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МАТЕРИАЛИ РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ
РАЗДЕЛ " БИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА " (Т.1.12-1.15) - ВТОРИ МОДУЛ
27-28.10.2014 Г., ГР. РАЗЛОГ
ПО ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПИРИН ЗА ПЕРИОД
2014-2023 ГОДИНА
1.15. ФАУНА
1.15.5. Бозайници
1.15.5.1. Степен на проученост
В НП „Пирин“ са разпространени представители на разредите Насекомоядни (Insectivora),
Прилепи (Chiroptera), Зайцевидни (Lagomorpha), Гризачи (Rodentia), Хищници (Carnivora) и
Чифтокопитни (Artyodactila).
Първите сведения за разпространението на бозайниците в България дава В. Ковачев (1925).
По-късно се появяват обобщаващите работи на Г. Марков (1957) за насекомоядните бозайници и
каталогът на Atanassov, Peshev (1963), в който са представени 87 вида бозайници. Съществен принос
в проучванията за разпространението и природозащитния статус на бозайниците у нас има
създадената „Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие“ (1993). „Фауна на
България“, т. 27, „Бозайници“ (2004) обобщава цялата налична информация за таксономичния
статус, синонимиката, общото разпространение, биологията, екологията и др. характеристики на
видовете у нас. В рамките на проекта „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове“ в системата от защитени зони на екологична мрежа Натура 2000
е направена оценка на природозащитното състояние на 12 вида от бозайната фауна, срещащи се на
територията на парка.
Степента на проученост на отделните разреди и видове е различна, което рефлектира и в
степента на задълбоченост при представянето на данните. Бозайниците могат да бъдат разделени на
три групи – прилепи (Chiroptera), дребни бозайници (Micromammalia) и едри бозайници
(Macromammalia).
Разред Прилепи (Chiroptera). Прилепната фауна на НП “Пирин” е сравнително добре
проучена. Първите научни съобщения за присъствие на прилепи в територията на Парка датират от
началото на миналия век (Буреш, 1917). Втората публикация, съобщаваща за присъствие на прилепи
в ниските части на Пирин планина, излиза след повече от четири десетилетия (Hanak & Josifov, 1959).
Систематизирани сведения за групата, основани както на наличните литературни източници, така и
на проведени специални теренни проучвания за територията на НП „Пирин“, са публикувани едва в
Плана за управление на Национален парк “Пирин” през 2004 г. Броят на известния състав на
видовете прилепи е определен на 16 вида. В рамките на проекта „Картиране и определяне на
природозащитното състояние на природни местообитания и видове“ в системата на защитените зони
от екологична мрежа Натура 2000” (Обособена позиция 5 – картиране и определяне на
природозащитното състояние на прилепи) са представени данни за осем вида прилепи, включени в
Приложение 2 на Директива 92/43 на ЕС. За тези видове са представени както известните находища,
така и териториите, представляващи техни потенциални местообитания, разработени въз основа на
полеви данни, събрани в рамките на проекта, литературни и лични данни на авторите, както и на
генерирания от всички установени присъствия индуктивен Maxent модел за разпространението на
видовете. Определено е и природозащитното състояние на всеки един от осемте вида въз основа на

1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail: info@proles.bg
ISO 9001-2008 Certified Company

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
www.ope.moew.government.bg
Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“
Проект № DIR–5113325-3-91 „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

