пловдив 17 вида, 11 са регистрирани от 

нас (Myotis emarginatus, Myotis mystacinus-complex, Myotis 
daubentonii, Plecotus sp., Nyctalus leisleri, Pipistrellus pygmaeus, 
Pipistrellus nathusii, Pipistrellus kuhlii, Hypsugo savii, Vespertilio 
murinus, Tadarida teniotis), а 6 вида са съобщени от литературни 
източници (Myotis blythii, Eptesicus serotinus, Pipistrellus pipistrellus, 
Nyctalus noctula, Nyctalus lasiopterus, Barbastella barbastellus). 
Въпреки, че Бъчваров (1963) е съобщил за един индивид от вида 
B. barbastellus, събран в гр. Пловдив, ние не го установяваме в 
изследваната градска среда, както и в прилежащите околни географски 
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райони. В град Пловдив ние не установяваме Nyctalus lasiopterus 
(отделни ехолокационни ултразвуци с по-ниска честота (окло 16,5 
kHz), която според някои автори разграничава гигантския от ръждивия 
вечерник (Ibanez et al., 2001) са записани в града, но те не са използвани 
за определяне на вида). Най-често срещани в града (по данни, получени 
от записи на ултразвуци, намиране на колонии и убежища, улов с 
орнитологични мрежи, намиране на мъртви индивиди и др.) са 
ръждивия вечерник, средиземноморското прилепче, кафявото 
прилепче, малкото кафяво прилепче и полунощния прилеп. Данни за 
малко индивиди има за видовете трицветен нощник, воден нощник, 
дългоух прилеп (Plecotus sp.), малък вечерник, Натузиево прилепче, 
двуцветен прилеп. 

Всички 11 вида, които са установени в гр. Стара Загора, се 
съобщават за пръв път за града (Myotis myotis / Myotis blythii, Myotis 
mystacinus-complex, Myotis daubentonii, Plecotus austriacus, Nyctalus 
noctula, Nyctalus leisleri, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygmaeus, 
Hypsugo savii, Eptesicus serotinus, Tadarida teniotis). В този град най-
често срещани са видовете ръждив вечерник и кафяво прилепче. За 
някои видове регистрираме малко находища – мустакати нощници, 
воден нощник, сив дългоух прилеп, малък вечерник. 
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6. 2. Установени видове прилепи и важност на убежищата и 
местообитанията за тях в изследвания район 

 
В градска среда най-много видове са имали убежища във 

вътрешността на обитаеми сгради (Plecotus austriacus, Nyctalus noctula, 
Pipistrellus kuhlii, Hypsugo savii), по-малко във фуги или други 
цепнатини във фасадата на обитаеми сгради (Nyctalus noctula, 
Pipistrellus pipistrellus, Hypsugo savii) и само един вид в хралупи 
(Nyctalus noctula) и във фуги на мостове. Въпреки, че в първата група 
убежища са установени най-много видове, ние сме наблюдавали най- 
много индивиди прилепи във втория и последния тип убежища. Много 
колонии (над 100) във фуги на панелни блокове на ръждив вечерник са 
установени в Стара Загора през всички сезони, а в Пловдив те са по-
малко и най-често са във фуги и други цепнатини във фасадата на 14 – 
16 етажни блокове (общо 10). Колониите включват от 10 до 50 
индивида. В гр. Пловдив са регистрирани колонии на вида в мост над р. 
Марица и мост над жп, с няколко колонии от 30 до 125 индивида за 
фуга. Общо за моста над р. Марица са преброени около 1000 индивида 
от зимуваща колония на вида.  

Най-много видове в градска среда са установени в 
местообитанията междублокови пространства с доминираща дървесна 
растителност и парк от горски тип.  

В околностите на двата града най-много видове прилепи са 
използвали убежища в необитаеми, отчасти разрушени сгради 
(Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Plecotus 
austriacus, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus nathusii, Hypsugo savii).  
По-малко видове са намерени в пещери (Myotis myotis, Rhinolophus 
hipposideros, Miniopterus schreibersii), в части от обитаеми сгради 
(Rhinolophus hipposideros) и във фуги от външната страна на сгради 
(Nyctalus noctula). Най-много индивиди са установени в пещери 
(колония от 2000 индивида на M. schreibersii и отделни екземляри от 
други видове).  

Най-много видове са установени над къщи с дворове в 
околностите на двата града (общо за планински и равнинни райони). 
Много видове има и над реки с горист бряг в планински и равнинни 
райони, реки с тревист бряг в планински райони и канали в равнинни 
райони.  
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Х ФО ФМ ОС БТ БД ГВ ГР РА KA МВ КД ПГр ПГо ИЗ ТБ ТД ТС ТТ РГИ РГП
Myotis myotis/Myothis blythii д д д д
Myotis emarginatus д
Myotis mystacinus - complex 5п
Myotis daubentonii н, д
Plecotus austriacus 2з х
Plecotus  sp. д д д
Nyctalus noctula н, д н, д 1000з, 125 н д, н, 13у д, н, 1п д, н д, н д, н д, н д, н д д д, н д д, н д, н д д д, н д, н, 72м
Nyctalus leisleri д д
Pipistrellus pipistrellus 1 д 1у д д д д д д д д д д д д д д д, 2м
Pipistrellus pygmaeus д д д д д д д д д д д д д, 1м
Pipistrellus nathusii д
Pipistrellus kuhlii 45р, 1з д д, н, х д 2м х
P. nathusii/P. kuhlii д д д д д д д д д д д д д д д д дд
Hypsugo savii 30р  1з д д, 1у, х д д д д д д д д д д д д 3м
Eptesicus serotinus д д д д д д д д д д д, 2м
Vespertilio murinus д
Tadarida teniotis д, 1у д д д д д д д д д д
общо 1 3 1 4 7 11 9 6 8 7 8 5 6 11 7 6 4 6 7 5 7

вид убежище - брой индивиди местообитание

Табл. 3а: Видове прилепи в двата града: убежища и местообитания, в които са установени (посочени са и методите, с помощта на 
които са регистрирани).  
Легенда – за убежища: Х – хралупи на дървета, ФО – фуги и различни цепнатини във фасадата на обитаеми сгради, ФМ – фуги и 
други цепнатини в мостове, ОС – във вътрешността на обитаеми сгради (мазета, тавани, входове на жилищни блокове, стаи), з – 
зимуващи индивиди, р – размножителна колония; местообитания: БТ – междублокови пространства с тревиста растителност, БД 
– междублокови пространства с дървесни видове, ГВ – голям стоящ водоем (гребен канал), ГР – голяма река (р. Марица), РА – 
речни разливи (разливи на р. Марица), KA – канал с горист бряг, МВ – малък изкуствен водоем в градски парк; КД – район зает от 
къщи с дворове, ПГр – парк от градски тип, ПГо – парк от горски тип, ИЗ – индустриална зона, TБ – Бунарджик тепе, TД – 
Джендем тепе, TС – Сахат тепе, TТ – Трихълмие, РГИ – река с горист бряг в индустриална зона (р. Бедечка), РГП – река с горист 
бряг в парк (р. Бечечка, парк Крайречен); за методи: д – ултразвуков детектор, п – от погадки на нощни грабливи птици, н – 
наблюдение, м – мрежи, у – мъртви индивиди, х – хванати в убежището си. 
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ОС НС Ф ПЕ РГП РТП РГР КА ШГ ПШД ПСД КД К М МВР МВП
Rhinolophus ferrumequinum 200р н
Rhinolophus hipposideros 1 60р 2 н х х н
Myotis myotis 1з х
Myotis myotis/Myothis blythii д
Myotis emarginatus д
Myotis brandtii 2м
Plecotus austriacus 2 1п, 1м х
Plecotus  sp. д д д
Nyctalus noctula н д д д д д 3м д
Nyctalus lasiopterus н
Nyctalus leisleri д д
Pipistrellus pipistrellus 1 д д д д д х
Pipistrellus pygmaeus д д д д
Pipistrellus nathusii 1 х
Pipistrellus kuhlii 1м
P. nathusii/P. kuhlii д д д д д д
Hypsugo savii 1 д 1м 1у х
Eptesicus serotinus д
Miniopterus schreibersii 2000
Tadarida teniotis д д д д
общо 1 6 1 3 6 6 7 6 1 2 1 11 3 1 1 4

вид убежище - брой индивиди местообитание

                                       

Табл. 3б: Видове прилепи в околностите на двата града: убежища и местообитания, в които са установени (посочени 
са и методите, с помощта на които са регистрирани).  

Легенда – за убежища: ОС – във вътрешността на обитаеми сгради (мазета, тавани, входове на жилищни блокове, 
стаи), Ф – фуга в мраморен навес (над чешма с минерална вода в гр. Хисаря), НС – необитаеми сгради (изоставени отчасти 
разрушени сгради и недовършени строежи), з – зимуващи индивиди, р – размножителна колония; местообитания: РГП – 
река с горист брях в планински райони, РТП – река с тревист бряг в планински райони, РГР – река с гроист бряг в 
равнинни райони, KA – канал с горист бряг, ШГ – широколистна гора, от различни видове, ПШД – поляни с отделни групи 
широколистни дървета, ПСД – поляни с отделни групи широколистни и иглолистни дървета, КД – къщи с дворове (в 
планински и равнинни райони), К – бивша каменна кариера (северозападно от Стара Загора), М – микроязовир в равинни 
райони, МВР – малък водоем в равнинни райони (образуван на мястотона изкоп), МВП – малък изкуствен водоем в 
планински райони; за методи: д – ултразвуков детектор, п – от погадки на нощни грабливи птици, н – наблюдение, м – 
мрежи, у – мъртви индивиди, х – хванати в убежището си. 
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6.1. Летателна, хранителна и социално-комуникативна активност 
на някои видове прилепи в градските местообитания и тяхната 
зависимост от някои фактори на средата 
 
6.1.1. Летателна активност на прилепите в различни 
местообитания 
 
Обща летателна активност на прилепите в градска среда  

Летателната активност на прилепите в различни местообитания е 
представена в таблици 4 и 5. 
 

вид BT BD GV GR RA KA KD PGR PGO IZ TB TD TS TT
Myotis sp. - дребен 0,00 0,00 0,40 0,56 0,22 1,10 0,00 0,22 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plecotus sp. 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
N. noctula 19,82 3,14 26,60 6,44 7,11 1,60 1,56 2,00 11,44 0,60 28,00 6,50 3,50 1,70
N. leisleri 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22-32 kHz 2,36 0,86 13,20 9,00 0,78 2,90 1,89 2,78 1,56 0,30 1,00 1,25 5,10 1,30
V. murinus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E. serotinus 0,00 0,36 0,00 0,22 0,00 0,10 0,11 20,89 0,56 0,10 0,00 0,00 27,30 0,30
M. myotis/blythii 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M. emarginatus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10
P. pipistrellus 0,00 4,21 24,60 1,78 6,44 2,00 2,00 4,22 0,78 0,20 0,67 0,75 0,80 0,30
P. pygmaeus 0,00 0,00 17,80 0,67 5,67 0,40 0,00 0,33 0,22 0,00 6,67 3,75 0,20 0,00
P. kuhlii 0,00 0,07 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P. nathusii 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P. kuhlii/nathusii 0,73 8,93 50,40 0,89 10,11 1,40 1,00 6,67 1,33 3,50 3,22 3,25 4,70 2,40
35-38 kHz 0,00 0,21 13,60 0,11 0,33 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 0,38 0,90 0,20
Pipistrellus sp. 0,09 0,64 8,40 0,11 1,89 0,00 0,00 0,11 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H. savii 0,27 0,00 2,00 1,33 0,33 0,00 0,11 1,33 0,11 1,50 2,11 0,00 0,50 1,60
T. teniotis 0,00 0,00 1,40 0,00 0,22 0,00 0,00 5,22 0,56 0,00 0,89 0,00 0,00 0,30
13-16,5 kHz 0,09 0,00 1,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00
неопределени 0,00 1,21 4,80 1,11 0,22 0,90 0,00 0,22 0,33 0,00 0,33 0,13 0,80 0,30
общо 23,45 19,79 164,40 22,33 33,44 10,40 6,67 44,78 18,56 6,20 43,00 16,00 43,80 8,50  

