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Защо една прилепна майка би кръстила сина си Божидар?
Кои са племето на Ръждивите и защо хората зависят от тях?
Как прилепчето Дарки искаше да стане човек и защо реши, 

че да си прилеп е по-важно?
Къде се раждат прилепите и грижовни ли са техните майки?

Защо мъжките ръждиви вечерници летуват сами и 
какво правят в отсъствието на “жените си”? 

Защо хората не мислят доброто на Дарки и правилно ли е това?
..научете повече в “Приключенията на прилепа Дарки”.
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 Той се казваше Божидар! Бе кръстен така от майка си. Като  другите 
прилепи,  всяко лято  тя щеше да чака с надежда и вълнение единственото 
малко, което щеше да роди. Нейното първо дете бе най-важното събитие в 
живота ù! Затова той получи името Божидар! Тя с любов го наричаше Дарко,  
а всички останали  го наричаха Дарки! 

 Дарки беше прилеп от рода на Вечерниците. Той и неговите „хора“  бяха 
от племето на Ръждивите. Всички Ръждиви вечерници живееха в старите 
гори и  дори  в населените места, редом с хората (които прилепите наричаха 
Дневните същества). Хранеха се с насекоми, летейки високо в нощното небе и 
всяка вечер излизаха да вършат своята работа, докато хората спяха дълбоко в 
своите легла и дори не подозираха за прилепните дела. 
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Дарки бе роден напролет далеч от тук – в горите на Украйна. Всички 
бъдещи майки от племето на Ръждивите тръгваха натам  -  рано напролет, 
притегляни от непонятна и непреодолима сила…Те оставяха бащите  
прилепи в България, които сформираха шумни мъжки колонии. Цяло лято 
те се забавляваха „по мъжки“, като 
играеха карти, гледаха мачове и 
ходеха по барове... И въпреки че 
шумно изказваха радостта си, че 
„досадните женски“ не са тук, тайно 
чакаха да дойде есента, когато 
те щяха да се завърнат, заедно с 
младите прилепи. 

Майката на Дарки бе 
постъпила като всички други 
жени от Ръждивите. Тя бе  пристигнала в 
далечна Украйна в ранното лято и побърза да 
намери подходяща хралупа, за да роди своето 
малко. Колко щастлива бе, когато то се появи 
на бял свят (всъщност това е човешки израз, а 
прилепите казваха „да се появи под звездите“)… 
Тя внимателно го кърмеше, прегърнала го с криле, 
всеки ден го почистваше и полагаше всички грижи 
за него. При опасност  го носеше със себе си, както 
и когато трябваше да сменят хралупата си (което 
Ръждивите правеха често, защото дървениците 
бързо започваха да им досаждат). 
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 Когато Дарки стана доста тежък, тя го оставяше нощем, заедно с другите 
нелетящи малки, в детски градини. В тях майките оставяха децата си, докато 
ловуват насекоми, след което се връщаха да ги кърмят… Децата скучаеха 
или прекарваха времето си в игри, в очакване на своите майки, а когато 
прегладнееха издаваха звуци, чрез които да ги открият, когато настъпи 
заранта и дойде време за сън.  

 Дарки вече бе направил своите първи опити да лети и сега обикаляше с 
майка си, за да се научи как се ловят насекоми, как  и къде се пие  вода, къде 
да се скрие при опасност... 

- Мамо, какво е да си прилеп? - питаше Дарки.
- Да си прилеп е да имаш криле, да се храниш с насекоми, да пиеш вода 

от реката, да имаш нощен сонар, да четеш по звездното небе, да чуваш 
стъпките на щуреца, да летиш като черна сянка в мрака, да си господар 
на нощното небе!

- А не мога ли да бъда човек, мамо!? Те са големи и силни! Видях хора 
онзи ден в гората.
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- Но защо Дарки, та ти си прилеп?! Защо искаш да бъдеш човек? Не 
ставай глупав! Хайде, днес ще те уча къде да пиеш вода.