четири основни критерия: 1) популация в границите на зоната, 2) местообитание на вида - площ в
границите на зоната, 3) местообитание на вида - структури и функции и 4) бъдещи перспективи
(заплахи и влияния).
Дребни бозайници (Micromammalia). Според наличните литературни данни (Пешев и др.,
2004;Popov, 2007; Попов и др., 2008) и ПУ на НП „Пирин“от 2004 г. на територията на парка са
установени 16 вида дребни бозайници от разредите Насекомоядни (Insectivora), Зайцевидни
(Lagomorpha) и Гризачи (Rodentia). Съществено влияние върху разпространението на видовете
оказват екологичните градиенти, поради което на територията на парка се срещат по-студенолюбиви
и по-мезофилни видове (Пешев и др., 2004).
От разред Насекомоядни (Insectivora) територията на парка се обитава от представители 2
семейства - Къртицoви (Talpidae) и Земеровкови (Soricidae), представени с 5 вида (ПУ НП „Пирин“,
2004). Европейската къртица (Talpa europea) е мезофилен вид и в планините достига до 2 700 м н. в.
(Пешев, 2004). Обикновената кафявозъбка (Sorex araneus) e широко разпространен вид в
планинските райони, където е доминиращ или субдоминиращ вид сред земеровките, придържа се
към местообитания с по-дебела почвена покривка и постоянна влажност (Popov, 2008). Малката
кафявозъбка (Sorex minutus) е мезофилен вид, обитаващ по-влажни биотопи, един от наймногочислените видове земеровки в планините (Марков, 1957). Голямата водна земеровка (Neomys
fodiens) се среща по бреговете на планински реки и потоци (Марков, 1957), но в контекста на
несигурното ѝ отличаване от малката водна земеровка (N. anomalus), данните за разпространението ѝ
са твърде оскъдни, а за територията на парка не е съобщавана в последните години. Малката водна
земеровка (N. anomalus) е масов вид и се среща до 2000 м н. в. (Popov, Zidarova, 2008). Белозъбките голямата белокоремна (Crocidura leucodon) и малката белозъбка (Crоcidura suaveolens) са видоведвойници, чието детерминиране по външни признаци е затруднено (Пешев и др., 2004). В парка
вероятно е разпространена голямата белокоремна белозъбка, тъй като малката белозъбка е рядък вид
в планините, където са установявани само единични екземпляри.
Зайцевидните (Lagomorpha) са представени в парка от дивият заек (Lepus capensis), който е
убиквист, разпространен навсякъде в България (Пешев и др., 2004).
Разред Гризачи (Rodentia) е представен с най-много видове - 12, от 4 семейства - Катерицови
(Sciuridae), Сънливцови (Gliridae), Мишкови (Muridae) и Полевкови (Arvicolidae). Катерицата (Sciurus
vulgaris) обитава различни типове гори, като в планините достига до горната граница на гората
(Марков, 1962). Видът е съобщаван за Пирин и е изследвана подвидовата му структура (Wolf, 1940;
Niethammer, Bohmann, 1950). Сънливците (Gliridae) - са горски видове, които обитават различни
типове гори (широколистни и смесени) от морското равнище до горната граница на горите (Пешев и
др. , 2004). Обикновеният сънливец (Glis glis) обитава главно буковите гори в планините (Марков и
др., 1978), а лешниковият сънливец се среща основно в по-високите части на планините и предпочита
гори с богат подлес (Попов и др., 2008). Висока численост има в райони близо до горната граница на
гората и в клековия пояс. Единственото съобщение за намирането му в Пирин е за района на х.
„Беговица“ (Попов В., непубл.). Горският сънливец (Dryomys nitedula) се среща в планините до 1850
м н. в. (Krystufec, Vohralik, 1994; Попов, непубл.). Единственото съобщение за разпространението му
в Пирин е за района на х. Беговица (Попов, непубл.). Семейство Мишкови (Muridae) е представено от
изключително пластичният и доминаниращ вид жълтогърла горска мишка (Apodemus flavicollis).
Вероятно в по-откритите местообитания с обработваеми площи, на по-малка надморска величина, се
среща и неговият морфологичен двойник - обикновената горска мишка (Apodemus sylvaticus), който е
рядък в планините (Часовникарова и др., 2001). Главно в жилища и постройки на човека се среща и
синантропният вид домашна мишка (Mus musculus domesticus). Полевките (Arvicolidae) са
представени от 5 вида - ръждива (горска) полевка (Clethrionomys glareolus), водна полевка (Arvicola
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terrestris), подземна полевка (Microtus (Terricola) subterraneus), обикновена полевка (Microtus arvalis)
и снежна полевка (Chionomys nivalis). Ръждивата горска полевка се среща в иглолистни гори и е един
от най-многочислените видове в нашите планини, където достига до 2000 м н. в. (Пешев и др., 2004).
В планините, в условия на влажен климат, се среща и в местообитания като каменни реки, скали,
сипеи и субалпийски ливади, обрасли със субалпийска хвойна. По поречието на реките и в открити
пространства, като субалпийски ливади, се среща водната полевка (Arvicola terrestris) (Peshev et al.,
2005). Обикновената полевка (Microtus arvalis) се среща до 2000 м н. в. и преобладава в средния
планински пояс, като над 1600 - 1700 м е доста рядка. Подземната полевка (Terricola subterraneus) е
широко разпространен в планините вид, който заселва почти всички местообитания. Снежната
полевка (Chionomys nivalis) има мозаечно разпространение главно във високите части на планините.
Видът е петрофилен - обитава само скални места (каменни реки, сипеи с дълбоки цепнатини,
подземни кухини между камъните с постоянен микроклимат) (Krystufec, Kovacic, 1989). Надморската
височина и ландшафтът имат по-малко значение за разпространението ѝ. Но тъй като скални
разкрития с голяма площ се срещат само на голяма надморска височина, видът се среща главно над
горната граница на гората. За Пирин видът е съобщен само в паразитологичните изследвания на Т.
Генов (1984).
Резултатите от TWINSPAN анализа за пространствената диференциация на бозайниците
(Пешев, 2004) предполагат, че на територията на НП „Пирин” би следвало да се срещат видове, които
не са регистрирани и до сега, като планинското белозъбо сляпо куче (Nannospalax leucodon), което е
много рядък вид с мозаечно разпространение в България, от морското равнище до 2280 м н. в.