 
Табл. 4 Средна летателна активност на прилепите (Chiroptera) през пролетно-
летния период, изчислена за 10 минути в различни местообитания в гр. Пловдив. 
Легенда: BT – междублокови пространства с тревиста растителност, BD – 
междублокови пространства с дървесни видове, GV – голям стоящ водоем (гребен 
канал), GR – голяма река (р. Марица), RA – речни разливи (разливи на р. Марица), 
KA – канал с горист бряг, KD – район зает от къщи с дворове, PGR – парк от 
градски тип, PGO – парк от горски тип, IZ – индустриална зона, TB – Бунарджик 
тепе, TD – Джендем тепе, TS – Сахат тепе, TT – Трихълмие. 
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вид BT BD GV KA PGR PGO RGI RGP IZ KD
Myotis sp. - дребен 0.00 0.17 1.33 0.00 0.00 0.71 0.00 3.33 0.33 0.00
Plecotus sp. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00
N. noctula 11.63 14.33 26.67 82.67 29.00 1.43 28.60 29.00 12.33 9.25
22-32 kHz 1.75 2.67 2.67 26.00 0.67 0.57 5.00 4.67 0.67 0.25
E. serotinus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.33 0.33 0.00
P. pipistrellus 0.25 2.33 17.00 16.00 29.00 1.43 14.80 107.00 0.00 0.50
P. pygmaeus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 7.00 0.33 1.00 0.00
P. kuhlii/nathusii 0.38 0.67 0.67 2.00 4.67 0.14 0.40 0.33 1.00 0.38
35-38 kHz 0.00 0.00 0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13
Pipistrellus sp. 0.00 0.33 4.33 1.00 10.00 0.14 1.20 3.33 0.00 0.13
H. savii 0.00 0.33 0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13
T. teniotis 0.63 0.17 0.67 1.33 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00
13-16,5 kHz 0.13 0.00 0.00 1.33 0.33 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00
неопределени 0.00 0.33 0.33 5.33 0.00 0.00 0.20 0.67 0.00 0.00
общо 14.75 21.33 53.67 139.00 74.33 5.00 58.20 149.00 15.67 10.75  

 
Табл. 5 Средна летателна активност на прилепите (Chiroptera) през пролетно-
летния период, изчислена за 10 минути в различни местообитания в гр. Стара 
Загора. Легенда: BT – междублокови пространства с тревиста растителност, BD – 
междублокови пространства с дървесни видове, GV – голям стоящ водоем (ез. 
Загорка), KA – канал в близост до строеж и панелен блок с брегове обрасли с 
храсти, PGR – парк от градски тип, PGO – парк от горски тип, RGI – река с горист 
бряг в индустриална зона (р. Бедечка), RGP – река с горист бряг в парк (р. Бечечка, 
парк Крайречен), KD – район зает от къщи с дворове. 
 
 
Град Пловдив 
 За гр. Пловдив като цяло за разред Chiroptera установяваме най-
висока активност на летене в района на голям стоящ водоем (гребен 
канал) – средно 164,4 записа на ехолокационни звуци за 10 минути 
(Фиг. 3). Тази стойност е повече от три пъти по-висока от изчислената 
за местообитанието, което е на второ място по интензивност на 
активността (парк от градски тип, 44,78 записа за 10 min). Висока 
летателна активност на прилепи е установена и в районите на речни 
разливи (р. Марица – 33,44/10 min), както и на две от тепетата (Сахат 
тепе – 43,80/10 min; Бунарджик тепе – 43,00/10 min). 
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Фиг..3. Средна летателна активност на прилепите (Chiroptera) през 
пролетно-летния период, изчислена за 10 минути в различни местообитания в 
гр. Пловдив. Легенда: BT – междублокови пространства с тревиста растителност, 
BD – междублокови пространства с дървесни видове, GV – голям стоящ водоем 
(гребен канал), GR – голяма река (р. Марица), RA – речни разливи (разливи на р. 
Марица), KA – канал с горист бряг, KD – район зает от къщи с дворове, PGR – парк 
от градски тип, PGO – парк от горски тип, IZ – индустриална зона, TB – Бунарджик 
тепе, TD – Джендем тепе, TS – Сахат тепе, TT – Трихълмие. 
 

Най-ниската летателна активност на прилепи е регистрирана в 
индустриалната зона (6,62/10 min). С подобна ниска стойност, 
активността е и в районите на къщи с дворове (6,67/10 min) и сходното 
по гъстота на къщи и най-урбанизирано тепе – Трихълмието 
(8,50/10 min). 

При клъстерен анализ, чрез стойностите на средна летателна 
активност на видовете за 10 минути на прослушване, установяваме 
отделяне на голям стоящ водоем (местообитанието с най-висока 
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установена летателна активност) от останалите местообитания (Фиг. 4). 
Всички други местообитания образуват една голяма клъстерна група. 
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Фиг. 4 Клъстерен анализ на изследваните местообитания в гр. Пловдив 
според активността на видовете и видовите групи през пролетно-летния период, 
изчислена като брой записи на ехолокационни звуци за 10 минути на прослушване. 
Легенда: BT – междублокови пространства с тревиста растителност, BD – 
междублокови пространства с дървесни видове, GV – голям стоящ водоем (гребен 
канал), GR – голяма река (р. Марица), RA – речни разливи (разливи на р. Марица), 
KA – канал с горист бряг, KD – район зает от къщи с дворове, PGR – парк от 
градски тип, PGO – парк от горски тип, IZ – индустриална зона, TB – Бунарджик 
тепе, TD – Джендем тепе, TS – Сахат тепе, TT – Трихълмие. 

 
Статистически значима разлика в средната летателна активност 

на прилепите за 10 минути на прослушване (P<0,01) установяваме 
между: междублокови пространства с тревиста растителност и всички 
останали местообитания (без парк от горски тип, Бунарджик и 
индустиална зона). Такава разлика има при голям водоем съпоставен с 
къщи с дворове, тепе Бунарджик, Джендем тепе и Сахат тепе; между 
разлив спрямо Бунарджик и Сахат тепе; между канал и Бунарджик; 
както и между две от тепетата – Бунарджик и трихълмие. 
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Град Стара Загора 
За гр. Стара Загора като цяло за разред Chiroptera установяваме 

най-висока активност на летене в района на река, течаща в паркова гора 
(р. Бедечка, парк Крайречен) – средно 149,0 записа на ехолокационни 
звуци за 10 минути (Фиг. 5.). Висока летателна активност на прилепи е 
установена и в района на канал с брегове, обрасли с храсти, разположен 
в близост до строеж и панелен блок – 139,0/10 min. Със средни 
стойности на активността се характеризират голям стоящ водоем, парк 
от градски тип и река с горист бряг в индустриална зона. Най-ниската 
летателна активност на прилепи е регистрирана в парк от горски тип 
(парк Аязмото) (5,0/10 min). 
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Фиг. 5. Средна летателна активност на прилепите (Chiroptera) през 

пролетно-летния период, изчислена за 10 минути в различни местообитания в 
гр. Стара Загора. Легенда: BT – междублокови пространства с тревиста 
растителност, BD – междублокови пространства с дървесни видове, GV – голям 
стоящ водоем (ез. Загорка), KA – канал в близост до строеж и панелен блок с 
брегове обрасли с храсти, PGR – парк от градски тип, PGO – парк от горски тип, 
RGI – река с горист бряг в индустриална зона (р. Бедечка), RGP – река с горист 
бряг в парк (р. Бечечка, парк Крайречен), KD – район зает от къщи с дворове. 
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При клъстерен анализ, чрез стойностите на средна летателна 
активност на видовете за 10 минути на прослушване, установяваме 
отделяне на река, течаща в паркова гора от останалите местообитания 
(Фиг. 6). Всички други местообитания образуват една голяма клъстерна 
група, в която все пак районът на канал с брегове, обрасли с храсти, 
разположен в близост до строеж и панелен блок е значително отделен. 
Наблюдаваме същата тенденция като в гр. Пловдив за отделяне на 
местообитанията с най-висока летателна активност на прилепите. 
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Фиг. 6. Клъстерен анализ на изследваните местообитания в гр. Стара Загора 

според активността на видовете и видовите групи през пролетно-летния период, 
изчислена като брой записи на ехолокационни звуци за 10 минути на прослушване. 
Легенда: BT – междублокови пространства с тревиста растителност, BD – 
междублокови пространства с дървесни видове, GV – голям стоящ водоем (ез. 
Загорка), KA – канал в близост до строеж и панелен блок с брегове обрасли с 
храсти, PGR – парк от градски тип, PGO – парк от горски тип, RGI – река с горист 
бряг в индустриална зона (р. Бедечка), RGP – река с горист бряг в парк (р. Бечечка, 
парк Крайречен), KD – район зает от къщи с дворове. 
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Статистически значима разлика в средната летателна активност 
на прилепите за 10 минути на прослушване (P<0,01) установяваме 
между: канал с брегове обрасли с храсти, разположен в близост до 
строеж и панелен блок и река течаща в паркова гора, както и с парк от 
горски тип; парк от горски тип и парк от градстки тип, както и река 
течаща в паркова гора; парк от градски тип и река течаща в паркова 
гора; река с горист бряг в парк и в индустриална зона. Между 
останалите местообитания по отношение на активността на прилепите 
не са установени статистически значими различия. 
 
Летателна активност на „малки“ нощници (Myotis spp.) 

Въпреки, че в последните години са публикувани данни за 
определени различия в ехолокационните ултразвуци на видовете от род 
Myotis (Parsons & Jones, 2000; Obrist & Boesch, 2004; Toffoli, 2006), все 
още определянето не е възможно за повечето от тях. Разграничаване 
може да стане само до: „големи“ нощници (голям и остроух нощник, 
фиг. 39), „малки“ нощници (всички по-малки от предходните видове, 
(фиг. 41) и трицветен нощник (фиг. 40). 

„Малките“ Myotis-видове като цяло установяваме рядко в 
градската среда на Пловдив. Най-висока активност при тях е 
установена в района на канал с горист бряг (средно 1,10 записа на 
ехолокационни звуци за 10 минути на прослушване), парк от горски 
тип (1,0/10 min), голяма река (р. Марица) – 0,56/10 min и голям стоящ 
водоем (гребен канал) – 0,40/10 min. Звуци на „малки“ нощници са 
установени и в района на речни разливи, парк градски тип, и не са 
ригистрирани в останалите местообитания (Табл. 4, Фиг. 7). 
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Фиг. 7. Средна летателна активност на „малките“ нощници (Myotis spp.) през 
пролетно-летния период, изчислена за 10 минути в различни местообитания в 
гр. Пловдив. Легенда: BT – междублокови пространства с тревиста растителност, 
BD – междублокови пространства с дървесни видове, GV – голям стоящ водоем 
(гребен канал), GR – голяма река (р. Марица), RA – речни разливи (разливи на р. 
Марица), KA – канал с горист бряг, KD – район зает от къщи с дворове, PGR – парк 
от градски тип, PGO – парк от горски тип, IZ – индустриална зона, TB – Бунарджик 
тепе, TD – Джендем тепе, TS – Сахат тепе, TT – Трихълмие. 
 

В гр. Стара Загора установяваме най-висока летателна активност 
на „малки“ нощници в района на река с гористи брегове в парк (3,33 
записа за 10 min). В този парк с орнитологични мрежи установяваме 
вида Myotis mystacinus/ Myotis aurascens. Над голям стоящ водоем 
(където установяваме M. cf. daubentonii) активността също е значителна 
(1,33/10min). В другите местообитания (парк от горски тип, 
междублокови пространства с дървесни видове и индустриална зона) 
летателната активност на „малките“ нощници е ниска или не е 
регистрирана такава (всички останали местообитания) (Табл. 5, Фиг. 8). 
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Фиг. 8. Средна летателна активност на „малките“ нощници (Myotis spp.) през 
пролетно-летния период, изчислена за 10 минути в различни местообитания в 
гр. Стара Загора. Легенда: BT – междублокови пространства с тревиста 
растителност, BD – междублокови пространства с дървесни видове, GV – голям 
стоящ водоем (ез. Загорка), KA – канал в близост до строеж и панелен блок с 
брегове обрасли с храсти, PGR – парк от градски тип, PGO – парк от горски тип, 
RGI – река с горист бряг в индустриална зона (р. Бедечка), RGP – река с горист 
бряг в парк (р. Бечечка, парк Крайречен), KD – район зает от къщи с дворове. 
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Летателна активност на ръждив вечерник (Nytalus noctula) 
В гр. Пловдив установяваме най-висока активност на летене в 

района на Бунарджик тепе (средно 28,00 записа за 10 min) и в близост 
до голям стоящ водоем (гребен канал) (26,60/10 min). Висока активност 
регистрираме и в парк от горски тип (11,44/10 min). Най-ниска 
летателна активност на вида в града регистрираме в индустриалната му 
зона (0,60/10 min) (Табл. 4, Фиг. 9). 
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Фиг. 9. Летателна активност на ръждивия вечерник (Nyctalus noctula) през 