 Дарки наскоро бе престанал да бозае от майка си и вече бе наистина 
жаден.

- Хайде Дарки, не се мотай, ще отидем до Голямата река.

 Дарки обаче бе завладян от идеята да пие вода СЕГА. Наблизо видя 
хора на пикник. С часове бе 
наблюдавал с интерес тези 
невероятни същества. Колко 
странни изглеждаха Дневните 
със своите четири крайници, с 
къси пръсти  -  без ципи между 
тях, без криле… Но все пак той ги 
харесваше.. Харесваше странните 
им движения и това, че бяха 
толкова различни… „Какво ли 
е да си човек?!“, мислеше си 
Дарки… „Сигурно е много  трудно 
да не можеш да се ориентираш 
през нощта. А как ли си хващат 
насекоми?“ Унесен в мислите 
си, той отново обърна поглед 
към поляната. Хората си бяха отишли и бяха оставили след себе си чинии 
с хранителни остатъци и чаша с вода. „ВОДА!“, зарадва се Дарки и се втурна 
към чашата. „Сега ще пия и то като човек!“. Веднага направи опит да пие от 
нея, при което чашата се захлупи върху него.
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- Какво правиш, Дарки? - каза майка му. - Та ти не си човек и не можеш да 
пиеш вода от чаша. Хайде, отиваме на реката.

 Засрамен, Дарки литна след майка си. Отидоха на реката и дълго летяха 
ниско над тихите ù води, докато утолиха жаждата си. „Ето какво било!“, каза 
си Дарки и заспа щастлив от това, че се е научил сам да пие вода. 

На следващата вечер го чакаше ново приключение. 

- Хайде Дарки, днес ще се храниш сам - каза майка му.

- Наистина ли?! Колко вълнуващо!

- Ела, трябва да ме последваш. Лети високо и бързо – там има повече 
храна… Ниско над короните на дърветата и над тревата се хранят другите 
племена като Дългоухите или Широкоухите.

 Дарки се издигна по-високо и наистина – в смълчаното лятно небе 
имаше много насекоми… Особено по-високо, където нямаше толкова много 
от другите видове прилепи. Дарки направи няколко неумели опита да лови 
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насекоми, но му доскуча и реши да послуша музика. Сложи си слушалките на 
плейъра, но мигом загуби ориентация и се блъсна в едно дърво! 

- Какво правиш, Дарки! Нима не знаеш, че 
не можем да се ориентираме в тъмното 
без да използваме ушите си?

- Но защо, мамо!?

- Нима не си забелязъл, глупачето ми?! 
Ти издаваш звуци, които са твоят сонар. 
Наричат се УЛТРАЗВУЦИ. Те се удрят 
в предметите и се връщат към теб. 
Улавяйки ги със слуха си, ти разбираш 
какво точно има наоколо. Това се 
нарича ЕХОЛОКАЦИЯ. Ако ушите ти са запушени, не би могъл да се 
ориентираш в тъмнината. 

 Дарки отново посърна. Защо трябваше да бъде прилеп?! Ако беше човек, 
можеше да прави каквото си иска…
Човешкото дете имаше плейър и 
дори танцуваше с него! Наистина не 
се бе замислял как точно успяваше 
да лети при пълен мрак. И със 
сигурност не знаеше, че не може да 
слуша музика, докато лети…“Колко 
съм глупав“, помисли си той.

- Просто си малък - помилва го 
майка му.
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 Дарки се ободри и литна отново.  
Успя сам да улови едно насекомо и 
това много го зарадва. Продължи с 
ентусиазъм до пълно изтощение и 
докато коремчето му натежа. Беше изял 
1000 насекоми тази нощ… (така каза 
майка му, защото той можеше да брои 
само до пет – толкова бяха пръстите му 
и това бе научил до момента).  