Едри бозайници (Macromammalia). От разред Хищници (Carnivora), семейство Порови
(Mustelidae) е представено от 5 вида, голяма част от които са редки видове с консервационна
значимост. Златката (Martes martes) обитава планинските райони, главно стари, иглолистни (особено
смърчови) и букови гори над 1200 м, по-рядко дъбови и габрови гори (Спасов, Спиридонов, 1985;
Григоров, 1986; Спиридонов, Спасов, 2005; Спасов, Спиридонов, 2011). Видът е с много ниска
численост, около 3000 екземпляра към 1986 (Григоров, 1986). Златката проявява значителна
пластичност и в различните части на ареала си е адаптирана към различни типове горски, храстови и
дори тревисти местообитания, но у нас няма ясни заключения за предпочитания тип гори, като се
среща както в широколистни, така и в иглолистни гори (Попов и др., 2007). Липсват данни за
индивидуалните участъци, получени от реални теренни данни за България. На външен вид златката e
много сходна с белката (Martes foina), с която може да бъде сбъркана. Следите и екскрементите са
практически неотличими от тези на белката, което прави работата с този вид, където се срещат и
двата вида изключително трудна. У нас липсват съвременни систематично събирани данни от
теренни проучвания на вида. През 2014 г. в НП „Пирин“ започна разработването на проект
„Дейности по опазване и поддържане на популациите на златката (Martes martes) на територията на
Национален парк Пирин“, което значително ще подобри проучеността на вида на територията на
парка и ще допринесе за натрупването на систематични данни за разпространението му чрез теренни
проучвания с фотокапани. Белката (Martes foina) се среща в планините от 1000 – 1500 м, като
числеността ѝ е около 32 000 екземпляра (Григоров, 1986). Видът е трудно различим от златката, но
за разлика от нея е по-малко свързан с горите, а обитава по-често паркове със стари дървета и
скалисти места (Пешев и др., 2004). Невестулката (Mustela nivalis) е най-дребният хищник у нас,
разпространен до 2000 м н.в. в окрайнините на горите, храсталаци и скалисти места. Черният пор
(Mustela putorius) е намиран в Рила на 1700 м н. в., което вероятно е дало основание да бъде включен
в списъка на бозайниците, срещащи се в НП „Пирин“(ПУ на НП „Пирин“, 2004). Язовецът (Meles
meles) e повсеместно разпространен у нас, като обитава окрайнини на гори, оврази, дерета, крайречни
склонове. Числеността му е определена на приблизително 30 000 екземпляра (Григоров, 1986).
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Важни условия, определящи избора на леговище, са дълбочината и дренираността на почвите и
нивото на подпочвените води (Нинов, Русинов, 1986). Установеният среден размер на
индивидуалната територия е 6,23 км2 (Рачева, 2012). В България едва в последните години се
извършват научни проучвания и системни наблюдения върху язовеца (Racheva, Zlatanova, 2008;
Racheva et al., 2009, 2010, 2012) в районите на Осоговска планина, Кюстендилската котловина и
Дряновския Балкан. Вероятно причините за това са стабилно високата численост на популацията му
и неговата ниска ловна и природозащитна стойност.
От семейство Коткови (Felidae) на територията на парка се среща дивата котка (Felis
sylvestris), която е широко разпространен и често срещащ се вид у нас, който е сравнително слабо
проучен (Попов и др. 2007; Спиридонов и др., 2011). Не навсякъде популацията ú е чиста, поради
хибридизацията ѝ с домашната котка, която у нас за сега е около 10 %, (Спасов, 2007). Среща се във
всички планини докъм 1500–1600 м н.в. Числеността ѝ в страната възлиза на повече от 4000
индивида пролетен запас (Spiridonov & Spassov, 1998). Официалните данни от таксацията за 2013 г. я
определят на 15 839 индивида. Индивидуалните територии по Спиридонов и др. (2011) са с площ от
200 до 600 ха при женските и до над 1000 ха при мъжките, които могат да включват тези на 3 до 6
женски. За вида е разработен Национален план за действие (Петров, 2008), който разглежда
въпросите за опазване на вида на национално ниво. В него са представени данни за съвременното
разпространение на вида в България на базата на теренни изследвания, събирани в продължение на
повече от 20 години. Според Плана за действие за вида има оскъдни данни за разпространението му в
НП „Пирин“. Среща се предимно в западната част и около вр. Синаница. Числеността му е
изключително ниска. При пролетната таксация през 2002 г. са установени 8 екземпляра (Петров,
2008). Тази слаба проученост на вида в парка ще се компенсира от разработвания в момента проект
към ДНП „Пирин“ „Дейности по опазване популациите на дивата котка (Felis sylvestris) на
територията на НП „Пирин““ от д-р Д. Златанова и колектив.
От семейство Кучеви (Canidae) е установено присъствието на лисицата (Vulpes vulpes), която е
обикновен вид и се среща и в по-ниските части на парка (ПУ НП „Пирин“, 2004). В рамките на
проекта „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и
видове“ в системата на защитените зони от екологична мрежа Натура 2000” е извършено картиране
на вълка (Canis lupus) в ЗЗ „Пирин“ и са представени както известните находища, така и териториите,
представляващи потенциални местообитания на вида. Те са разработени въз основа на полеви данни,
събрани в рамките на проекта, литературни и лични данни на авторите. Определено е и
природозащитното състояние на вида по редица показатели. Общата площ на подходящите
местообитания в парка е 68 % (275,80 км2) от площта на парка, но наличието на подходящи коридори
и ненатовареният характер на пътната мрежа, преминаваща през зоната, правят 90 % от площта на
парка подходяща за постоянно обитаване и преминаване. В парка са регистрирани минимум 4
семейни двойки и 5 - 6 глутници, като част от териториите им са извън ЗЗ „Пирин“. Индивидуалните
им участъци достигат до горната граница на гората и пасищата над нея. В зоната са регистрирани и
отделни индивиди в дисперсия (не принадлежат към семейна група).
Друг вид, чието разпространение е детайлно проучено в България (Русков, 1961; Ruskov,
Markov, 1974; Spassov, 1990, 2003; Spassov, Spiridonov, 1999; Генов и др., 2005) и картирано на