пролетно-летния период в различни местообитания в гр. Пловдив, изразена като 
брой записани ехолокационни звуци средно за 10 минути на прослушване. Легенда: 
BT – междублокови пространства с тревиста растителност, BD – междублокови 
пространства с дървесни видове, GV – голям стоящ водоем (гребен канал), GR – 
голяма река (р. Марица), RA – речни разливи (разливи на р. Марица), KA – канал с 
горист бряг, KD – район зает от къщи с дворове, PGR – парк от градски тип, PGO – 
парк от горски тип, IZ – индустриална зона, TB – Бунарджик тепе, TD – Джендем 
тепе, TS – Сахат тепе, TT – Трихълмие. 
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В гр. Стара Загора най-висока активност на ръждивия вечерник 
като брой записи на ехолокационни звуци средно за 10 минути е над 
канал (в близост до панелни блокове с фуги) (82,67/10 min). Средна е 
активността на вида над река с горист бряг в индустриална зона 
(28,60/10 min) и в парк (29,00/10 min), над голям водоем (26,76/10 min) 
и в парк от градски тип (29,00/10 min). Видът присъства във всички 
местообития, изследвани за активност, като най-ниска тя е в парк от 
горски тип (1,40/10 min) (Табл. 5, Фиг. 10). 
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Фиг. 10. Летателна активност на ръждивия вечерник (Nyctalus noctula) през 

пролетно-летния период, изчислена за 10 минути в различни местообитания в 
гр. Стара Загора. Легенда: BT – междублокови пространства с тревиста 
растителност, BD – междублокови пространства с дървесни видове, GV – голям 
стоящ водоем (ез. Загорка), KA – канал в близост до строеж и панелен блок с 
брегове обрасли с храсти, PGR – парк от градски тип, PGO – парк от горски тип, 
RGI – река с горист бряг в индустриална зона (р. Бедечка), RGP – река с горист 
бряг в парк (р. Бечечка, парк Крайречен), KD – район зает от къщи с дворове. 
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Летателна активност на кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus) 
В гр. Пловдив установяваме изключително висока 

предпочитаемост за летене в района на голям стоящ водоем (гребен 
канал), отличаваща се силно по високата си стойност (средно 24,60 
записа за 10 минути) (Табл. 4, Фиг. 11). Летенето в района на паркове 
от градски тип, речни разливи и междублокови пространства с дървета 
има средни стойности. Макар и установен във всички други 
местообитания, неговата летателна активнст в тях е слаба. 
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Фиг. 11. Средна летателна активност на кафявото прилепче (Pipistrellus 

pipistrellus) през пролетно-летния период, изчислена за 10 минути в различни 
местообитания в гр. Пловдив. Легенда: BT – междублокови пространства с 
тревиста растителност, BD – междублокови пространства с дървесни видове, GV – 
голям стоящ водоем (гребен канал), GR – голяма река (р. Марица), RA – речни 
разливи (разливи на р. Марица), KA – канал с горист бряг, KD – район зает от къщи 
с дворове, PGR – парк от градски тип, PGO – парк от горски тип, IZ – индустриална 
зона, TB – Бунарджик тепе, TD – Джендем тепе, TS – Сахат тепе, TT – Трихълмие. 
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В гр. Стара Загора видът има най-висока активност над река с 
горист бряг в парк (107,00/10 min). Тя е средна в парк от градски тип 
(29,00/10 min), а не е отчетена в индустриална зона (Табл. 5, Фиг. 12). 
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Фиг. 12. Летателна активност на кафявото прилепче (Pipistrellus pipistrellus) 

през пролетно-летния период, изчислена за 10 минути в различни местообитания в 
гр. Стара Загора. Легенда: BT – междублокови пространства с тревиста 
растителност, BD – междублокови пространства с дървесни видове, GV – голям 
стоящ водоем (ез. Загорка), KA – канал в близост до строеж и панелен блок с 
брегове обрасли с храсти, PGR – парк от градски тип, PGO – парк от горски тип, 
RGI – река с горист бряг в индустриална зона (р. Бедечка), RGP – река с горист 
бряг в парк (р. Бечечка, парк Крайречен), KD – район зает от къщи с дворове. 
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Летателна активност на малко кафяво прилепче (Pipistrellus 
pygmaeus) 

В гр. Пловдив установяваме изключително висока 
предпочитаемост за летене в района на голям стоящ водоем (гребен 
канал) (средно 17,80 записа на ехолокационни звуци за 10 минути на 
прослушване), както и речни разливи (5,67/10 min) и Бунарджик тепе 
(6,67/10 min) (Табл. 4, Фиг. 13). Много ниска летателна активност на 
вида (под 1 запис за 10 минути на прослушване) е установена на Сахат 
тепе, паркове от горски и градски тип, канал с гористи брегове и 
голяма река (р. Марица). Вида не е установен в този град в останалите 
изследвани местообитания. 
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Фиг. 13 Средна летателна активност на малкото кафяво прилепче 

(Pipistrellus pygmaeus) през пролетно-летния период, изчислена за 10 минути в 
различни местообитания в гр. Пловдив. Легенда: BT – междублокови пространства 
с тревиста растителност, BD – междублокови пространства с дървесни видове, GV 
– голям стоящ водоем (гребен канал), GR – голяма река (р. Марица), RA – речни 
разливи (разливи на р. Марица), KA – канал с горист бряг, KD – район зает от къщи 
с дворове, PGR – парк от градски тип, PGO – парк от горски тип, IZ – индустриална 
зона, TB – Бунарджик тепе, TD – Джендем тепе, TS – Сахат тепе, TT – Трихълмие. 
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В гр. Стара Загора видът има най-голяма летателна активност над 
река с горист бряг в индустриална зона (7/10 min), а в останалите три 
местообитания, където е установен (индустриална зона, река с горист 
бряг в парк и парк – градски тип) тя е много ниска (1 и под 1 запис за 
10 min) (Табл. 5, Фиг. 14). 
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Фиг. 14. Летателна активност на малкото кафяво прилепче (Pipistrellus 
pygmaeus) през пролетно-летния период, изчислена за 10 минути в различни 
местообитания в гр. Стара Загора. Легенда: BT – междублокови пространства с 
тревиста растителност, BD – междублокови пространства с дървесни видове, GV – 
голям стоящ водоем (ез. Загорка), KA – канал в близост до строеж и панелен блок с 
брегове обрасли с храсти, PGR – парк от градски тип, PGO – парк от горски тип, 
RGI – река с горист бряг в индустриална зона (р. Бедечка), RGP – река с горист 
бряг в парк (р. Бечечка, парк Крайречен), KD – район зает от къщи с дворове. 
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Летателна активност на P. kuhlii / P. nathusii в гр. Пловдив 
Считаме, че голямата част от записаните чрез ултразвуков 

детектор звуци от тип P. kuhlii / P. nathusii (видовете имат идентични 
ехолокационни звуци, Фиг. 44) от гр. Пловдив принадлежат на 
средиземноморското прилепче (Прил. 1.). 

На Фиг. 15 и Табл. 4. представяме активността на индивиди 
определени като P. kuhlii / P. nathusii (cf. kuhlii). В гр. Пловдив 
установяваме изключително висока предпочитаемост за летене в 
района на голям стоящ водоем (гребен канал) (средно 50,40 записа на 
ехолокационни звуци за 10 минути на прослушване). Със средни 
стойности е активността в районите на паркове от градски тип, разливи 
и междублокови пространства с дървета. Във всички други 
местообитания активността е ниска. Звуци от типа P. kuhlii / P. nathusii 
не са записани само в района на р. Марица. 
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Фиг. 15. Средна летателна активност на средиземноморското прилепче 

(Pipistrellus kuhlii) (записи на звуци от типа P. kuhlii / P. nathusii) през пролетно-
летния период, изчислена за 10 минути в различни местообитания в гр. Пловдив. 
Легенда: BT – междублокови пространства с тревиста растителност, BD – 
междублокови пространства с дървесни видове, GV – голям стоящ водоем (гребен 
канал), GR – голяма река (р. Марица), RA – речни разливи (разливи на р. Марица), 
KA – канал с горист бряг, KD – район зает от къщи с дворове, PGR – парк от 
градски тип, PGO – парк от горски тип, IZ – индустриална зона, TB – Бунарджик 
тепе, TD – Джендем тепе, TS – Сахат тепе, TT – Трихълмие. 
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Летателна активност на P. kuhlii / P. nathusii в гр. Стара Загора 
В гр. Стара Загора са записани само ехолокационни звуци от типа 

P. kuhlii / P. nathusii, поради което представяме установената активност 
на тези прилепи отделно (Табл. 5, Фиг. 16). Най-висока активност 
установяваме в района на парк от градски тип. Ехолокационни звуци от 
подобен тип са записани във всички други проучени местообитания, но 
с по-нисък брой. 
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Фиг. 16. Летателна активност на P. kuhlii / P. nathusii в гр. Стара Загора през 
пролетно-летния период, изчислена за 10 минути в различни местообитания в гр. 
Стара Загора. Легенда: BT – междублокови пространства с тревиста растителност, 
BD – междублокови пространства с дървесни видове, GV – голям стоящ водоем (ез. 
Загорка), KA – канал в близост до строеж и панелен блок с брегове обрасли с 
храсти, PGR – парк от градски тип, PGO – парк от горски тип, RGI – река с горист 
бряг в индустриална зона (р. Бедечка), RGP – река с горист бряг в парк (р. Бечечка, 
парк Крайречен), KD – район зает от къщи с дворове. 
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Летателна активност прилепче на Сави (Hypsugo savii) 
В гр. Пловдив установяваме относително висока 

предпочитаемост за летене в райна на Бунарджик тепе (средно 2,11 
записа на ехолокационни звуци за 10 минути на прослушване) (Табл. 4, 
Фиг. 17). Активността е висока и при голям стоящ водоем (гребен 
канал) (2,00/10 min), голяма река (р. Марица) (1,33/10 min), паркове от 
градски тип (1,33/10min), индустриална зона (1,50/10 min) и Трихълмие 
(1,60/10 min). Относително ниска е активността в междублоковите 
пространства, заети от тревни площи, речни разливи,  дворове на къщи, 
парк горски тип и Сахат тепе (под единица за 10 min прослушване). 
Ехолокационни звуци от вида не са записани в останалите проучени 
местообитания в този град. 
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Фиг. 17. Средна летателна активност на прилепчето на Сави (Hypsugo savii) през 
пролетно-летния период, изчислена за 10 минути в различни местообитания в 
гр. Пловдив. Легенда: BT – междублокови пространства с тревиста растителност, 
BD – междублокови пространства с дървесни видове, GV – голям стоящ водоем 
(гребен канал), GR – голяма река (р. Марица), RA – речни разливи (разливи на р. 
Марица), KA – канал с горист бряг, KD – район зает от къщи с дворове, PGR – парк 
от градски тип, PGO – парк от горски тип, IZ – индустриална зона, TB – Бунарджик 
тепе, TD – Джендем тепе, TS – Сахат тепе, TT – Трихълмие. 
 

В Стара Загора като цяло летателната активност е ниска 
(вероятно причина за това е ниската численост на вида в града). Тя е 
най-висока над канал (в близост до панелни блокове) (1,67/10 min). 
Установена е такава за междублокови простанства с дървета (0,33/10 
min) и къщи с дворове (0,13/10 min), като в останалите местообитания 
не е регистрирана (Табл. 5, Фиг. 18). 
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Фиг. 18. Летателна активност на прилепчето на Сави (Hypsugo savii) в 
гр. Стара Загора през пролетно-летния период, изчислена за 10 минути в различни 
местообитания в гр. Стара Загора. Легенда: BT – междублокови пространства с 
тревиста растителност, BD – междублокови пространства с дървесни видове, GV – 
голям стоящ водоем (ез. Загорка), KA – канал в близост до строеж и панелен блок с 
брегове обрасли с храсти, PGR – парк от градски тип, PGO – парк от горски тип, 
RGI – река с горист бряг в индустриална зона (р. Бедечка), RGP – река с горист 
бряг в парк (р. Бечечка, парк Крайречен), KD – район зает от къщи с дворове. 

 
 
Летателна активност на полунощен прилеп (Eptesicus serotinus) 

В гр. Пловдив установяваме висока активност на вида в районите 
на Сахат тепе (средно 27,30 записа на ехолокационни звуци за 10 
минути на прослушване) и в парк от градски тип (20,89/10 min). Видът 
е установен и в района на Трихълмието, парк от горски тип, голяма 
река и междублокови пространства с дървесни видове с ниска 
летателна активност. В останалите местообитания в града видът не е 
регистриран със сигурност (Табл. 4, Фиг. 19). 
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Фиг. 19. Средна летателна активност на полунощния прилеп (Eptesicus 
serotinus) през пролетно-летния период, изчислена за 10 минути в различни 
местообитания в гр. Пловдив. Легенда: BT – междублокови пространства с 
тревиста растителност, BD – междублокови пространства с дървесни видове, GV – 
голям стоящ водоем (гребен канал), GR – голяма река (р. Марица), RA – речни 
разливи (разливи на р. Марица), KA – канал с горист бряг, KD – район зает от къщи 
с дворове, PGR – парк от градски тип, PGO – парк от горски тип, IZ – индустриална 
зона, TB – Бунарджик тепе, TD – Джендем тепе, TS – Сахат тепе, TT – Трихълмие. 
 

