ПРИЛЕПИТЕ В ДОМОВЕТЕ НА ХОРАТА - СЪСЕДИ И ПРИЯТЕЛИ
Информация за предотвратяване на конфликта
между прилепите и хората
Въведение
Като бозайници, хранещи се предимно с нощно летящи насекоми, прилепите играят важна
роля в поддържането на равновесието в природата. Едно-единствено малко кафяво
прилепче, тежащо около 3 грама, може да изяде 1200 комара за един час, а за 1 нощ изяжда
средно 3000 насекоми. В България всички видове прилепи са полезни, тъй като се хранят с
едни от най-опасните вредители за хората. Дългогодишни наблюдения показват, че при
присъствие на повече прилепи на дадено място, насекомите значително намаляват.
За съжаление популациите на много видове прилепи рязко намаляват своята численост
през последните десетилетия, в резултат на неоправдания човешки страх и преследването
им от страна на хората.
Голяма част от естествените местообитания на прилепите (като пещери и вековни гори) са
унищожени от човека и те са се принудили да потърсят убежище в сгради и други
съоръжения. Малките ни съседи най-често се настаняват във фуги на панелни блокове,
различни цепнатини в сгради, тавански помеще-ния и мазета, под керемиди, в тухли, във
фуги на мостове и др.
Проявеното разбиране към тези полезни животни може да ни помогне да решим
проблемите, възникващи, когато те живеят в нашите сгради. Следващите страници
представят подробности за сигурен и ефективен начин за трайно отстраняване на
прилепите от техните убежища, в случаите на непреодолим конфликт с хората. Те
осигуряват сигурността на животните и удобството на хората.
Къде живеят прилепите?
Прилепите могат да обитават тавани, мазета, външни стени на къщи и блокове, комини,
стрехи, покриви, т.е. могат да си намерят убежище в почти всички части от сградата. Те
обикновено заемат цепнатини, които са достатъчно големи да поберат от един до няколко
индивида и са защитени от вода, вятър и слънце. Това са например фуги в панелни
блокове, пространства под керемиди, цепнатини във външни стени, дупки в тухли четворки
и др. Понякога прилепите могат да образуват колонии на тавани, а отделни индивиди
могат да се заселят зад капандури на прозорци.
Прилепите могат да влязат в сградите
през отвори с диаметър най-малко 1,3 cm.
Обикновено точките за влизане включват
отворени прозорци и врати, скъсани мрежи
на прозорци, не добре наместени или
липсващи керемиди, места, където са
паднали дъски и такива, на които в
сградата навлизат тръбопроводи и кабели.
Често отвори има там, където стените
контактуват със стрехите.
Присъствието на прилепите може да бъде
установено по кафявите или черни
изпражнения
около
убежището
им.
Прилепните изпражнения са тъмни и не
съдържат никакъв бял материал. Те
наподобяват
малките
и
твърди
Фиг. 1: Частите от къщата, които могат да бъдат
изпражнения на гризачите, но за разлика от
обитавани от прилепи.