 И така, ден след ден, той ставаше все по-добър в прилепните работи…
Привечер излизаше от хралупата и литваше навън към Голямата река. 
Пиеше до насита и после цяла нощ ловуваше насекоми над старите гори и 
обработваемите площи на хората. Така Дарки израсна бърз и силен - готов за 
Голямото пътуване.

- Какво е Голямото пътуване, мамо?

- Ще се върнем обратно в любимата 
страна – България, помилва го майка 
му. Ще видиш своите баба и дядо, и 
дори своя баща. Ще живееш с другите 
млади прилепи, а някой ден там 
ще намериш и своята любима. И ще 
имаш свои деца! Там има много и от 
любимите ти Дневни - усмихна се тя.

 „Ето това е приключение!“ -  каза 
си Дарки. Втурна се „през криле“ и 
преизпълнен с вълнение да стяга багажа си за България, която сега чувстваше 
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толкова далечна. 

Те летяха дълго – през гори 
и планини, следвайки звездите и 
магнитното поле,  притегляни към 
далечната страна, където бяха техните 
бащи, баби и дядовци, техните съпрузи 
и по-големи братя...Когато пристигнаха 
се шмугнаха в първата хралупа, която 
видяха и заспаха изтощени до смърт, 
докато яркото слънце навън даряваше 
живот на Дневните същества. 

По-късно те достигнаха до Голямата гора. Там обаче не откриха 
неговите баба и дядо. Оказа се, че 
са заминали за Големия град. Все 
повече прилепи отиваха в Големия 
град, за да търсят място, където да 
живеят. Хората изсичаха Голямата 
гора и от някога безкрайното зелено 
море бе останало само славното му 
име. Гората вече бе далеч по-малка, 
а старите дървета с хралупи, не 
бяха достатъчно за всички желаещи 
да се нанесат в тях. Затова, бабата 

и дядото на Дарки бяха отстъпили своята хралупа на младите и се бяха 
преместили  в града, където живееха в обща фуга, под стрехата на един 
голям блок. 
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 Когато пристигнаха при тях, 
бабата на Дарки простираше под 
керемидите на голямата стреха.

- Мила! -  провикна се тя, когато 
видя майката на Дарки. 

- Това ли е моят внук?! Чедото 
ми! -  зарадва се бабата и 
силно прегърна Дарки. „Ела, 
ще ти приготвя комари на 
тиган“ -  каза тя и го въведе вътре, където го представи на другите от 
колонията.

 Там стоеше възрастен прилеп  с очила – дядото на Дарки. Той бе един 
от най-старите прилепи в колонията. Беше на близо 40 години! Бе преживял 
много и бе един от най-старите прилепи сред Ръждивите.

- Ти ли си Дарки, млади момко? - зарадва се дядото. Разгърна криле  
да го прегърне, при което те изскърцаха като 
ръждясали спици на стар чадър.

- Ела, чакам те отдавна, за да играем шах - каза 
дядото, който четеше вестник, обърнат наобратно. 

 Дарки се усмихна, но не каза нищо и седна до 
дядо си, който цял ден му разказва истории. Разказа 
му за Голямата война, когато хората се бяха опитали 
да изтребят колонията му, разказа му за Голямото 
пътуване, когато, прогонени от домовете си от 
Дневните, прилепите били принудени да търсят нов 
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дом, както и за Големия глад, когато хората използвали отрови за насекоми 
и много прилепи умрели, защото нямало храна. Разказа му и за Хубавите 
времена, когато горите били безкрайни, насекомите много, а прилепите  не 
били принудени да ходят в градовете, в търсене на дом.Така неусетно мина 
посещението на Дарки в града.

И така, Дарки литна обратно към Голямата гора. Всяка вечер излиташе,  
за да опознае околността…Често излизаше сам и летеше надалеч, все 
по-надалеч, за да опознава нови места. Обичаше да отива и в градовете 
и да наблюдава хората, към които все още изпитваше непреодолимо 
любопитство. 