В Стара Загора като цяло летателната активност е ниска 
(вероятно причина за това е ниската численост на вида в града). Тя е 
регистрирана в три местообитания с еднаква стойност (0,33/10 min): 
парк от градски тип, река с горист бряг в парк и индустриална зона. В 
останалите, изледвани за летателна активност местообитания, такава не 
е установена (Табл. 5, Фиг. 20). 
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Фиг. 20. Летателна активност на полунощния прилеп (Eptesicus serotinus) в 
гр. Стара Загора през пролетно-летния период, изчислена за 10 минути в различни 
местообитания в гр. Стара Загора. Легенда: BT – междублокови пространства с 
тревиста растителност, BD – междублокови пространства с дървесни видове, GV – 
голям стоящ водоем (ез. Загорка), KA – канал в близост до строеж и панелен блок с 
брегове обрасли с храсти, PGR – парк от градски тип, PGO – парк от горски тип, 
RGI – река с горист бряг в индустриална зона (р. Бедечка), RGP – река с горист 
бряг в парк (р. Бечечка, парк Крайречен), KD – район зает от къщи с дворове. 

 
Летателна активност на булдогов прилеп (Tadarida teniotis) 

Регистрираме най-висока летателна активност на вида в гр. 
Пловдив в района на парк от градски тип (средно 5,22 записа на 
ехолокационни звуци за 10 минути на прослушване). Относително 
високи стойности са установени и над голям стоящ водоем 
(1,40/10 min) и Бунарджик тепе (0,89/10 min). Поради факта, че този 
вид лети много високо, по единично и не е тясно обвързан с хранене до 
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дадено местообитание считаме, че високият брой записи в посочените 
места може да се дължи на наличие на колонии на булдоговия прилеп в 
тях. Ниска активност е установена за речни разливи, парк горски тип и 
Трихълмие (под 0,33 записа за 10 min на прослушване). В останалите 
проучвани местообитания не са записани ултразвуци на вида (Табл. 4, 
Фиг. 21).  
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Фиг. 21. Средна летателна активност на булдоговия прилеп (Tadarida teniotis) през 
пролетно-летния период, изчислена за 10 минути в различни местообитания в 
гр. Пловдив. Легенда: BT – междублокови пространства с тревиста растителност, 
BD – междублокови пространства с дървесни видове, GV – голям стоящ водоем 
(гребен канал), GR – голяма река (р. Марица), RA – речни разливи (разливи на р. 
Марица), KA – канал с горист бряг, KD – район зает от къщи с дворове, PGR – парк 
от градски тип, PGO – парк от горски тип, IZ – индустриална зона, TB – Бунарджик 
тепе, TD – Джендем тепе, TS – Сахат тепе, TT – Трихълмие. 
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В гр. Стара Загора летателната активност на вида е най-висока 
над канал (в близост до панелни блокове) (1,33/10 min). Тя е по-ниска 
над река с горист бряг в индустриална зона (0,88/10 min), голям водоем 
(0,67/10 min) и междублокови пространства с трева (0,63/10 min) и е 
най-ниска над междублокови пространства с дървета (0,17/10 min). В 
останалите местообитания не е регистрирана (Табл. 5, Фиг. 22). 
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Фиг. 22. Летателна активност на булдоговия прилеп (Tadarida teniotis) в 
гр. Стара Загора през пролетно-летния период, изчислена за 10 минути в различни 
местообитания в гр. Стара Загора. Легенда: BT – междублокови пространства с 
тревиста растителност, BD – междублокови пространства с дървесни видове, GV – 
голям стоящ водоем (ез. Загорка), KA – канал в близост до строеж и панелен блок с 
брегове обрасли с храсти, PGR – парк от градски тип, PGO – парк от горски тип, 
RGI – река с горист бряг в индустриална зона (р. Бедечка), RGP – река с горист 
бряг в парк (р. Бечечка, парк Крайречен), KD – район зает от къщи с дворове. 
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6.1.2. Зависимост на летателната активност на някои видове 
прилепи от температурата като цяло в градска среда  

 
Като цяло за изследваната градска среда установяваме слаба 

положителна корелация между броя на индивидуалните записи на 
ехолокационни звуци, издавани от ръждивия вечерник и 
температурата, отчитана за всеки десет минутен интервал през есенно-
зимния период (rxy = 0,19). Отрицателна зависимост установяваме 
между температурата и летателната активност на вида през пролетно-
летния период (rxy = - 0,11). Тези резултати сочат, че N. noctula в двата 
проучвани града има повишаваща се летателна активност паралелно с 
повишаването на температурата през студените сезони и намаляваща с 
увеличаването й през топлите. 

За изследваната градска среда, доказваме положителна корелация 
между броя на индивидуалните записи на ехолокационни звуци 
издавани от кафявото прилепче и температурата, отчитана за всеки 
десет минутен интервал през есенно-зимния период (rxy = 0,26). 
Статистически незначима положителна зависимост установяваме 
между температурата и летателната активност на вида през пролетно-
летния период (rxy = 0,08), следователно P. pipistrellus в двата 
проучвани града има повишаваща се летателна активност успоредно с 
повишаването на температурата през студените сезони, и липса на 
такава между активността и температурата през топлите месеци. 

Подобно на кафявото прилепче и за малкото кафяво прилепче (P. 
pygameus) установяваме липса на зависимост между температурата и 
летателната активност на вида през пролетно-летния период (rxy = 0,03).  

За град Пловдив е налице липса на корелация между броя на 
индивидуалните записи на ехолокационни звуци издавани от P. kuhlii / 
P. nathusii и температурата, през есенно-зимния период (rxy = 0,00). 
Слаба отрицателна корелация установяваме между температурата и 
летателната активност през пролетно-летния период (rxy = - 0,08). 

За изследваната градска среда на Пловдив и Стара Загора не 
отчитаме корелация между броя на индивидуалните записи на 
ехолокационни звуци издавани от H. savii и температурата през есенно-
зимния период (rxy = 0,01).  

За изследваната градска среда на Пловдив и Стара Загора 
установяваме липса на корелация между броят на индивидуалните 
записи на ехолокационни звуци издавани от E. serotinus и 
температурата (rxy = 0,03).  
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6.2. Хранителна активност на прилепите 
Изследвана е хранителната активност на някои видове прилепи, 

въз основа на издаваните при локализиране на плячка хранителни 
„бъзове“.  

Хранителни „бъзове“ (n = 17) на ръждиви вечерници (N. 
noctula) са записани в няколко местообитания, като доминира 
храненето около изкуствено осветление и в паркови гори (Табл 6, Фиг. 
23). Най-ниската температура, при която е установено хранене е 5° С 
(голям стоящ водоем, ез. Загорка, гр. Стара Загора, през есента). 

 

местообитание 
брой хранителни 

„бъзове“ % 
парк от горски тип 4 23,5 
междублокови пространства с трева 2 11,8 
парк градски тип 1 5,9 
над скали около осветление 8 47,1 
голям стоящ водоем 2 11,8 
Общо 17 100,0 
 
Табл. 6. Интензивност на хранене на ръждивия вечерник (Nyctalus noctula) 

през целия период на проучване в различни местообитания в района на изследване, 
изразена като брой регистрирани хранителни „бъзове“. 

 

парк от горски тип

междублокови
пространства с трева
парк - градски тип

над скали, около
осветление
голям стоящ водоем

 
 
Фиг. 23. Интензивност на хранене на ръждивия вечерник (Nyctalus noctula) 

през целия период на проучване в различни местообитания в района на изследване, 
изразена като брой регистрирани хранителни „бъзове“. 
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Хранителни „бъзове“ (n = 49) на кафяво прилепче (P. 
pipistrellus) са записани в най-разнообразни местообитания (Табл. 7., 
Фиг. 24.). Доминира храненето в райони с улични лампи – в парк от 
градски тип и в двор на къща (общо 21 случая, 42,9%). Впечатление 
прави разликата на храненето в двата типа паркове. В парк от горски 
тип, където няма осветление, е регистриран само един хранителен 
„бъз“ (2,0%), докато в този от градски тип случаите са 10 (20,4%). 
Значителен брой хранителни „бъзове“ са записани и над стоящи 
водоеми: големи и малки изкуствени басейни и речни разливи (общо 
17, 34,7%). Разликата в интензивността на хранене в районите на малки 
реки с горист бряг в паркова и индустриална зона, е повече от три пъти 
в полза на първия тип (съответно 7 случая, 14,3% и 2 случая, 4,1% ). 
Единичен случай на хранене е установен в района на големи реки 
(р. Марица) (2,0%). Най-ниската температура, при която е установено 
хранене е 11,6° С (късна зима, река с горист бряг, парк, в Стара Загора). 

 

местообитание 
брой хранителни 
„бъзове“ % 

голям стоящ водоем 5 10,2 
малък бетонен водоем 9 18,4 
река – с горист бряг, индустриална зона 2 4,1 
река – с горист бряг, парк 7 14,3 
голяма река 1 2,0 
речни разливи 3 6,1 
около улично осветление, в двор 11 22,4 
парк – градски тип, с осветление 10 20,4 
парк - горски тип 1 2,0 
Общо 49 100,0 

 
Табл. 7. Интензивност на хранене на кафявото прилепче (Pipistrellus pipistrellus) 
през целия период на проучване в различни местообитания в района на изследване, 
изразена като брой и процент регистрирани хранителни „бъзове“. 
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голям стоящ водоем

малък бетонен водоем

река - с горист бряг,
индустриална зона
река - с горист бряг, парк

голяма река

речни разливи

около улично осветление

парк - градски тип  
 
Фиг. 24. Интензивност на хранене на кафявото прилепче (Pipistrellus 

pipistrellus) през целия период на проучване, в различни местообитания в района на 
изследване, изразена като брой регистрирани хранителни „бъзове“. 
 

Хранителни „бъзове“ (n = 38) на малко кафяво прилепче 
(P. pygmaeus) са записани в няколко местообитания (Табл. 8., Фиг. 25.). 
Доминира храненето в райони на река с горист бряг (индустриална 
зона) (17 записа, 44,7%) и около улично осветление (12 записа, 31,6%). 
Сравнително висока интензивност на хранене установяваме и в близост 
до скали (Джендем тепе, гр. Пловдив) (5 записа, 13,2%). Малък брой 
хранителни „бъзове“ са записани и до голяма река, нейните разливи и 
парк от градски тип. Най-ниската температура, при която е установено 
хранене е 14,4° С (пролет, река с горист бряг, индустриална зона, Стара 
Загора). 
 
местообитание брой хранителни „бъзове“ % 
голяма река 1 2,6
речни разливи 2 5,3
около улично осветление, Бунарджик и Сахат тепе 12 31,6
скали, Джендем тепе 5 13,2
парк от градски тип 1 2,6
река с горист бряг, индустриална зона 17 44,7
Общо 38 100,0

Табл. 8. Интензивност на хранене на малкото кафяво прилепче (Pipistrellus 
pygmaeus) през целия период на проучване в различни местообитания в района на 
изследване, изразена като брой и процент регистрирани хранителни „бъзове“. 
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голяма река

речни разливи

около улично осветление,
Бунарджик и Сахат тепе
скали, Джендем тепе

парк от градски тип

река с горист бряг,
индустриална зона

 
 

Фиг. 25. Интензивност на хранене на малкото кафяво прилепче (Pipistrellus 
pygmaeus) през целия период на проучване в различни местообитания в района на 
изследване, изразена като брой регистрирани хранителни „бъзове“. 
 

Най-висока хранителна активност на P. kuhlii / P. nathusii (c.f. P. 
kuhlii) е установена в района на речни разливи на р. Марица (14 записа 
на хранителни „бъзове“, 60,9%) (Табл. 9, Фиг. 26). Хранене с ниска 
интензивност е установено и в района на голям стоящ водоем, парк от 
градски тип, до улични лампи, сред скали и храсти (по 2 записа, 8,7%) 
и река с гористи брегове (1 запис, 4,3%). Най-ниската температура, при 
която е регистрирано хранене е 14,6° С през пролетта над разлив. 

 

местообитание 
брой хранителни 

„бъзове“ % 
речни разливи 14 60,9 
река - с горист бряг, устие на р. Първенецка 1 4,3 
голям стоящ водоем 2 8,7 
парк - градски тип 2 8,7 
Сахат тепе, до улини лампи 2 8,7 
Трихълмие, скали и храсти 2 8,7 
Общо 23 100,0 
Табл. 9. Интензивност на хранене на P. kuhlii / P. nathusii (cf. kuhlii) през 

целия период на проучване в различни местообитания в района на гр. Пловдив, 
изразена като брой и процент регистрирани хранителни „бъзове“. 
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речни разливи

река - с горист бряг, устие
на р. Първенецка
голям стоящ водоем

парк - градски тип

Сахат тепе, до улини
лампи
Трихълмие, скали и
храсти

 
 
Фиг. 26. Интензивност на хранене на P. kuhlii / P. nathusii (cf. kuhlii) през 

целия период на проучване, в различни местообитания в района на гр. Пловдив, 
изразена като брой регистрирани хранителни „бъзове“. 