тях са сухи, лесно се разтрошават и съдържат лъскави остатъци от насекоми.
Понякога прилепите почиват върху някои части от жилищните сгради (например парапет
на прозорец, тераса) за кратко през нощта, когато храносмилат изядените насекоми.
Нетоксични репеленти за кучета и котки могат да ги прогонят от тези места. Спреят трябва
да се пулверизира през деня, когато прилепите отсъстват (аерозолните репеленти не
трябва да се използват за прогонване на животните от постоянните им убежища). Различни
“плашила” също могат да прогонят прилепите, например висящи и развяващи се от вятъра
парчета блестящо фолио. Има данни, че дим от запалена сяра може да прогони прилепите,
но той може да е опасен за животните и за хората.
Какво да правите, ако намерите прилеп в дома си?
Понякога отделни прилепи могат инцидентно да влязат в дом, гараж или друга постройка
през отворена врата или прозорец. Това често се прави от заблудени млади индивиди. Още
преди да имате директен контакт с прилепа, той може да излезе сам. Животните
обикновено излизат сами, ако прозорецът или вратата, през които са влезли са отворени,
като същевременно подходите към другите помещения в къщата са затворени. Те не са
агресивни, дори когато са преследвани, но ако ги заловите с ръка могат да ви ухапят в
опитите си да се защитят. Както и други диви животни, прилепите не бива да се държат с
гола ръка и всеки ухапан трябва незабавно да се консултира с лекар. Ако прилепът не
напусне дома ви сам, можете да го изчакате докато кацне на дадено място и да го покриете
с малка кутия или други подръчни средства (фиг. 2). Промушете парче картон между
стената и кутията, приплъзнете прилепа в кутията и след това го пуснете навън. Можете
също така да го хванете с ръка като ползвате кожени или работни ръкавици, които няма да
позволят той да ви ухапе.
Конфликтът между хората и прилепите, методи за избягването му
Няма основателни причини прилепите да се гонят от сградите, когато не предизвикват
безпокойство. Същевременно нашите жилища трябва да бъдат предпазени от влизане на
прилепи в тях. Предпазни мерки трябва да бъдат приложени от основата
на вратите до покрива. Вътрешните стени на жилището трябва да бъдат
огледани внимателно за малки отвори, през които животните могат да
влязат. Всички отвори, свързващи се с тавана или други места, обитавани
от прилепи, трябва да бъдат запечатани от вътрешната страна на
жилището, докато отворите от външната страна, през които животните са
влезли, трябва да останат отворени, докато те излязат от убежището си.
Електрически и водопроводни отвори трябва да бъдат запечатани с
метални пластини или да се запълнят. Прилепите са насекомоядни и
имат малки зъби – те не могат да гризат дърво и други строителни
материали, както правят това гризачите. Запушалки от кълчища, смола,
блокит, различни прегради или изолации могат да бъдат използвани за
запечатване на повечето отвори отвътре. Запушването трябва да бъде
направено рано през деня, за да може материалът да засъхне преди
прилепите да излетят вечерта. Увеличаваща обема си пяна не трябва да
бъде използвана за запълване на цепнатини, в които има прилепи, защото
животните могат да останат хванати в нея.
В отделни случаи шумът или миризмата на големи прилепни колонии
могат да са причина за обезпокояването на хората. Когато в резултат на
това се налага животните да бъдат извадени от сградите, на местата, които
те използват за влизане и излизане, трябва да бъдат поставени мрежи или
тръби, действащи като еднопосочни изходи. Тези “клапи” позволяват на
Фиг. 2.

прилепите да излизат, но не и да влизат отново в своите
убежища. Клапите могат да бъдат направени от леки
синтетични мрежи (с отвори от 0,4 cm или по-малко) или
пластмасови тръби с диаметър 5 cm (в зависимост от вида
на отвора, през който прилепите ще излизат). Тези
приспособления трябва да бъдат оставени на мястото за
период от 5 до 7 дни, за да бъде сигурно, че всички
животни са напуснали убежището си. Използването им е
единсвения удобен и безопасен за прилепите метод, тъй
като не се налага да се чака вечерта, за да могат всички
животни да напуснат убежището си и отвора да бъде
запушен. Добре е периода на изчакване да е дълъг, тъй
като не всички прилепи напускат убежището си
едновременно, а някои от тях могат да останат в него
през цялата нощ. Вземете предвид метеорологичните
условия, когато решавате колко дълго да оставите
съоръженията, тъй като има вечери (например при буря),
през които животните не напускат убежищата си.
Прилепите често се помещават в сградите сезонно,
включително по време на размножителния период затова отстраняването им не бива да става преди малките да са се научили да летят. След
като младите животни отраснат достатъчно, всички прилепи могат да бъдат принудени да
напуснат убежищата си. Размножителният им период продължава от май до август.
Младите прилепи вече могат да летят през късния август и изваждането им е възможно
тогава. През късната есен повечето видове, живеещи в сгради, мигрират в по-топли райони
или зимуват в пещери и изоставени мини. Някои от тях могат да зимуват в сгради
(например ръждивият вечерник във фуги на панелни блокове, мостове и др.), а при наймекия климат могат да останат активни през цялата година. Тъй като у нас зимата е студена
и прилепите не са активни, отстраняването от убежищата им трябва да бъде отложено до
пролетта, когато те вече започват да излизат да се хранят.
Отстраняването на прилепите чрез представените съоръжения е единсвеният ефективен
начин за трайното им преместване. Залавянето с капани и пренасянето им на друго място
не е добро решение, защото те имат много добро чувство за ориентация и обикновено се
връщат в домовете си, дори когато са пренесени на големи разстояния. Използването на
Фиг. 3: Поставяне на мрежа за отстраняване на прилепи – долният й
край трябва да остане свободен и
да отстои поне на 45 cm от долния
ръб на отвора.