територията на парка е кафявата мечка (Ursus arctus). През 2008 г. се разработи национален план за
действие за кафявата мечка в България (Спасов и др.,2008), който представя състоянието на вида в
България, екологичните му характеристики, описва местообитанията му, динамиката на
популациите, тяхното управление и др. По проекта за картиране на Натура видовете за територията
на парка е извършена детайлна оценка на разпространението, потенциалните местообитания и
природозащитния статус на вида на територията на ЗЗ „“Пирин“. За Пирин е регистрирано
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присъствието на индивиди в различни сезони от 350 м.н.в. до горната граница на гората и рядко в
субалпийската зона. Индивидите от Пирин принадлежат към Рило-Родопската субпопулация. Видът
обитава вековни, антропогенно неповлияни широколистни гори, иглолистни гори във високия и
среден горски пояс, както и клекови масиви в субалпийския пояс. Важните за размножаване и
хранене местообитания на вида са предимно в районите с голяма надморска височина, силно
пресечен терен и висок хранителен потенциал. Родилните бърлоги и тези на майките с малки са в
непристъпни места, обикновено около горната граница на гората (между 1000 и 1800 м). Най-често те
са в пещери с дълбочина от 2 до 3 м.
От разред Чифтокопитни (Arthiodactyla) на територията на парка са установени дивата свиня
(Sus scrofa), сърната (Capreolus capreolus), благородният елен (Cervus elaphus) и дивата коза
(Rupicapra rupicapra balcanica), като дивата свиня и дивата коза са обикновени за територията на
парка видове. Първите три вида са ловни обекти. Дивата коза спада към групата на едни от най-добре
проучените видове на територията на парка. През 2006 е разработен „План за действие за дивата коза
в България: 2007 – 2016“ (Вълчев и др., 2006), в който детайлно са разработени въпроси, свързани с
таксономията, разпространението, биологията и екологията на вида, посочени са основните заплахи и
лимитиращи фактори, както и природозащитния статус на вида и са разработени режими и норми за
защита и ползване на вида на национално ниво. В България дивата коза се среща по стръмни
склонове със скални комплекси в Рила, Пирин, Стара планина и Родопите, от около 600 до 2 900 м
н.в. В страната има над 200 000 ха местообитания, подходящи за диви кози, което дава възможност за
наличие на популация от минимум 20 000 животни (Вълчев и др., 2006). В рамките на проекта
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове“ в
системата на защитените зони от екологична мрежа Натура 2000 е извършено картиране на вида на
територията на парка. В рамките на теренните проучвания са наблюдавани общо 393 диви кози.
Местообитанията на вида в парка не са фрагментирани и липсват бариери за разпространението му.
В по-отдалечените и недостъпни местообитания на вида е регистрирана висока плътност и стада,
наброяващи над 20-30 индивида. Числеността на вида не достига 50 % от долната граница на
емкостта на местообитанията, а на територията на парка се намират едни от най-добрите
местообитания за вида. Това предполага, че числеността би следвало да мого по-висока. В НП
„Пирин“ се разработва проект „Създаване условия за наблюдение на популациите на дивата коза
(Rupicapra rupicapra balcanica) на територията на НП „Пирин“, което ще подобри мониторинга на
вида в парка.
Пропуски. Литературният преглед очерта голямата нееднородност в степента на проучване на
отделните разреди и видове от бозайната фауна. Особено големи празноти има в проучването на
дребната бозайна фауна, главно при разредите Насекомоядни и Гризачи. Цели райони от парка не са
били обект на проучвания, липсват данни за структурирането на съобществата, разпространението на
видовете и популационните им параметри. Резултатите от TWINSPAN анализа за пространствената
диференциация на бозайниците (Пешев, 2004), извършен въз основа на количественото сходството на
съобществата и разпространението на отделните таксони, предполагат, че на територията на НП
„Пирин” би следвало да се срещат видове, които не са регистрирани и до сега, като планинското
белозъбо сляпото куче, водните земеровки и др. При хищниците и едрите бозайници степента на
проученост е значително по-висока.
Прегледът на литературните данни открои и липсата на съвременни публикации относно
видовия състав, биотипичната привързаност и екологичните характеристики на редица видове от
бозайната фауна на Пирин през последните 10 години. Като цяло проучеността на бозайниците в
Пирин спада през последните 50 години и се нуждае от значително осъвременяване. Липсват данни
за съвременното разпространение на много видове, някои таксономични определяни, особено що се
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отнася до видовете-двойници (Apodemus sylvaticus/Apodemus flavicollis; Neomys fodiens/ Neomys
anomalus) са съмнителни, необходимо е уточняване на местонаходищата и биотипичната
привързаност на някои слабо проучени видове, трябва да бъдат отразени настъпилите през
последните години промени както в наименованията на някои видове, така и в природозащитния им
статус.
1.15.5.2. Описание на използваната при проучването методика.
Прилепи (Chiroptera). По време на теренните проучвания като основен метод бяха
използвани регистрацията и анализът на издаваните от прилепите ехолокационни и социални
ултразвуци. Бяха използвани два типа ултрaзвукови детектори - тип “Pettersson D240 x” и “Tranquility
Transect” със записващо устройство “Transcend MP 860”. Географските координати бяха заснемани с
помощта на GPS устройство Garmin eTrex Legend.
Получените записи на ехолокационни звуци на прилепи бяха обработени със специализиран
софтуер „Adobe Audition” и „Bat Sound 3.1” for Windows. За целите на видовото определяне, освен
характерната форма на сонограмата (фиг. 1) на ехолокационните звуци на прилепите, бяха измервани
следните звукови параметри: честота с максимална енергия на звука, максимална и минимална
честота на звука, продължителност на звука, интервал между издаваните последователно звуци.