 
Хранителен „бъз“ на „малък“ нощник е записан в района на 

планинска река с тревист бряг, с. Равногор, Родопи, през лятото при 
температура 10,9° С. 

Хранене на прилепче на Сави (H. savii) е установено веднъж 
над речен разлив до р. Марица в гр. Пловдив (през пролетта при 21° С). 

Установяваме хранене на полунощен прилеп (E. serotinus) в 
райони с наличие на улични лампи в гр. Пловдив: в парк от градски тип 
(3 хранителни „бъза“) и Сахат тепе (6 хранителни „бъза“) при 
температура от 27° С до 29,3° С. 

Записан е един хранителен „бъз“ на булдогов прилеп (T. teniotis) 
през пролетта в междублокови пространства с преобладаваща тревна 
растителност в Стара Загора при 16° С. 
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6.3. Социално-комуникативна активност на прилепите 
Социално-комуникативната активност е изследвана чрез броя 

записи, които съдържат социални звуци (разнообразни звуци, чрез 
които прилепите комуникират по между си, своеобразни ултразвукови 
„песни“) на даден вид в определено местообитание. 

Най-висока социално-комуникативна активност на ръждивия 
вечерник (N. noctula) установяваме за места в близост до негови 
колонии в панелни постройки – в района на канал и междублокови 
пространства с трева (общо 33 записа съдържащи социални звуци, 
56,9% от всички) (Табл 10., Фиг. 27.). Значително е и количеството на 
издаваните социални звуци около улично осветление – в двор на къща 
и парк от градски тип (общо 11 звука, 19,0%). Малко на брой социални 
звуци на вида са записани и над скали, голям стоящ водоем, река с 
горист бряг в индустриална зона. Най-ниската температура, при която 
са записани социални звуци на ръждив вечерник е 13,6° С (канал до 
строеж и панелен блок, 20.04.2007, от 20.57 до 21.01 ч.). 

 
местообитание брой записи съдържащи социални звуци % 
над скали 1 1,7
голям стоящ водоем 4 6,9
двор на къща, до осветление 3 5,2
канал с горист бряг 8 13,8
канал до строеж и панелен блок 26 44,8
междублокови пространства с трева, до 
панелен блок 7 12,1
парк - градски тип 8 13,8
река с горист бряг, индустриална зона 1 1,7
Общо записи съдържащи социални звуци 58 100,0

 
Табл. 10. Социално-комуникативна активност на ръждивия вечерник 

(Nyctalus noctula) през целия период на проучване в различни местообитания в 
района на изследване изразена като брой и процент записи, съдържащи социални 
звуци. 
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над скали

голям стоящ водоем

двор на къща, до
осветление

канал с горист бряг

канал до строеж и
панелен блок

междублокови
пространства с трева, до
панелен блок
парк - градски тип

река с горист бряг,
индустриална зона

 
 

Фиг. 27. Социално-комуникативна активност на ръждивия вечерник 
(Nyctalus noctula) през целия период на проучване в различни местообитания в 
района на изследване, изразена като брой записи, съдържащи социални звуци. 

 
Най-висока социално-комуникативна активност на кафявото 

прилепче (P. pipistrellus) е установена до малък бетонен водоем в 
гр. Стара Загора през зимата на 18.03.2007, в продължение на един час 
след 18:48 ч, в температурен интервал от 14,0° С до 15,8° С (19 записа, 
съдържащи социални звуци, 59,4% от всички). На второ място са 
записите в близост до реки с горист бряг (р. Бедечка в индустриалната 
зона, в парк Крайречен и в Средна гора, северно от гр. Стара Загора) 
(общо 9 записа, 18,1%). Единични социални звуци на вида са записани 
и в други местообитания – голям стоящ водоем, канал до строеж и 
панелен блок, междублокови пространства с трева и около улично 
осветление (Табл. 11., Фиг. 28.). 
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местообитание брой записи със социални звуци % 
голям стоящ водоем 1 3,1
канал до строеж и панелен блок 1 3,1
малък бетонен водоем 19 59,4
река горист бряг, Средна гора 4 12,5
река с горист бряг, инд. зона 1 3,1
река с горист бряг, парк 4 12,5
междублокови пространства с трева 1 3,1
около улично осветление, Бунарджик тепе 1 3,1
Общо записи съдържащи социални звуци 32 100,0

 
Табл. 11. Социално-комуникативна активност на кафявото прилепче 

(Pipistrellus pipistrellus) през целия период на проучване в различни местообитания 
в района на изследване, изразена като брой и процент записи, съдържащи социални 
звуци. 
 

голям стоящ водоем

канал до строеж и
панелен блок
малък бетонен водоем

околности - река горист
бряг
река - с горист бряг, инд.
зона
река - с горист бряг, парк

междублокови пр. с трева

около улично осветление,
Бунарджик тепе

 
 
Фиг. 28. Социално-комуникативна активност на кафявото прилепче (Pipistrellus 
pipistrellus) през целия период на проучване в различни местообитания в района на 
изследване, изразена като брой записи, съдържащи социални звуци. 
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Социални звуци са регистрирани и за някои други видове: 
- Установени са такива за малкото кафяво прилепче (P. 

pygmaeus) през пролетта, издавани от 3 индивида, на Джендем тепе 
(17,4° С), Бунарджик (21° С) и до река с горист бряг в околностите на 
Пловдив от Горнотракийската низина (18° С). 

- Записани от нас са социални звуци на прилепче на Натузий 
(P. nathusii) от един индивид в гр. Пловдив в район на междублоково 
пространство, заето от широколистни декоративни дървесни видове 
през пролетта при температура на въздуха 14,2° С. 

- Записани са такива на средиземноморско прилепче (P. kuhlii) 
от четири индивида в гр. Пловдив: в района на междублокови 
пространства с дървесни видове (2 записа, през есента при 15° C и през 
пролетта при 14° C), междублокови пространства, заети от тревиста 
растителност (1 запис през късната зима, 16,8° C) и голям стоящ 
водоем – гребен канал (1 запис през пролетта, 18° C). 

- Социални звуци на полунощен прилеп (E. serotinus) са 
записани през лятото в парк от градски тип с улично осветление, 
гр. Пловдив (при 26,4° C). 

- От социалните звуци на двуцветния прилеп (V. murinus) са 
записани отделни елементи, характерни за песента на женски с малки в 
гр. Пловдив (парк от горски тип до Гребна база през пролетта, при 
19° C). 

- Записани са два социални звука на булдогов прилеп 
(T. teniotis) в парк от градски тип, гр. Пловдив през пролетта при 
температура на въздуха 15,8° C. 
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7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИЗВОДИ 
 
Извършеното от нас проучване е първо на Балканския 

полуостров, предоставящо детайлни данни за хироптерофауната в 
градска среда. На базата на получените от нас резултати, могат да 
бъдат направени следните изводи: 

1. В град Пловдив регистрираме 17 вида прилепи (51,5% от 
видовете в България), а в околностите му 25 (75,8% от видовете в 
България). Видовете в равнинните му околности са най-малко – 11, а в 
околните планински райони броят е по-голям от този в града – 20. 
Респективно в град Стара Загора видовете са 11 (33,3% от видовете в 
България), а в околностите 16 (48,5% от видовете в България). 
Видовете в равнинните му околности са 6, докато в околните 
планински райони броят им е 13. 

 
2. Съобщаваме 8 вида прилепи за пръв път за района на 

Горнотракийската низина (Myotis daubentonii, Myotis emarginatus, 
Myotis brandtii, Plecotus austriacus, Pipistrellus pygmaeus, Pipistrellus 
kuhlii, Hypsugo savii, Tadarida teniotis), 7 вида за Сърнена Средна гора 
(Plecotus austriacus, Nyctalus noctula, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus 
pygmaeus, Pipistrellus nathusii, Hypsugo savii, Tadarida teniotis) и 1 вид 
за Родопите (Nyctalus leisleri). Видовете Myotis emarginatus, Myotis 
brandtii, Pipistrellus pygmaeus, Pipistrellus kuhlii, Tadarida teniotis се 
съобщават за пръв път за подрайона на Горнотракийската низина на 
Среднобългарския биогеографски район. 

 
3. Считаме, че градовете се явяват както рефугиуми за местни за 

Горнотракийската низина горски видове прилепи, така и като нови 
места за инвазия на нехарактерни за района видове като групите на 
скалните, факултативно пещеролюбивите и синантропните видове. 
Повишеното биологично разнообразие на хироптерофауната на 
градовете, в сравнение с техните силно деградирали от антропогенната 
намеса околни равнинни местообитания, ги определя като важни за 
прилепите и показва високата им консервационна им значимост.  
 

4. За пръв път съобщаваме видовете Nyctalus noctula, Myotis 
mystacinus/Myotis aurascens в хранителния спектър на горската ушата 
сова (Asio otus), както и Plecotus austriacus в този на кукумявката 
(Athene noctua) и Rhinolophus hipposideros в този на горската улулица 
(Stix aluco) на територията на България. 
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5. Установяваме разлика в летателната активност на видовете 
прилепи в градска среда по местообитания. Като цяло тя е най-висока в 
районите на различни водоеми. 

 
6. Хранителната активност на прилепи в градска среда е 

специфична за различните изследвани видове прилепи по 
местообитания. За вида Nyctalus noctula тя е най-висока около 
изкуствено осветление. За Pipistrellus pipistrellus е приблизително 
еднаква около улично осветление, в парк от градски тип и над малък 
бетонен водоем. Pipistrellus pygmaeus се храни най-активно над река с 
горист бряг и по-малко около улично осветление. 

 
7. Социално-комуникативната активност на прилепи в градска 

среда за вида Nyctalus noctula е различна за различните местообитания. 
Тя е най-висока в близост до неговите колонии в панелни постройки. 
Разлики по местообитания са установени и за Pipistrellus pipistrellus. 
Най-много социални звуци издавани от вида регистрираме над стоящ 
водоем.  

 
 

Част от резултатите на настоящото изследване са публикувани в 
три научни статии: 
 
- Е. Tilova, S. Stoycheva, D. Georgiev, 2005. New information on the 
distribution of some bat species (Mammalia: Chiroptera) from Bulgaria. 
Scientific Studies of Plovdiv University, Biology, Animalia, 41: 135-144. 
 
- D. Georgiev, S. Stoycheva, 2006. Flight Activity of Nyctalus noctula bats 
(Schreber, 1774) (Mammalia: Chiroptera) close to their winter colonies in a 
town area of Southern Bulgaria. Scientific Studies of Plovdiv University, 
Biology, Animalia, 42: in press. 
 
- Е. Tilova, S. Stoycheva, E. Kmetova, N. Nedyalkov, D. Georgiev. 
Discovery of a big hibernacula of Noctule bats Nyctalus noctula (Schreber, 
1774) (Chiroptera: Vespertilionidae) in the town of Plovdiv, Bulgaria. 
Historia naturalis bulgarica, in press. 
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Приложение 1. Видов списък на прилепите в района на изследване 
с оригинални данни относно тяхното разпространение 
 
Голям подковонос Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) 

Регистрираме една размножителна колония от около 200 индивида в 
Западни Родопи, южно от гр. Асеновград до шосето за гр. Смолян 
(размножителната колония e в изоставен бетонен слад до река с брегове, обрасли с 
разнообразна широколистна горска растителност в планински район), GPS 
координати: N 41° 58` 10.0`` E 24° 51` 47.0``, 281 м н.в., UTM-grid LG24, на 
27.06.2006 (Фиг. 52, 38). Тази колония не е регистрирана до настоящия момент и се 
съобщава за пръв път. 

 
Малък подковонос Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) 

Ние го установяваме в няколко нови находища от района на Средна гора, 
северозападно от гр. Стара Загора: некартирана пещера (в широколистна гора), 
13 m отвес, северно от с. Ново село, 1 индивид (непубл. данни – Е. Тилова, И. 
Стоев, Л. Янков); п-ра Васил Левски, южно от с. Остра могила (след поляни с 
единични широколистни дървета, Фиг. 56), 1 индивид; таван на къща в с. Сулица, 1 
индивид (несигурно находище по данни на Д. Георгиев). Установяваме го и в 
съобщеното от Beron (1994) находище – с. Остра могила, п-ра Лабиринта.  

Регистрираме една размножителна колония от около 60 индивида в Западни 
Родопи (в изоставен бетонен слад до река с брегове, обрасли с разнообразна 
широколистна горска растителност в планински район), южно от гр. Асеновград до 
шосето за гр. Смолян, GPS координати: N 41° 58` 10.0`` E 24° 51` 47.0``, 281 м н.в., 
UTM-grid LG24, на 27.06.2006 (Фиг. 53). Тази колония не е регистрирана до 
настоящия момент и се съобщава за пръв път. 