Една нощ стигна до големи, 
обширни поля от пшеница. Беше 
прегладнял и с часове търсеше насекоми, 
но над тези поля нямаше почти никаква 
храна! Накрая намери няколко бръмбара, 
които лакомо изяде. Малко по-късно 
обаче се почувства много зле. Заболя 
го коремът, прилоша му рязко и се 
наложи да кацне. Видя разхвърляни 
кутии с надписи ХЕРБИЦИД. “Какво 
ли е ХЕРБИЦИД?“, помисли си той и тогава видя на кутията рисунки на 
мъртво насекомо и череп с кости. Огледа се и видя други животинки, които 
се въргаляха по земята и се превиваха от болка. И тогава разбра! Хората 
бяха използвали отрови срещу насекомите! Насекомите, които изяде, бяха 
погълнали такива отрови и сега той също бе натровен. Затова и нямаше други 
насекоми - всички бяха мъртви.
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Но защо? Защо  хората му го 
причиняваха? Защо използваха отровите? 
Та така унищожаваха не само насекомите, 
но и много птици, други животни, 
много прилепи. А можеха просто да 
привлекат Ръждивите, като им поставят 
къщички край полето. Ръждивите 
можеха да живеят в тях и да се справят 
с насекомите, без да е нужно хората 
да използват отрови! “Колко тъжно“, 
помисли си Дарки. „Ето, че сега и аз ще умра“ - промълви той с тъга, и това 
бе последното нещо, което си помисли, преди да загуби съзнание…

Но Дарки не умря! След две нощи се събуди премалял. Треската от 
отровата бе отминала и той бавно се надигна в 
небето, за да се върне в Голямата гора. Все още 
се чувстваше зле. Навън валеше и се наложи той 
да изчаква най-силния дъжд да премине, защото 
прилепите не можеха да летят и да ловуват, когато 
вали твърде силен дъжд.Тогава нямаше и насекоми, 
затова те предпочитаха да изчакат, вместо да харчат 
енергия в полет и издаване на ултразвуци, което 
беше много уморително за тях. 

Когато прелиташе над едно от последните 
човешки села, преди гората се почувства страшно 
изтощен. Видя отворен прозорец и реши да влезе, за 
да се скрие от дъжда. Влетя в стаята и кацна кротко 
в един ъгъл.
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- БОЖИЧКОООО!!!!!!!!!! ПРИЛЕЕЕП! - чу се писък в стаята. 

 Дарки се сепна в съня си и литна уплашено. Видя една страшна жена, 
която бе грабнала метла и се опитваше да го удари с нея! 

- Хей, спри! Какво правиш? - опита 
се да каже Дарки, но в този момент 
тя замахна към него. Той направи 
лупинг във въздуха и попадна в 
косата ù...

- ЩЕ МЕ ИЗЯДЕЕЕЕ – ГОСПОДИИ!!! 

- Дарки  направи отчаян опит да се 
отскубне, но се блъсна в прозореца, 
после пак в жената и после  в 
лампата,  опитвайки се да избяга от 
нея и страшната метла.

 Слава на Крилатия! Той успя да се 
измъкне и задъхан кацна на едно скришно 
място. „Но защо, защо тя правеше така?!“. А той толкова харесваше хората! 
Наистина нямаше да ù навреди! Сепна  се отново от човешки вик:

- Мамо, виж, прилеп! - Дарки се обърна и видя една жена от Дневните и 
малкото ù дете.

- Бързо Мите, това е гадна мишка с криле! Сигурно  е сляпа и не вижда 
през деня, затова е тук. Пази се, ще те зарази с нещо!
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- Мишка?! Той?! (гордите представители на Ръждивите – владетелите на
нощното небе, се оскърбяваха жестоко, когато ги сравняваха с Каналните
същества). А защо ли мислеха, че е сляп? Или, че ще навреди на детето
и ще го зарази? Той не беше болен от нищо!