Фиг. 1. Сонограма на ехолокационни звуци на Полунощен прилеп (Eptesicus serotinus), регистрирани
край х. Беговица
Дребни бозайници (Insectivora, Rodentia, Lagomorpha). Теренната работа включваше
наблюдение и картиране на целевите видове чрез следните основни методи:

полеви маршрути за регистрация на присъствието на целевите видове - маршрутите се
обхождат и се отчитат следи от жизнена дейност, имащи значение за определяне на съответните
видове като следи, екскременти, къртичини и др. белези от жизнената дейност на бозайниците (фиг.2,
a-d);

улавяне с живоловни капани тип „Шерман“, като където бе възможно се прилагаше и метода
на капано - денонощията за отчитане на относителната численост на дребните бозайници;

визуално наблюдение.
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Фиг. 2. Следи от жизнена дейност на различни видове бозайници, регистрирани в НП„Пирин“: А)
Вероятна следа от дива котка (F. sylvestris) под връх „Синаница“; В) Екскремент на вълк (C. lupus)
над х. „Яворов” по пътя за Каменитица (N41○48.866’; E 023○22.265’); C) Къртичини в района на х.
„Вихрен“ (1907 м н. в., N 41°.81314‘; E 023°.37045‘); D) „Ровено“ от дива свиня (S. scrofa) над х.
„Беговица“ (1961 м н. в., N41○67221‘; Е 023○44233‘)
1.15.5.3. Характеристика на отделните групи бозайници.
Националната стратегия за опазване на биологичното разнообразие (1993) определя НП
„Пирин“ като една от най-представителните територии за биоразнообразието на бозайната фауната в
България. НП „Пирин” се намира в Планинския зоогеографски район на България (Груев, 1988),
който се характеризира с горски мезофилен тип фауна. Въз основа на направената литературна
справка (научни публикации, ПУ на НП „Пирин“ от 2004 г., проект „Картиране и определяне на
природозащитното състояние на природни местообитания и видове” в рамките на Натура 2000
зоните) и проведената теренна работа на територията на НП „Пирин“ са регистрирани 50 вида
бозайници от 35 рода. Това съставлява 53% от цялата сухоземна бозайна фауна. В сравнение с
предишните данни, броят на регистрираните видове се е увеличил с 5. Регистрирани са 3 нови вида
прилепи и 2 вида от групата на дребните бозайници.
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Фиг. 3. Дялово участие на видовете установени на територията на НП „Пирин“ oт общия брой
видове сухоземни бозайници в страната
Най-голям е броят на видовете от разредите Прилепи и Гризачи, съответно 19 и 12 вида (фиг.4).

Фиг.4. Дялово участие на отделните разреди в общия брой видове бозайници, установени на
територията на НП “Пирин“
Прилепи (Chiroptera). В резултат на проведените теренни проучвания през 2014 г. броят на
прилепите, регистрирани на територията на парка, достигна 19 вида, или почти 58 % от известните
видове в България. Те принадлежат към 2 семейства Rhinolophidae - 3 вида и Vespertilionidae - 16
вида (Таблица 1). Пълният списък на видовете е даден в Приложение 1. Отчитайки наличните
потенциални местообитания на прилепи, както и зоогеографското положение на Пирин, можем да
допуснем, че реалният състав на прилепите надхвърля 20 вида. Консервационният статус на видовете
по международното законодателство е отразен в таблица 1 (виж Приложение) и фиг.5.
В резултата на теренните изследвани на територията на парка бяха регистрирани шест вида
прилепи:
Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus): характерен обитател на горските планински
екосистеми, включен в Приложение ІІ на Дир. 92/43 ЕС. Сонограмата на регистрираните
ехолокационни звуци е представена на фиг. 6.
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Фиг.5. Консервационен статус на видовете от разред Прилепи в НП „Пирин“

Фиг. 6. Сонограма на ехолокационен звук на Широкоухия прилеп (Barbastella barbastellus) в долината
на р. Беговица.
Мустакат нощник (Myotis mystacinus gr.): горски вид, установяван с висока активност над
водната повърхност и в долините на реките в Рила, Стара планина и Пирин. Сонограмата на
регистрираните ехолокационни звуци е представена на фиг.7.

Фиг. 7. Сонограма на ехолокационни звуци на Мустакат нощник (Myotis mystacinus) в долината на р.
Беговица
Малък вечерник (Nyctalus leisleri): горски вид, среща се на територията на страната
предимно в стари гори, обитава хралупи. Сонограмата на регистрираните ехолокационни звуци е
представена на фиг. 8.
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Фиг. 8. Сонограма на ехолокационни звуци на Малък вечерник (Nyctalus leisleri) в долината на р.
Беговица
Полунощен прилеп (Eptesicus serotinus): горски и синантропен вид. Често обитава постройки
- под керемиди, процепи и тавани. Установен непосредствено около хижа Беговица. Сонограмата на
регистрираните ехолокационни звуци е представена на фиг. 9.

Фиг. 9. Сонограма на ехолокационни звуци на Полунощен прилеп (Eptesicus serotinus), регистрирани
край х. Беговица
Двуцветен нощник (Vespertilio murinus): Видът е регистриран с много висока активност в района на
х. “Бъндерица”. Регистрирани са изключително мъжки индивиди, издаващи социални звуци и
демонстриращи т.н. “териториално поведение”. Сонограма на издаваните социални звуци от
двуцветния нощник край х. „Бъндерица”, регистрирани чрез автоматичен запис с интервал 0,1 сек. са
представени на фиг. 10.