Фиг.4: Използване на PVC-тръби за отстраняване на прилепи.

пестициди за прогонването им е забранено, както и вредно за хората. Отровени прилепи
могат да влезнат в контакт с хората и домашните любимци.
Нафталинът (активната съставка на глобулите срещу молци и др. вредители), както и
улразвуковите устройства, са често рекламирани като способи за отблъскване, но
ултразвуковите устройства са неефективни за прилепите, а за да бъде ефективен,
нафталинът трябва да бъде използван в такива големи количества, че би представлявал
значителна опасност, както за животните, така и за човека.
Използване на мрежи за отстранявне на прилепи
Прилепите влизат в сградите често през отвори във външни стени с равна повърхност
(например фуги в сгради). В такива или подобни случаи над и отстрани на отвора трябва да
се прикрепи пластмасова гъвкава лека мрежа с отвори 0,4 cm (или по-малко) по начина,
показан на схемата (фиг. 3). Може да бъде използвана и мрежа за прозорци или по-здрав
плат. Мрежата трябва да продължава 45 – 60 cm под долния ръб на отвора, като долният й
край трябва да остане незахванат за стената, за да могат прилепите да излизат през него, но
достатъчно плътно прилепен до нея, за да не могат да се върнат обратно. Съоръжението
трябва да остане на мястото от 5 до 7 дни, за да е сигурно, че всички животни са напуснали
убежището си. След това отворите трябва да бъдат трайно запушени.
Когато прилепите използват множество отвори за влизане и излизане, мрежа за
отстраняването им трябва да бъде поставена над всеки отвор. Ако се определи със
сигурност, че всички места, използвани от животните, са свързани, някои от отворите могат
да бъдат запечатани, както е описано по-горе, а мрежа да се постави над тези, които са
най-използвани. Прилепите понякога използват само един изход, дори когато всички
места за почивка в убежището им са свързани. В този случай мрежата трябва да се постави
над всички изходи. След като това бъде направено, се убедете чрез наблюдение, че всички
прилепи могат да излязат безопасно от убежището си. Ако не го напускат или има проблем
при напускането, поправете съоръжението или добавете нови клапи от мрежа, ако е
необходимо.
Използване на PVC-тръби за отстраняване на прилепи
Има много ситуации, в които най-доброто приспособление за отстраняване на прилепи е
използването на тръби (в случаите, когато входовете към убежищата им са отвори в стени
без гладка повърхност) – например стени от тухли, камъни или др. Те са подходящи и в
случаите, когато дупките са разположени на ъгли, където стените срещат хоризонтални
повърхности като покрива, например (фиг.4). Тръбите трябва да имат диаметър 5 cm и
дължина около 25 cm. Тези приспособления могат да бъдат направени от PVC-тръби или
гъвкави пластмасови цилиндри. Според
опита в други държави, подходящи са
празни тубички от силикон. Когато такива
бъдат използвани, двата им края трябва да
бъдат отрязани. Използването на гъвкави
пластмасови цилиндри позволява единия
им край да се пригоди, за да се мушне в
отвора или да се нареже на лентички, така
че да може да бъде сложен над отвор чрез
скоби, пирони или да бъде залепен (фиг.
4). Прилепите са неспособни да се
задържат по гладката повърхност на
тръбата. Тя не трябва да навлиза повече от
6 mm в отвора, за да могат животните
Фигл 5: Използване на тръби и мрежи за
лесно да влязат в нея и излязат навън.
отстраняване на прилепи под керемиди.