 
Голям нощник Myotis myotis (Borkhausen, 1797) 

Ние не сме установили този вид със сигурност в градска среда, но сме 
записали ултразвуци от „голям“ нощник в градовете Пловдив и Стара Загора, които 
според критериите на (Barataud, 2002) и информацията за разпространението на 
„големите“ нощници в Европа (Dietz & Von Helversen, 2004) могат да се определят 
като Myotis myotis / Myotis blythii (Фиг. 39).  

Единичен зимуващ женски голям нощник е установен в п-ра Павла (тясна и 
висока пещера, в която тече малка пресъхваща река, с приблизителна височина 
10 m и дължина около 200 m), с. Равногор, 16.03.2008 г., GPS N 41° 57` 29,3`` E 24° 
23` 18.0`` 1292 м н.в., UTM-grid KG85. 
 
Остроух нощник Myotis blythii (Tomes, 1857) 

Ние не сме установили този вид със сигурност в градска среда, но сме 
записали ултразвуци от „голям“ нощник в градовете Пловдив и Стара Загора и 
околните равнинни райони на Пловдив, които според критериите на (Barataud, 
2002) и информацията за разпространението на „големите“ нощници в Европа 
(Dietz & Von Helversen, 2004) могат да се определят като Myotis myotis / Myotis 
blythii.  
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Видът е установен в съобщеното от Hazelton (1970) и Benda et al. (2003) 
находище в п-ра Иванова вода, с. Добростан по костен материал (leg. С. Делева, А. 
Павлова) (Фиг. 33). 
 
Трицветен нощник Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) 

Ние го установяваме в района на с. Равногор на около 1200 м н.в. 
(околности на малка река заети с варовикови скали, върба (Salix sp.), ливади и 
отделни иглолистни дървета (Pinus sp., Picea abies)) (UTM-grid KG84). 

Ултразвуци от трицветен нощник са записани в град Пловдив на 
територията на тепе Трихълмие (хълм от гранитна скала, зает от части с паркова 
гора и къщи (старата част на гр. Пловдив), както и малка част друг тип постройки). 
Това е единственият вид нощник в Европа, който може да бъде идентифициран по 
издаваните ултразвуци (Barataud, 2002) (Фиг. 40).  

Съобщаваме вида за пръв път за района на Горнотракийската низина. Досега 
трицветният нощник не е регистриран в градска среда в България.  
 
Мустакати нощници: Myotis mystacinus (Kuhl, 1817), Myotis aurascens Kusjakin, 
1935, Myotis alcathoe von Helversen & Heller, 2001 

Уловен е един индивид в гр. Стара Загора (над течаща вода (река Бедечка) в 
парк Крайречен в град Стара Загора, сред доминираща горска растителност от 
видовете Salix sp., Populus sp. и Alnus glutinosa), UTM-grid LG89, 31.07.2006. В 
настоящата работа се съобщават за пръв път за България от погадки на горска 
ушата сова (Asio otus) – 5 черепа са установени в една погадка, събрана в 
гр. Пловдив (в междублокови пространства с дървета) (leg. С. Вълчанова) 
(Фиг. 33). 
Забележка: Групата на мустакатите нощници се състои от три много близки вида, с 
неизяснен таксономичен статус, чието определяне по морфологични белези често е 
условно. Все пак Dietz & Von Helversen (2004), представят някои ключове, по които може 
да се предположи принадлежността на даден индивид към един от трите вида. Всички 
индивиди, установени от нас са с по-едри размери, което ги разграничава от M. alcathoe и 
според нас тези индивиди могат да се определят като Myotis cf. mystacinus/ Myotis cf. 
aurascens. Въпреки това според посочените автори сигурното детерминиране на видовете 
може да се извърши с помощта генетични изследвания. 
 
Нощник на Брандт Myotis brandtii (Eversmann, 1845) 

Уловени с орнитологична мрежа са два женски индивида – млад и 
възрастен, летящи заедно (вероятно майка с малко) в с. Тръково, Горнотракийска 
низина, южно от гр. Стара Загора (до малка, бавно течаща река, обрасла гъсто с 
гора от върба (Salix sp.) в селски район със стари къщи, в близост до изоставена 
сграда на училище), GPS: N42° 17` 28,0`` E25° 48` 22,9``, 163 м н.в., UTM-grid 
MG08, 09.08.2006 (Фиг. 54). До сега нощникът на Брандт не е регистриран в 
населено място в България. Видът се съобщава за първи път за Горнотракийската 
низина. 
Забележка: Според Dietz & Von Helversen (2004) този вид е много близък до мустакатите 
нощници, от които трудно се диференцира по морфологични белези. Поради факта, че 
находището на вида в Горнотракийската низина е необичайно, с оглед известната 
привързаност на вида към планини, посочваме морфологичните белези на уловените от нас 
индивиди. От M. alcathoe отличаваме екземплярите по по-дългите им уши, които наведени 
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напред надминават върха на муцуната, ъгълът на задния ръб на ухото е добре изразен, а 
трагусът е дълъг и го надминава. От M. mystacinus и M. aurascens – по разположението на 
третия горен премолар (P3), което е в зъбната редица и е с много големи размери (според 
авторите 2/3 от P2, а при индивидите, уловени от нас дори около ¾), по сърцевидните 
ноздри и по голите части на кожата на главата, които са с кафеникав цвят. 
 
Воден нощник Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) 

Установяваме вида чрез наблюдение и ултразвуков детектор в района на 
ез. Загорка в гр. Стара Загора и гребна база в гр. Пловдив (големи изкуствени 
водоеми със стояща вода, с гористи брегове). Поради сходното поведение на вида 
при ловуване (загребване на насекоми от водната повърхност) с това на 
M. capaccini, но малката вероятност последният да се среща в проучваната градска 
среда, определяме наблюдаваните индивиди като M. cf. daubentonii.  
 
Сив дългоух прилеп Plecotus austriacus (Fischer, 1829) 

Ние установяваме един череп в за пръв път в хранителния спектор на 
кукумявка (Athene noctua), от погадки, събрани от изоставена къща в с. Ново Село, 
северозападно от гр. Стара Загора в Средна гора (leg. Л. Янков, Д. Георгиев) – 
2002 г. В същата планина, в района на Старозагорски бани са събрани два мъртви 
индивида в тяхното убежище (необитаема, отчасти разрушена сграда в близост до 
малко изкуствено езеро с гористи брегове), GPS: N 42° 27` 01,9`` E 25° 29` 31,2``, 
371 м н.в., UTM-grid LH 70, 08.04.2006. Един женски индивид е установен и в град 
Стара Загора, зимуващ в мазе на къща (leg. Г. Диловски, Е. Тилова), 02.2006. Друг 
индивид е намерен във вход на жилищен блок, 29.11.2006 г. (leg. Е. Тилова). (UTM-
grid LG89) 

В околните на гр. Пловдив склонове на Родопите установяваме вида в 
с. Равногор – един женски индивид е уловен с орнитологична мрежа в селски двор 
в близост до сграда, малка ливада и няколко смърча (Picea abies), GPS: N 41° 57` 
19,4`` E 24° 22` 13,6``, 1381 м н.в., UTM-grid KG84, 26.09.2005 (Фиг. 57). 

Ултразвуци от Plecotus sp. са записани и в двата проучвани града (в 
местообитанията междублокови пространства с тревни площи, парк от горски тип, 
река с горист бряг в парк и такава в планинските околности на Стара Загора, 
Фиг. 42). За гр. Пловдив приемаме, че записаните звуци са на този вид, а не на 
Pl. auritus, тъй като последния се среща само в планински райони на България 
(Benda et al., 2003). Изключително малкото количество записи на ултразвуци в 
изследваните градове, според нас не се дължи на ниската численост на дългоухите 
прилепи, а слабите и по тази причина трудни за записване издавани ултразвуци 
(Barataud, 2000). 
 
Широкоух прилеп Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) 

Въпреки съобщението на Бъчваров (1963) за един индивид събран в 
гр. Пловдив, ние не установяваме вида в изследваната градска среда, както и в 
прилежащите околни географски райони. 
 
Ръждив вечерник Nyctalus noctula (Schreber, 1774) 

Многократно установяван по всички начини, посочени от нас като методи за 
проучване на хироптерофауната и видимо многочислен във всички части на 
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проучваните градове и прилежащи околни георгафски райони. Регистриран 
постоянно, през всички сезони през целия период на проучване. Събрани са 13 
мъртви индивида в гр. Стара Загора, UTM-grid LG89 и 3 в гр. Пловдив. Получени 
са данни за няколко ранени индивида от Пловдив и Стара Загора. 

Един индивид е установен в погадки на горска ушата сова (Asio otus) в 
гр. Стара Загора (leg. Н. Арабаджиев, Фиг. 60), UTM-grid LG 89, 2004 г. 

Хванати са 72 индивида в гр. Стара Загора през пролетно летния период над 
река в парк Крайречен и до ез. Загорка (с гористи брегове с видовете – върба (Salix 
sp.), топола (Populus sp.) и черна елша (Alnus glutinosa) и др.) (фиг. 59), а в 
равнинните околности на града 3 индивида са уловени до малък водоем (образуван 
на мястото на изкоп) в близост до дъбова гора (Quercus sp.) и обработваеми площи 
(29.08.2006 г., UTM-grid MH01). Един индивид е уловен в гр. Стара Загора над 
канал с брегове, обрасли с декоративни храстови видове и тревиста растителност 
през есенно-зимния период (13.10.2005 г., UTM-grid LG89). 

Чрез наблюдение и използване на хетеродинен и time expansion ултразвуков 
детектор, установяваме зимна летателна, хранителна и комуникативна активност на 
вида през всички студени месеци, особено силно изразена в близост до убежищата. 
Наблюдавани са летящи индивиди и при наличие на снежна покривка и снеговалеж 
0°C (Georgiev & Stoycheva, 2006 и непубликувани данни) (фиг. 43). 

Установените от нас убежища на вида в градска среда са през всички сезони 
на годината: фуги на панелни жилищни блокове, фуги и цепнатини в тухлени 
сгради и такива от смесен тип строителство, фуги под мост над р. Марица (там е 
установена зимна колония, включваща около 1000 индивида, както и колония през 
другите сезони от 125 индивида), фуги в мост над жп релси, хралупи на дървесни 
видове – топола (Populus sp.), чинар (Platanus orientalis), ясен (Fraxinus sp.), Robinia 
pseudoacacia. (Фиг. 70-72) 

 
Гигантски вечерник Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) 

Ние установяваме вида чрез наблюдение на един индивид в околността до 
с. Маноле в Горнотракийската низина в близост до гр. Пловдив (ловуващ през деня, 
над открити тревисти площи южно от селото на височина около 10 m от земята), 
GPS: N 42° 10` 02,5`` E 24° 56` 24,5``, 165 m a.s.l., UTM-grid LG37, 22.10.2005. 

Отделни ехолокационни ултразвуци с по-ниска честота (окло 16,5 kHz), 
която според някои автори разграничава гигантския от ръждивия вечерник (Ibanez 
et al., 2001) са записани в двата града, но те не са използвани за определяне на вида. 
 
Малък вечерник Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) 

Регистрираме вида чрез запис на ултразвуци, комбиниран с наблюдение в 
някои случаи. Записи в района на Гребна база (гр. Пловдив) принадлежат на този 
вид. Установяваме вида над дворове на къщи в равинните околности на Стара 
Загора (с. Трънково) и в планинските околности на Пловдив (с. Равногор, Западни 
Родопи, UTM-grid KG84), както и над река (на около 1200 м н.в. с околности, заети 
с варовикови скали, върба (Salix sp.), ливади и отделни иглолистни дървета (Pinus 
sp., Picea abies) до последното село. (Фиг.44) 
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Кафяво прилепче Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) 
Един мъжки индивид е намерен от нас в убежището му в района на Средна 

гора, Старозагорски минерални бани, до изкуствено езеро с гористи брегове (GPS: 
N 42° 27` 01.9`` E 25° 29` 31.2``, 371м н.в., UTM-grid LH70, 08.04.2006) (Фиг. 29, 61, 
62). Събран е един мъртъв индивид до жилищен блок в гр. Стара Загора, UTM-grid 
LG89, 27.10.2005 (leg. А. Мечев). С орнитологични мрежи в гр. Стара Загора са 
уловени два млади женски индивида (над р. Бедечка в парк Крайречен, чиито 
брегове са обрасли с гъста крайречна гора от върба (Salix sp.), топола (Populus sp.) 
и черна елша (Alnus glutinosa), UTM-grid LG89, 31.07.2006). 