Фиг. 10. Сонограма на социалните звуци на Двуцветния нощник (Vespertilio murinus), издавани от
мъжки индивиди край х. „Бъндерица”
Прилепче на Натузий (Pipistrellus nathusii): Мигриращ вид, най-вероятно със сезонно
присъствие в територията на Парка. Отделни индивиди са регистрирани в района на х. “Бъндерица”.
Сонограмата на регистрираните ехолокационни звуци е представена на фиг. 11.
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Фиг. 11. Сонограма на ехолокационни звуци на Прилепче на Натузий (Pipistrellus nathusii) с честота
с най-голяма енергия около 38 – 40 Khz.
Получените до този момент данни (предходни и събрани през 2014 г.) са недостатъчни за да
бъдат направени изводи за настъпили промени във видовия състав на прилепите. Регистрираните
нови видове се дължат на използваните по-съвременни и чувствителни методи за регистрация.
Провеждането на по-екстензивни изследвания, вероятно би довело до регистриране на още видове,
тъй като допустимият им брой за района на парка е около 20 вида. Не са констатирани промени в
екосистемата и съществуващи влияния и заплахи, които са довели или могат да доведат до промени
във видовия състав.
Приоритетни видове за НП „Пирин“. Приоритетният вид Мустакат нощник (Myotis
mystacinus) e установен през 2014 г. в характерно местообитание - просека в стара смърчова гора.
Считаме, че територията на НП предоставя особено благоприятни, потенциални местообитания и
видът има относително висока плътност в парка, каквато е характерна за съседни територии, напр.
Рила планина.
Приоритетният вид Натереров нощник (Myotis nattereri) е един от редките видове прилепи в
България, с предимно планинско разпространение. След неговото съобщаване в литературата, досега
не е регистриран повторно. Считаме, че на територията на НП съществуват особено благоприятни,
потенциални негови местообитания и присъствието му е напълно вероятно, още повече, че видът е
регистриран в съседни територии - в горския иглолистен пояс в Рила планина.
Дребни бозайници (Micromammalia). На територията на парка са регистрирани 17 вида
дребни бозайници (без пприлепи) от 14 рода. През последните десет години са установени
незначителни отклонения във видовия състав на дребните бозайници, което е индикация за много
висока устойчивост на съобществата им на територията на парка. В разредите Насекомоядни
(Insectivora) и Гризачи (Rodentia) видове-двойници (видове, които не могат еднозначно да бъдат
детерминирани по морфологични признаци), разпространени на територията на парка са Neomys
fodiens/ Neomys anomalus и Apodemus flavicollis / Apodemus sylvaticus. От горските мишки по-голяма
е вероятността обикновената горска мишка (Apodemus sylvaticus) да не се среща в парка, поради
голямата надморска височина. Проведените през последните години молекулярно-генетични анализи
показаха, е нейното разпространение е в пряка зависимост от височинния градиент. Въпреки това,
единични екземпляри биха могли да се открият в по-откритите местообитания с обработваеми
площи.
Видовете с консервационна значимост по българското и международно законодателство са
представени в Таблица 2 (виж Приложение) и в обобщен вид на фиг.12. Един вид е глациален реликт
- Снежната полевка и един подвид е Балкански ендемит - Балканската дива коза.
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Таблица 1. Видово богатство на бозайната фауна в НП „Пирин“
Разред

Семейство

Брой родове Брой видове

Подковоноси прилепи
Прилепи (Chiroptera)

1

3

8

16

Къртицoви (Talpidae)

1

1

Земеровкови (Soricidae)

3

4

Зайцови (Leporidae)

1

1

Катерицови (Sciuridae)

1

1

Сънливцови (Gliridae)

3

3

ишкови (Muridae)

2

3

Полевкови (Arvicolidae)

4

5

Порови (Mustelidae)

3

5

Коткови (Felidae)

1

1

Кучеви (Canidae)

2

2

Мечкови (Ursidae)

1

1

1

1

Еленови (Cervidae)

2

2

Кухороги (Bovidae)

1

1

35

50

(Rhinolophidae)
Гладконоси прилепи
(Vespertilionidae)

Насекомоядни (Insectivora)

Зайцевидни (Lagomorpha)
Гризачи (Rodentia)

Хищници (Carnivora)

Чифтокопитни (Arthiodactyla) Свиневи (Suidae)

Общо:
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Фиг.12. Консервационен статус на видовете бозайници (без прилепи) в НП „Пирин“
Приоритетни видове за НП „Пирин“.
Снежна полевка (Chionomys nivalis). В резултат на извършената теренно-проучвателна
работа в ПР "Баюви дупки", „Вихрен“, „Безбог“ и „Синаница“ бяха регистрирани и картирани (чрез
GPS координати) местообитания на приоритетния вид Снежна полевка (Chionomys nivalis) (фиг. 13).

Фиг.13. Снежна полевка, заснета на Каменитица (2 310 м; N 41°48.866’ и E 023○22.265’)
Локализирани бяха 4 колонии (Фиг.14) на вида в местообитания с надморска височина от
1961м н. в. (в района над х. Беговица) до 2 330 м н. в. (в района на рид Каменитица). Видът е
петрофилен и населява открити, скалисти местообитания, със скални реки, покриващи 90% от грунда
(фиг.15), разположени най-често до малки реки. Склоновете са с югоизточно и югозпадно
изложение, където снеговете се топят най-бързо. Характерна особеност на биотопа е големината на
скалните късове. Наблюденията ни потвърдиха становището (Janou, 1997), че предпочитани са
местообитания с големина на каменните блокове над 30-40 см. Подземните кухини между камъните
са с постоянен стенотермен микроклимат. Температурата се изменя в границите между 0 и 10°С.
Видът има еднакъв енергиен бюджет и през зимата и през лятото, така че надморската височина не е
от съществено значение за разпространението му. По-голямо значение има биотопичната му

1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail: info@proles.bg
ISO 9001-2008 Certified Company

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
www.ope.moew.government.bg
Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“
Проект № DIR–5113325-3-91 „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

привързаност към скални терени с по-голяма площ, които се срещат главно във високите части на
планините, обикновено над горната граница на гората. С живоловни капани бяха уловени общо 15
индивида. Най-многочислена е колонията в района на Каменитица, където за 100 капано-денонощия
бяха уловени 11 полово зрели, възрастни индивида (7 мъжки и 4 женски) през месец юли. Това
свидетелства за добра плътност и стабилност на популацията. Снежната полевка е глациален реликт.
Популацията в Пирин е изолирана напълно от субпопулациите в Стара планина и Витоша, а вероятно
и от тази в Рила близо 10 000 години. Поради това тя трябва да бъде обект на специално изследване и
мониториране.