Дарки се натъжи страшно много. Хората, които толкова харесваше, на
два пъти щяха да  го убият – веднъж с отрови и веднъж със страшната метла.
Бяха го оскърбили, без никаква причина. Те бяха 
прогонили и неговите близки от техния дом, те 
бяха унищожили и Голямата гора…Почувства се 
съвсем сам! Бе далеч и от другите Ръждиви и от 
всички прилепи, които познаваше. Заспа тъжен 
и самотен и едва на другата нощ намери сили 
да продължи. Беше все още твърде слаб след 
отравянето и още не беше ял...

Литна по улицата и тогава видя човешка 
обява. На нея имаше надпис ТЪРСИ СЕ ЛОШ 
ПРЕСТЪПНИК и бе нарисуван прилеп. Тя бе 
поставена от жената с метлата, която искаше 
да улови и премахне всички прилепи, защото 
мислеше, че всички те искат да влязат в стаята ù, 
да я нападнат и да се вплетат в косата ù. 

Дарки почувства как последните му сили го напускат и падна на земята. 

Я виж ти, прилеп! - каза Ники, малко човешко дете, което искаше 
да стане природозащитник. То бе тръгнало към голямата поляна с 
енциклопедия под ръка, за да почете за различните животни. “Хей, 
приятелче, какво ти се е случило?“, каза Ники. Той помогна на Дарки да се 
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надигне и му даде вода. Изтича до рибарския 
магазин да купи брашнени червеи и му подаде 
внимателно няколко от тях. Дарки постепенно 
се съвзе. Когато видя човешкото дете, страшно 
се уплаши. Бързо се огледа за метла, но за 
щастие не видя такава.

- Защо се страхуваш?

- Ти няма ли да ме нападнеш?

- Да те нападна ли?! Че защо? Аз знам 
много за вас, прилепите. Знам, че вие 
ни помагате да се справим с насекомите 
и ако не сте вие, те ще изяждат всички 
посеви по полетата. Така няма да има 
храна и за нас. Знам, че сте полезни и 
защитени и ще ти помогна! 

- Наистина ли мислиш така? - обнадежден попита Дарки.  

- Да, ела ще ти почета за вас  - прилепите…
 
 Заведе го в своята тайна пещера до поляната. Там Ники отвори голямата 
книга и му прочете много неща за прилепите, които дори Дарки не знаеше! 
Прочете му за далечните страни, където прилепите се  хранеха с нектар на 
цветове и където много растения не биха могли да съществуват без помощта 
им. Прочете му, че прилепите са най-голямата група бозайници, че са много 
повече от  хората, повече от видовете котки, повече от видовете китове, 
повече от всички други. Прочете му как различните племена от прилепите 
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живеят от полюс до полюс и дори на най-далечните острови, където често 
са единствените бозайници. Прочете му как прилепите са тук на Земята от 
милиони години! („Много ли е това?“ - попита, Дарки, „Ами, да – десетки 
пъти по-отдавна от появата на нас, хората!“). Прочете му за това как от 
всички дребни животни те живеят най-дълго (и Дарки си спомни за стария 
си дядо)…Прочете му колко важни са прилепите за хората и как те трябва 
да ги пазят, защото в противен случай, насекомите биха превзели света на 
Дневните. 

И тогава Дарки разбра! Той беше щастлив, че е прилеп! Че е Нощно 
същество, приятел на мрака, че е един от Ръждивите! Харесваше хората, но 
не искаше да бъде човек! Той искаше да бъде просто техен приятел и бе 
щастлив, че има истински приятел сред Дневните – човешко дете! 
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 Цяло лято той прекарваше вечерите с Ники и заедно си говореха 
с часове за своите светове. После Дарки се връщаше при Ръждивите, за 
да върши своите полезни прилепни дела, а денем заспиваше щастлив и 
горд от това, че е ПРИЛЕП!  Неусетно мина цялото лято и есента. Времето 
застудя и всички Ръждиви литнаха към една усамотена пещера, където щяха 
да прекарат зимата.  Студът проникна в телата им, забави пулса им и те 
застинаха като късчета лед, в очакване на пролетта и новия живот… Дарки  
заспа своя зимен сън в пещерата, в очакване на следващата пролет и нови 
приключения! 