Чрез ултразвуков детектор видът е установен над къщи с дворове и до река с 
горист бряг в с. Трънково (Горнотракийска низина, южно от гр. Стара Загора, GPS: 
N42° 17` 28,0`` E25° 48` 22,9``, 163 м н.в., UTM-grid MG08). По същия начин вида е 
установен и в Средна гора северно и северозападно от гр. Стара Загора – UTM-grid 
LH80 (дворове на къщи в с. Ново Село; изоставена каменна кариера с доминираща 
тревиста растителност и залесени млади иглолистни дървета; р. Бедечка с гористи 
брегове северно от града). От околностите на Пловдив видът е регистриран до река 
с горист бряг в планинските райони (р. Чая, гр. Асеноврад), както и над канал и 
река с гористи брегове от равнинните околности на града (Горнотракийска низина). 
(фиг.45) 

Видът е установен във всички изследвани местообитания в Пловдив и Стара 
Загора. 
 
Малко кафяво прилепче Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) 

Видът се съобщава за пръв път за изследвания район. Установяваме го в 
градовете Стара Загора (UTM-grid LG89), Пловдив (UTM-grid LG16, LG17), Средна 
гора северно от гр. Стара Загора до р. Бедечка (UTM-grid LH80), Родопи при с. 
Равногор (UTM-grid KG84), р. Чая при Асеновград (UTM-grid LG25), 
р. Първенецка, западно от гр. Пловдив. Чрез ултразвуков детектор, ние го 
регистрираме в повечето местообитания в градска среда (с изключение на къщи с 
дворове, междублокови пространства с преобладаваща тревиста или дървесна 
растителност и тепеТрихълмие), както и до река с брегове основно от тревиста 
растителност или с гористи брегове и над дворове на къщи от планинските 
околности на Пловдив (Западни Родопи) и до река с гористи брегове от равнинните 
му околности (Горнотракийска низина). Видът е уловен в град Стара Загора с 
орнитологични мрежи, разположени над р. Бедечка, чиито брегове са обрасли с 
гъста крайречна гора от върба (Salix sp.), топола (Populus sp.) и черна елша (Alnus 
glutinosa). 
Забележка: Според Dietz & Von Helversen (2004) този вид е много близък до малкото 
кафяво прилепче, затова прилагаме морфологичните белези отличаващи уловеният от нас 
индивид от P. pipistrellus: явна изпъкналост между ноздрите, къса муцуна, която е с 
паралелно разположени страни в около две трети от своята дължина, бледи и голи части на 
лицевата част, също между ушите, а кожата по лицевата част, ушите и по половите органи 
също бледа. Видът със сигурност може да бъде детерминиран с помощта на ултразвуков 
детектор, като пиковата честота е около 55 kHz, а на малкото кафяво прилепче тя е около 
45 kHz (Barataud, 2002) (Фиг. 46, 51). 
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Прилепче на Натузий Pipistrellus nathusii (Keyslering & Blasius, 1839) 
Установен от нас в района Старозагорски минерални бани, Средна гора, в 

отвор на тухла в изоставена сграда до малко изкусвено езеро в района 
Старозагорски минерални бани (GPS: N 42° 27` 01,9`` E 25° 29` 31,2``, 371 м н.в., 
UTM-grid LH 70, 07.05.2006 (leg. Е. Тилова). 

Установен със сигурност в гр. Пловдив чрез запис на социален звук, до 
жилищен блок в северната част на града, UTM-grid LG17, 19.04.2007 (Фиг. 47). 
Забележка: Поради еднаквия диапазон на издаваните ехолокационни на Натузиевото и 
средиземноморското прилепче, двата вида могат да се определят само чрез записи на 
социални звуци (Barataud, 2000). Записани от нас са два социални звука от един индивид в 
гр. Пловдив в район на междублоково пространство заето от широколистни декоративни 
дървесни видове на 19.04.2007 в 20.56 ч. при температура на въздуха 14,2°С. Общо за 
гр. Пловдив съотношението на записи от социални звуци от Натузиево и 
средиземноморско прилепче са 1:4, като според установените мъртви индивиди, колонии, 
наблюдения и улов с орнитологични мрежи считаме, че P. nathusii e по-малобройният от 
двата вида. 
 
Средиземноморско прилепче Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) 

Видът се съобщава за пръв път за изследвания район (Фиг. 30, 63, 64, 73). 
Установен е в гр. Пловдив чрез улов на 3 индивида с орнитологични мрежи над 
разлив на р. Марица и над канал с горист бряг в околностите на града (05.04.2006, 
18.04.2006, 15.10.2006 г., UTM-grid LG16, LG17). Също така са намерени три 
мъртви и е уловен един млад индивид до размножителна колония от около 45 
индивида на последен осми етаж от нова сграда в индустриална зона до ТЕЦ – 
Север. Индивидите от разнможителната колония са преброени при излитане от 
убежището им, като първия индивид е излетял в 21:30 ч, а последния – в 21:58 ч 
(при залез в 21:06 ч). 

Намерен е едниничен зимуващ екземпляр в Строителен техникум – Пловдив 
(междублокови пространства с дървета) (leg. П. Гюдженов). 

Чрез наблюдение многократно установяваме вида в градската част на 
Пловдив (при летящи по сумрак индивиди ясно се вижда бяла ивица в задната част 
на крилото, характерна за вида).  
Забележка: Според направените записи на социални звуци на двата вида, установяваме 
съотношение от 4:1, P. kuhlii спрямо P. nathusii (при акустично определяне, видовете се 
различават само по социални звуци). Според тези и получените по други методи данни 
(улов с орнитологични мрежи, набюдение, намиране на мъртви индивиди) считаме, че 
доминиращият вид в гр. Пловдив е средиземноморското прилепче. 
 
Прилепче на Сави Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) 

Видът е установен чрез ултразвуков детектор в двата града и прилежащите 
им околностите (с изключение на равнинните околности на Пловдив) (Фиг. 49, 65, 
66, 74). Ние установяваме размножителна колония от 30 индивида в гр. Пловдив, 
във фуга на тераса на първия етаж от жилищен блок. Уловен е един възрастен 
женски индивид от колонията. Прилепите са преброени при излитане от 
убежището им, като първия е излетял в 21:21 ч, а последния – в 22:01 ч (при залез в 
21:05 ч). Намерен е мъртъв индивид в двор на църква (тепе Трихълмие, leg. Д. 
Георгиев).  
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В Стара Загора 3 индивида са уловени с орнитологични мрежи в парк 
Бедечка (над река, UTM-grid LH80). Един индивид е уловен с орнитологични 
мрежи в с. Трънково (до река, UTM-grid MG08) от равнинните околности на Стара 
Загора. В околните на града части от Средна гора видът е установен до с. Малка 
Верея (намерен 1 мъртъв индивид – leg. Д. Георгиев, UTM-grid LG89) и в 
с. Старозагорски бани (намерен 1 индивид в сграда на бивш ресторант, UTM-grid 
LH70). Зимуващ единичен мъжки индивид е установен от нас в гр. Стара Загора, в 
обитаема сграда (leg. Е. Тилова, UTM-grid LH80, UTM-grid LG89). 

Видът е установен в повечето от местообитанията в градска среда (без 
Джендем тепе и река с горист бряг в парк и индустриална зона). 
 
Полунощен прилеп Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) 

Видът е установен в градска среда в повечето местообитания (без Джендем 
тепе, Бунарджик, междублокови пространства с трева, голям стоящ водоем, разлив 
и река с горист бряг в индустриална зона) (Фиг. 48). Два индивида са уловени с 
орнитологични мрежи в парк Бедечка (над река, UTM-grid LH80, Фиг. 32). 

 
Двуцветен прилеп Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 

В изследвания район са записани социални звуци от два индивида (отделни 
елементи от „песента“ на женски с малки) в гр. Пловдив (в гората до Гребна база – 
парк от горски тип), които с голяма вероятност са на този вид. Предполагаме 
наличието му и в двата изследвани града. Налични са множество записани 
ултразвуци от типа Nyctalus noctula/Nyctalus leisleri/Vespertilio murinus/Eptesicus 
serotinus, с диапазон 22 – 32 kHz, част от които биха могли да принадлежат на вида. 
 
Пещерен дългокрил Miniopterus schreibersii 

Ние установяваме колония на вида (през зимата, есента и лятото) в п-ра 
Павла (тясна и висока около 10 m и дълга около 200 m пещера, в която тече малка 
пресъхваща река, с. Равногор, GPS N41 57 29,3 E24 23 18,0 1292 м н.в., UTM-grid 
KG85) от прилежащите към околностите на гр. Пловдив части на Родопите. 
Колонията е посетена три пъти: на 30.09.2006 г., когато са преброени около 1000 
индивида, на 27.08.2007, когато са преброени приблизително 200 индивида и на 
16.03.2008 г., когато са преброени около 2000 индивида. Регистрираната колония се 
съобщава за пръв път (Фиг. 67, 68). 
Булдогов прилеп Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) 

В района на изследване видът е регистриран чрез ултразвуков детектор в 
следните находища: гр. Пловдив (UTM-grid LG17, LG16) и околностите му в 
низината (над канал в близост до града – UTM-grid LG16) и в планинската част 
(над река с горист бряг, р. Чая, южно от Асеновград – UTM-grid LG25; над къщи с 
дворове, с. Равногор – UTM-grid KG84), гр. Стара Загора (UTM-grid LH80, LG89) и 
околностите му в Средна гора (над бивша кариера – UTM-grid LH80; над къщи с 
дворове, с. Ново село – UTM-grid LH70). В изследваната градска среда видът е 
установен в повечето местообитания (без р. Марица, къщи с дворове, индустриална 
зона, Джендем тепе, Сахат тепе и река с горист бряг в парк (Фиг. 31). 

Един мъртъв индивид е намерен до панелен блок в югоизточната част на гр. 
Стара Загора (leg. Д. Георгиев) (Фиг. 31, 69). 
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Приложение 2: Таблици и фигури, показващи методите, използвани в 
настоящото проучване, с цел определяне на видове. 

 
 

  
 

 
 
 

 
Фиг. 31. Мъртъв булдогов прилеп, намерен в междублокови пространства с 
доминираща тревиста растителност. 
 

 
 
Фиг. 32. Вземане на мерки от уловен над река в парк Крайречен 

(Стара Загора) E. serotinus. 

Фиг. 29. Единично убежище на 
P. pipistrellus в необитаема сграда, 
Старозагорски Бани. 

Фиг. 30. Женска P. kuhlii, умряла в 
близост до размножителна колония на 
вида в обитаема сграда, Пловдив. 
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Фиг. 33. Черепен материал от изследвания район: 1 – P. pipistrellus, 2 – H. 
savii, 3 – Pl. austriacus, 4 – M. blythii, 5 – M. myotis, 6 – M. mystacinus / 
M. aurascens. 

Фиг. 34. Запис на звуци от 
прилепи с ултразвуков детектор 
в района на Джендем тепе. 

Фиг. 35. Мрежа над канал в околностите на 
гр. Пловдив, южно от ж.к. Тракия. 
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вид прилеп                                                                         метод

Пловдив
1 Дългоух нощник (Myotis blythii ) +
2 Голям/Остроух нощник (Myotis myotis/blythii ) +
3 Трицветен нощник (Myotis emarginatus ) +
4 Мустакати нощници (Myotis mystacinus-comlpex ) +
5 Воден нощник (Myotis daubentonii ) + +
6 Дългоух прилеп (Plecotus sp.) +
7 Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus ) +
8 Голям вечерник (Nyctalus lasiopterus ) +
9 Ръждив вечерник (Nyctalus noctula ) + + + +
10 Кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus ) + + +
11 Малко кафяво прилепче (Pipistrellus pygmaeus ) +
12 Натузиево прилепче (Pipistrellus nathusii ) +
13 Средиземноморско прилепче (Pipistrellus kuhlii ) + + + + +
14 Савиево прилепче (Hypsugo savii ) + +
15 Полунощен прилеп (Eptesicus serotinus ) + + +
16 Малък вечерник (Nyctalus leisleri ) +
17 Двуцветен прилеп (Vespertilio murinus ) +
18 Булдогов прилеп (Tadarida teniotis ) +

околности
1 Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum ) + +
2 Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros ) + +
3 Южен подковонос (Rhinolophus euryale ) +
4 Голям нощник (Myotis myotis ) + + +
5 Дългоух нощник (Myotis blythii ) + +
6 Голям/Остроух нощник (Myotis myotis/blythii ) +
7 Натереров нощник (Myotis nattereri ) +
8 Трицветен нощник (Myotis emarginatus ) + +
9 Дългопръст нощник (Myotis capaccini ) +
10 Мустакати нощници (Myotis mystacinus-comlpex ) +
11 Кафяв дългоух прилеп (Plecotus auritus ) +
12 Сив дългоух прилеп (Plecotus austriacus ) + +
13 Дългоух прилеп (Plecotus sp.) +
14 Голям вечерник (Nyctalus lasiopterus ) +
15 Ръждив вечерник (Nyctalus noctula ) + + + +
16 Малък вечерник (Nyctalus leisleri ) +
17 Кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus ) + +
18 Малко кафяво прилепче (Pipistrellus pygmaeus ) +
19 Средиземноморско прилепче (Pipistrellus kuhlii ) + +
20 Натузиево прилепче (Pipistrellus nathusii ) +
21 Савиево прилепче (Hypsugo savii ) + +
22 Полунощен прилеп (Eptesicus serotinus ) + +
23 Двуцветен прилеп (Vespertilio murinus ) +
24 Пещерен дългокрил (Miniopterus schreibersii ) + +
25 Булдогов прилеп (Tadarida teniotis ) + +  