Фиг.14. Регистрирани местообитания на снежната полевка (Chionomys nivalis) на територията на
НП „Пирин“

A

D

B

C

Фиг. 15. Типични местообитания, в които бяха уловени снежни полевка в НП „Пирин“ А) Каменни
реки над х. „Беговица“ (1961 м н.в. , N 41°67.221‘;E 023°44.233‘); B) Каменни реки на Каменитица
(2 310 м; N 41°48.866’ и E 023○22.265’); C) Каменни реки над х. „Безбог“ (2 286 м н.в.; 41°44.025‘N
23°31. 270’ E; D) Каменни реки над х. „Вихрен“ (1907 м н.в.; N41○81.314’ и E 023○37.045’)
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Фиг. 16. Екскременти на невестулка, заснети над х. „Беговица“
( N 41°67.221‘; E 023°44.233‘)
Невестулка (Mustela nivalis). Най-дребният хищник у нас е регистриран на територия на парка чрез
отчитане на екскременти (фиг. 16). Видът се концентрира главно около колониите на полевките, тъй
като те са основната му хранителна база. Бяха регистрирани 2 местонаходища на вида (фиг.17).

Фиг.17. Регистрирани находища на невестулка на територията на НП „Пирин“(в синьо са
регистрираните находища на снежната полевка): над х. „Безбог“ (2 286 м н.в.; 41°44.025‘N 23°31.
270’ E) и над х. „Беговица“ (1961 м н.в. , N 41°67.221‘;E 023°44.233‘)
Основен дял от храната на невестулката са средни по размер дребни бозайници, каквито са
полевките. Те са предпочитана храна от невестулките, тъй като са слабо агресивни и са по-лесна
плячка в сравнение с други по-едри или по-агресивни представители на дребните бозайници. На
територията на парка се установява пряка зависимост между разпространението на полевките и
невестулката. Видът е разпространен главно в окрайнините на горите и откритите скалисти
пространства, около колониите на полевките.
Язовец (Meles meles). В резултат на теренната работа бяха регистрирани дупки на язовец
(фиг.18) в м. Стойчовец - 985 м н.в. (N 41.73378’; E 023.52448 ), м. Раковица - 994 м н.в.(N 41.69346’;
E 023. 524476°) и под Превалските езера, над Тиаците - 1850 м н.в. (данни от анкетен метод). Дупките
(фиг.19) са разположени в дълбоки, гъсто обрасли с храсталаци дерета, в окрайнините на гората.
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Важно условие за избор на място за леговището е типа почва (ерозирани излужени канелени почви,
следвани от светлосиви горски), както и дълбочината и дренираността на почвите, нивото на
подпочвените води и наличието на храна. Изхождайки от тези резултати, може да се твърди с голяма
доза достоверност, че язовецът се среща по границата на парка, при надморска величина от 950 м н.в.
до 1 700 м н.в.