Тубичиките от силикон трябва да бъдат напълно почистени преди да се използват, за да се
предотврати облепване на прилепите с влажен силикон и поради това, че изсъхналият
силикон има грапава повърхност, по която те могат да се върнат обратно. След като веднъж
тръбата е вмъкната в дупката, на нейния свободен край може да се постави найлонов ръкав
(но това не е задължително), който да виси и възпрепятства обратното влизане на
животните в тръбата. Не бива да има празнини между отвора на поставената тръба и този,
през който влизат прилепите. Проверете за други отвори към убежището и ако има такива запушете ги. Оставете тръбата в отвора минимум 5 – 7 дни, за да сте сигурни, че всички
прилепи са излезли. Когато това стане, махнете тръбата и запушете отвора.
Пластмасови тръби са добри също за отстраняване на прилепи под керемиди (фиг. 5).
Животните обикновено влизат под отворените краища на керемидите от най-ниската редица
или там, където керемидите се застъпват. Наблюдавайте отворите, когато прилепите
излизат привечер, за да определите кои от тях са обитавани. Тръбите за отстраняване
трябва да се поставят в тези отвори. Доста тръби са нужни за отстраняване на прилепи от
керемидени покриви. В края на тръбите трябва да се прикрепят висящи найлонови ръкави.
Мрежа може да бъде сгъната и вмъкната в отворите, където керемидите се застъпват.
Когато керемидите временно се отстраняват за подмяна на изолационния слой под тях,

Фиг. 7:
Използване
на тръби и
мрежа за
отстраняване
на прилепи
от дълги
цепнатини.

върху новопоставения такъв може да се сложи груба вата от вибростъкло преди
нареждането им. Установено е, че такава вата отблъсква прилепите. Добре е тя да е скрита
15 сm под ръба на керемидата, за да не може да бъде издърпвана от птиците за строеж на
гнезда.
Прилепите могат да влязат в сградата също през отворите под нагънатите или
галванизирани листове за покриване на покриви. Такива отвори могат да се запушат с
разнообразни материали през месеците, в които животните отсъстват или след като са
отстранени чрез цилиндрите за прогонване.
Някои сгради имат дълги цепнатини, използвани от прилепите. Многочислени тръби за
отстраняване трябва да се поставят на всеки 30 – 40 cm по дължина на цепнатината, а
разстоянията между тръбите трябва да се запушат с мрежа с 0,4 сантиметрови отвори (виж
фиг. 7). Сгънете мрежата така, че да прилегне в цепнатината и я закрепете, както е показано
на фигурата. Същата процедура може да се използва и за други подобни цепнатини или
фуги в сгради.
Специални модификации могат да се направят, когато прилепите влизат в комините или в
празнините между комина и покрива. Ако прилепите са в комин, направете телена клетка
от твърда мрежа с отвори 0,6 cm, която да обхваща плътно върха му отвън (фиг. 6).
Направете отвори за тръби, както е показано на рисунката. Поставете тръбите насочени в
страни и им поставете найлонови ръкави. Когато вече всички прилепи са излезли, е нужно
да поставите “шапка” върху комина, за да не се заселят отново вътре.
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ул. “Цар Иван Шишман” 76

Информацията за създаване на дипляната е по Bats in Buildings: An Information and Exclusion Guide
www.batcon.org
by Barbara French, Laura Finn and Mark Kiser.

www.greenbalkans.org

!!! ДИРЕКТНОТО УБИВАНЕ и ЗАЗИЖДАНЕТО на прилепите живи в убежищата
им е забранено от ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ. В такива случаи
ЗАКОНЪТ предвижда налагането на финансова глоба на извършителя в размер
от 100 до 5000 лева, като допълнително за всеки пострадал екземпляр се
заплащат по 50 лв.