 
Табл. 12а: Видове прилепи за гр. Пловдив и оклностите му и методите, с помощта на 
които са установени. 
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вид прилеп                                                                         метод

Стара Загора
1 Голям/Остроух нощник (Myotis myotis/blythii ) +
2 Мустакати нощници (Myotis mystacinus-comlpex ) +
3 Воден нощник (Myotis daubentonii ) + +
4 Сив дългоух прилеп (Plecotus austriacus ) +
5 Дългоух прилеп (Plecotus sp.) +
6 Ръждив вечерник (Nyctalus noctula ) + + + + + +
7 Малък вечерник (Nyctalus leisleri ) +
8 Кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus ) + + +
9 Малко кафяво прилепче (Pipistrellus pygmaeus ) + +
10 Савиево прилепче (Hypsugo savii ) +
11 Полунощен прилеп (Eptesicus serotinus ) + +
12 Булдогов прилеп (Tadarida teniotis ) +

околности
1 Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum ) + +
2 Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros ) + +
3 Голям нощник (Myotis myotis ) +
4 Дългоух нощник (Myotis blythii ) + +
5 Нощник на Брандт (Myotis brandtii ) +
6 Воден нощник (Myotis daubentonii ) +
7 Сив дългоух прилеп (Plecotus austriacus ) +
8 Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus ) +
9 Кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus ) +
10 Малко кафяво прилепче (Pipistrellus pygmaeus ) +
11 Натузиево прилепче (Pipistrellus nathusii ) +
12 Савиево прилепче (Hypsugo savii ) + + +
13 Ръждив вечерник (Nyctalus noctula ) + + +
14 Малък вечерник (Nyctalus leisleri ) +
15 Пещерен дългокрил (Miniopterus schreibersii ) + +
16 Булдогов прилеп (Tadarida teniotis ) +  

 
Табл. 12б: Видове прилепи за гр. Стара Загора и оклностите му и методите, с помощта 
на които са установени. 
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BT – междублокови 
пространства с тревиста 
растителност, BD – 
междублокови 
пространства с дървесни 
видове, GV – голям стоящ 
водоем (гребен канал), GR 
– голяма река (р. Марица), 
RA – речни разливи 
(разливи на р. Марица), 
KA – канал с горист бряг, 
KD – район зает от къщи с 
дворове, PGR – парк от 
градски тип, PGO – парк от 
горски тип, IZ – 
индустриална зона, TB – 
Бунарджик тепе, TD – 
Джендем тепе, TS – Сахат 
тепе, TT – Трихълмие 

Фиг. 36. Карта на гр. Пловдив с градските местообитания, в които са провеждани записи през целия период на изследване (точките, в 
които е провеждан запис са отбелязани с червено). 
 

П
рилож

ение 3: К
арти от района на изследване. 
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BT – междублокови 
пространства с тревиста 
растителност, BD – 
междублокови 
пространства с дървесни 
видове, GV – голям стоящ 
водоем (ез. Загорка), KA – 
канал в близост до строеж 
и панелен блок с брегове 
обрасли с храсти, PGR – 
парк от градски тип, PGO – 
парк от горски тип, RGI – 
река с горист бряг в 
индустриална зона (р. 
Бедечка), RGP – река с 
горист бряг в парк (р. 
Бечечка, парк Крайречен), 
KD – район зает от къщи с 
дворове 

Фиг. 37. Карта на гр. Стара Загора с градските местообитания, в които са провеждани записи през целия период на изследване 
(точките, в които е провеждан запис са отбелязани с червено). 
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Приложение 4: Сонограми на ултразвуци на видове и групи от видове 
прилепи, установени в района на изследване 
 

 
 

Фиг. 38. Сонограма на Rh. ferrumequinum, записана в размножителна колония от 
прилежащите към околностите на Пловдив части от Родопите, в изоставен бункер до 
р. Чая., с. Бачково. 

 

 
Фиг. 39. Сонограма на звуци от два индивида M. myotis / M. blythii, записани в парк от 
горски тип (гора до Гребна база, гр. Пловдив). 
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Фиг. 40. Сонограма на звуци на M. emarginatus, записани над река в близост до скали и 
с тревисти брегове с отделни дървета до с. Равногор. 

 

 
 

Фиг. 41. Сонограма на звуци от „малък“ Myotis, записани в парк от градски тип 
(гр. Пловдив). 
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Фиг. 42. Сонограма на звуци от Plecotus sp., записани в парк от горски тип (гр. Стара 
Загора, парк Аязмото). 

 

 
 

Фиг. 43. Сонограма на ехолокационни и социални звуци от Nyctalus noctula, записани в 
парк от горски тип (гора до Гребна база, гр. Пловдив). 
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Фиг. 44. Сонограма на ехолокационни и социални звуци от Nyctalus leisleri (долните 
два звука) и от P. kuhlii / P. nathusii записани в парк от горски тип (гора до Гребна база, 
гр. Пловдив). 

 
 

 
 
Фиг. 45. Сонограма на социален и ехолокационни звуци от P. pipistrellus, записани на 
тепе Бунарджик в гр. Пловдив. 
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Фиг. 46. Сонограма на социален и ехолокационни звуци от P. pygmaeus (два индивида), 
записани на тепе Бунарджик в гр. Пловдив. 
 

 
 

 
 
Фиг. 47. Сонограма на социален и ехолокационни звуци от P. nathusii, записани в 
междублокови пространства с доминираща дървесна растителност, гр. Пловдив. 
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Фиг. 48. Сонограма на звуци от Е. serotinus, записани в междублокови пространства с 
дървета в гр. Пловдив. 
 

 
 
Фиг. 49. Сонограма на ехолокационни звуци от H. savii, записани в индустриална зона в 
гр. Пловдив. 
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Фиг. 50. Сонограма на ехолокационни и социални звуци от T. teniotis, записани в парк 
от градски тип в гр. Пловдив. 

 

 
 
Фиг. 51. Сонограма на ехолокационни звуци с хранителен „бъз“ от P. pygmaeus, 
Джендем тепе в гр. Пловдив. 
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Фиг. 54. M. brandtii, уловен с 
орнитологични мрежи до река с горист 
бряг в с. Трънково (Стара Загора). 

Фиг. 57. Plecotus austriacus, уловен с 
орнитологични мреж в околностите на 
Пловдив. 

Фиг. 53. Размножителна колония на 
Rh. hipposideros от околностите на 
Пловдив.

Фиг. 52. Размножителна колония на 
Rh. ferrumequinum от околностите на 
Пловдив (снимка – Елена Тилова). 

Фиг. 56. Rh. hipposideros от единично 
убежище в околностите на Стара Загора 
(снимка – Елена Тилова). 

Фиг. 55. M. mystacinus-complex, уловен в 
орнитологични мрежи над река в парк 
Крайречен, Стара Загора. 

Приложение 5: Снимки на някои видове от района на изследване. 
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Фиг. 63. P. kuhlii, уловен с 
орнитологични мрежи. 

Фиг. 61. P. pipistrellus, намерен в 
убежището си, Старозагорски Бани. 

Фиг. 62. P. pipistrellus, намерен в 
убежището си, Старозагорски Бани. 

Фиг. 59. N. noctula, уловен в орнитоло-
гични мрежи в гр. Стара Загора. 

Фиг. 60. Череп на N. noctula, намерен в 
погатка от Asio otus в гр. Стара Загора. 

Фиг. 64. P. kuhlii, уловен с 
орнитологични мрежи над канал в 
околностите на Пловдив. (снимка – И. 
Катрафилов) 
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Фиг. 69. T. teniotis, намерен мъртъв до 
жилищен блок в Стара Загора. 

Фиг. 68. M. schreibersii от колонията в 
околностите на Пловдив. 

Фиг. 67. Колония на M. schreibersii, 
околностите на Пловдив. 

Фиг. 66. H. savii, наремен в убежището 
си, Старозагорски Бани. 

Фиг. 65. H. savii, намерен умрял в 
Пловдив. 
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Приложение 6: Някои типове убежища в градска среда. 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 

Фиг. 73. Убежище на размножителна 
колония на P. kuhlii на таван в сграда, 
индустриална зона, Пловдив. 

Фиг. 72. Убежище на N. noctula в 
хралупа на Populus sp. в Пловдив. 

Фиг. 70. Убежище на N. noctula във 
фуга на панелен блок в Стара Загора. 

Фиг. 71. Убежище на N. noctula във фуга 
на мост над р. Марица в Пловдив. 
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Фиг. 74. Убежище на размножителна 
колония на H. savii във фуга на тераса 
на първия етаж от жилищен блок в 
Пловдив. 

Фиг. 75. Убежище на P. pipistrellus във фасада на жилищна сграда 
в Пловдив. 
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Приложение 7: Природозащитен статус на прилепите в района на 
изследване. 
 

вид ЗБР Берн Бон EUR
OBA

92/43/
EEC

IUCN 
2004

IUCN 
BG

ЧК   
Б-я

Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum ) 2, 3 ІІ ІІ + 2, 4 NT NT
Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros ) 2, 3 ІІ ІІ + 2, 4 VU NT
Южен подковонос (Rhinolophus euryale ) 2, 3 ІІ ІІ + 2, 4 VU VU
Голям нощник (Myotis myotis ) 2, 3 ІІ ІІ + 2, 4 NT
Остроух нощник (Myotis blythii ) 2, 3 ІІ ІІ + 2, 4 NT
Натереров нощник (Myotis nattereri ) 2, 3 ІІ ІІ + 4 DD
Трицветен нощник (Myotis emarginatus ) 2, 3 ІІ ІІ + 2, 4 VU VU R
Дългопръст нощник (Myotis capaccinii ) 2, 3 ІІ ІІ + 2, 4 VU VU R
Воден нощник (Myotis daubentonii ) 2, 3 ІІ ІІ + 4 DD
Мустакат нощник (Myotis mystacinus ) 2, 3 ІІ ІІ + 4 DD
Златист нощник (Myotis aurascens ) * ІІ ІІ + 4 DD
Нощник на Алкатое (Myotis alcathoe ) * ІІ ІІ + DD
Нощник на Брандт (Myotis brandtii ) 2, 3 ІІ ІІ + 4 DD
Сив дългоух прилеп (Plecotus austriacus ) 2, 3 ІІ ІІ + 4 NT
Кафяв дългоух прилеп (Plecotus auritus ) 2, 3 ІІ ІІ + 4 NT
Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus ) 2, 3 ІІ ІІ + 2, 4 VU VU
Гигантски вечерник (Nyctalus lasiopterus ) 2, 3 ІІ ІІ + 4 NT VU
Ръждив вечерник (Nyctalus noctula ) 2, 3 ІІ ІІ + 4 LC
Малък вечерник (Nyctalus leisleri ) 2, 3 ІІ ІІ + 4 NT DD
Кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus ) 2, 3 ІІІ ІІ + 4 LC
Малко кафяво прилепче (Pipistrellus pygmaeus ) * ІІ ІІ + 4 DD
Прилепче на Натузий (Pipistrellus nathusii ) 2, 3 ІІ ІІ + 4 DD
Средиземноморско прилепче (Pipistrellus kuhlii ) 2, 3 ІІ ІІ + 4 DD
Савиево прилепче (Hypsugo savii ) 2, 3 ІІ ІІ + 4 LC
Полунощен прилеп (Eptesicus serotinus ) 2, 3 ІІ ІІ + 4 LC
Двуцветен прилеп (Vespertilio murinus ) 2, 3 ІІ ІІ + 4 DD
Пещерен дългокрил (Miniopterus schreibersii ) 2, 3 ІІ ІІ + 2, 4 NT VU
Булдогов прилеп (Tadarida teniotis ) 2, 3 ІІ ІІ + 4 DD  

 
Табл. 13. Природозащитен статус на видовете, установени в района на изследване. 
Легенда: 2, 3, ІІ, ІІІ – номер на съответното приложение, в което е включен вида. 
Категории на IUCN: VU (vulnerable) – уязвим; NT (near threatened) – потенциално 
застрашен; LC (least concern) – не е застрашен; DD (data deficient) – липсват данни. 
ЧК: R – рядък. 
 
 
 
 
 