 Така, неусетно се изтъркули една година от живота на Дарки. А какво се 
случи следващата година? Това е една друга приказка...
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Прилеп

Прилеп – мрачен, дългокрил,
ти къде ли си се скрил?
В тъмни кътове, потайни,
ти прикрил си свойте тайни..

Но ги в мигом аз открих, 
и във стих ги претворих.
 
Ти си пухкав, симпатичен, 
но от никой необичан!
Ти си пръв приятел верен,
на човека злонамерен.

Докато е в сън потънал,
във стремежи, във кроежи,
ти се трудиш неуморно,
тъй усърдно, ползотворно…

Хапваш много насекоми,
всякакви досадни твари.
И човека ти отърваш,
та почивка той да свари.

Няма вече ни комари, 
ни вредители зловредни, 
щом е прилепът на пост,
на човека ценен гост.

За това го приеми – 
във сърцето, във дома..
И завинаги помни – 
ТИ НА ПРИЛЕП ПОМОГНИ!

И ще сториш ти добро – 
и на хората – ведно.
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Елена Стоева – 
Група за опазване на прилепите и пещерите, 
Зелени Балкани – 0887574699, 032626977, 042622401.
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Историята на Дарки за възрастни

Нашият приказен герой е прилеп ;)) Вече сте разбрали, че прилепите са бозайници, че 
раждат живи своите малки, че ги кърмят и са грижовни родители. Прилепите са една от най-
процъфтяващите групи бозайници, поради уникалното си качество да летят и да се ориентират в 
тъмното, с помощта на ултразвук. 

Дарки е ръждив вечерник. Този вид прилепи обитават хралупи в дървета. Поради почти 
пълното унищожаване на равнинните гори и намаляване на площта на старите гори, ръждивите 
вечерници са се приспособили за живот в градовете. Там, обитават фуги на панелни блокове 
и други подходящи убежища. Те са застрашени от санирането на сградите, което може да 
стане причина за почти пълното им изчезване. Ръждивите вечерници се срещат в страната ни 
целогодишно, като женските мигрират на територията на Украйна и други страни, където раждат 
своите малки, след което се завръщат да зимуват в България.
Ръждивите вечерници са един от 33-те вида прилепи, които се срещат в България. В Европа те 
са общо 35 вида. Голямото видово разнообразие, наличието на многочислени прилепни колонии 
и значими подземни местообитания, определят огромното значение, което има страната ни за 
опазването на прилепите.

Всички прилепи са защитени от закона и е забранено тяхното улавяне, убиване, 
безпокойство или унищожаването на убежищата им! Прилепите са редки и уязвими видове, 
които са чувствителни към промените в околната среда, загубата на местообитания, 
използването на инсектициди и безпокойство в убежищата им. Опазването им е 
изключително важно! 

Ако намерите прилеп „в беда“ или имате въпроси за прилепите – потърсете ни!
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Защо една прилепна майка би кръстила сина си Божидар?
Кои са племето на Ръждивите и защо хората зависят от тях?
Как прилепчето Дарки искаше да стане човек и защо реши, 

че да си прилеп е по-важно?
Къде се раждат прилепите и грижовни ли са техните майки?

Защо мъжките ръждиви вечерници летуват сами и 
какво правят в отсъствието на “жените си”? 

Защо хората не мислят доброто на Дарки и правилно ли е това?
..научете повече в “Приключенията на прилепа Дарки”.
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