Фиг.18. Регистрирани местонаходища на язовеца на територията на НП „Пирин“

Фиг.19. Леговище на язовец в м. Стойчовец в НП „Пирин“
Лешников сънливец (Muscardinus avellanarius). Видът не бе регистриран на територията на
парка, въпреки че в парка са налични всички необходими предпоставки за това: подходящи
местообитания и добра хранителна база. В района над х. „Беговица“, за който има непубликувани
съобщения на В. Попов за намирането на вида, бяха проведени теренни изследвания, които не
установиха присъствието му.
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Видове, предмет на специални мерки. Видовете, предмет на специални мерки са пряко
свързани с антропогенното повлияване на териториите на парка.
Златка. Златката е включена в Червената книга на България в категория „застрашен“ и е
защитена от Закона за биологичното разнообразие - Приложение ІI, ІІI. Включена е в Червения
списък на IUCN, категория „слабо засегнат“. Видът е включен в Бернска конвенция - Приложение ІІI
и Директивата за местообитанията - Приложение V. Основните заплахи за вида могат са
интензивните сечи и реконструкции в старите гори през последните 50 години, фрагментирането и
изолирането на популациите, тъй като липсват коридори от горски масиви, които да са свързани с
останалите, постепенното изместването на златката от белката, интензивен транспорт и инциденти по
пътищата и бракониерството. В момента в НП“Пирин“ се разработва проект „Дейности по опазване и
поддържане на популациите на златката (Martes martes) на територията на Национален парк Пирин“
с ръководител д-р Д. Златанова. Високата степен на уязвимост на вида налага необходимостта от
провеждане на дългосрочни мониторингови изследвания.
Дива котка. Дивата котка е включена в Червената книга на България в категория „застрашен“
и е защитена от Закона за биологичното разнообразие - Приложение ІІI. Включена е в Червения
списък на IUCN, категория „слабо засегнат“. Видът е включен в Бернска конвенция - Приложение ІІ ,
Директивата за хабитатите - Приложение IV и конвенцията за търговия със застрашени видове CITES
- Приложение ІІ. Основните заплахи за вида са хибридизацията с подивели домашни котки вероятно поне 10% от популацията е от фенотипно проявени хибриди, интензивните сечи в старите
гори и модернизацията в селското стопанство през последните 50 години, ловът (безпокойството) и
бракониерството, което води до фрагментиране на локални популации, инцидентите по пътищата дивата котка е едно от най-често срещащите се прегазени животни. В момента в НП“Пирин“ се
разработва проект Дейности по опазване популациите на дивата котка (Felis sylvestris) на
територията на НП „Пирин“.
Кафява мечка. Видът е включен Приложение 2 и Приложение 3 на ЗБР като защитен вид,
обявен е за приоритетен според Приложение №2, чл. 6 на ЗБР (означена със знак ”*”), което изисква
приоритетно опазване на местообитанията на вида и обявяването им като Защитени зони в
Националната екологична мрежа (която е част от Европейската мрежа НАТУРА 2000). По
международното законодателство видът е включен в Приложение 2 и Приложение 4 на Европейската
директива за опазване на местообитанията (Директива 92/43), която изисква строга защита на вида и
обявяването на територии със специален режим на защита (мрежата Натура 2000). Видът е включен в
конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES).
Числеността на мечките в парка е между 10-13 индивида, което говори за наличието на стабилна
популация, но данните за бракониерство в планината като цяло са лош сигнал за потенциална
тенденция към намаляване на числеността. Събирателството и организираният туризъм, сечите и
животновъдството в планината, са основните въздействащи на целевия вид човешки дейности..
Качеството на местообитанията е намаляло предимно в районите с концентрация на туристическа и
рекреационна дейност, но Плановете за управление на Зоните предвиждат превенции срещу
негативните фактори, засягащи местообитанията и мерки, намаляващи въздействията върху тях,
както и срещу промените в предназначението на земята или режимите на ползването й и
възстановяването на засегнати местообитания
Вълк. Вълкът е световно застрашен вид. Включен е в Червената книга на България и
Приложение 2 и Приложение 4 на ЗБР. Попада в приложение II на Бернската конвенция, както и в
Директивата за хабитатите (Приложения II и V). Видът е постоянно преследван в района,
регистрирани са няколко случая на отстрел по време на ловния сезон от анкетите, попълнени от РДГБлагоевград. На лице са случаи на използване на отрови и капани. Въпреки че зоната е с висока

1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail: info@proles.bg
ISO 9001-2008 Certified Company

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
www.ope.moew.government.bg
Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“
Проект № DIR–5113325-3-91 „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

степен на защита, намаляват качествените местообитания за вида в районите с интензивна
туристическа дейност - ски зона „Банско“, в района на Хижа Яне Сандански. Тровене и директното
унищожаване на екземпляри също е застрашаващ съществуването на вида фактор, което налага
необходимостта от повишаване на нивото на контрол за прилагане на законодателството.
Сърна. Сърната е ловен обект, включен в Приложение III на Бернската конвенция. В НП
„Пирин“ се наблюдава тревожна тенденция за намаляване числеността на вида, което налага
необходимостта от въвеждането на охранителни мерки за възстановяването ѝ до оптималния
капацитет на средата в местообитанията на парка. Основни проблеми са бракониерството и достъпът
на превозни средства чрез горската пътна мрежа.
Балканска дива коза. Видът е включен в Червената книга на България, категория застрашен,
в Приложение 2 и Приложение 4 на ЗБР, в Приложение III на Бернската конвенция. Дивата коза е
Балкански ендемит. В обитаваните от дива коза местообитания и съседните територии са
регистрирани антропогенни влияния като интензивен лов с гонки (по информация на хижари и
туристи за незаконен лов на диви кози с кучета на гонки), ваканционна и спортна инфраструктура,
туризъм, пара- и делтапланеризъм, ориентиране, ски спортове и други, масово събиране на горски
плодове, гъби и билки. В резултат на гореописаното безпокойство в голяма част от зоната, особено в
близост до туристическите центрове, не са регистрирани диви кози. Бракониерството е негативният
фактор с най-висока значимост и основна пречка за достигане на благоприятен статус на вида в
защитената зона. Поради гореописаните фактори числеността на вида в парка не достига 50 % от
долната граница на капацитета на местообитанията, а в зоната са едни от най-добрите местообитания
за вида и числеността би следвало да е по-висока. Необходимо е да се засили контрола и превенцията
на лова. Да се оцени влиянието на пашата и безпокойството.
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Приложения:
Таблица 1.Природозащитен статут на видовете прилепи, установени в НП „Пирин”
Червена
Вид
Директива
IUCN
Бернска
Бонска
EURO
книга на
ЗБР
92/43 ЕС
2014.2
конвенция конвенция BATS
България
Сем. Rhinolophidae
Малък
подковонос Слабо
Слабо
Rhinolophus
засегнат
Прил. 2
Прил. ІІ, ІV
засегнат
Прил. ІІ
Прил. ІІ
да
hipposideros
(LC)
и3
(LC)
(Bechstein,
1800)
Голям
Слабо
подковонос Почти
засегнат
Прил. 2
Rhinolophus
Прил. ІІ, ІV
застрашен
Прил. ІІ
Прил. ІІ
да
(LC)
и3
ferrumequinum
(NT)
(Schreber, 1774)
Южен
Почти
подковонос Уязвим
Прил. 2
Rhinolophus
Прил. ІІ, ІV
застрашен Прил. ІІ
Прил. ІІ
да
(VU)
и3
euryale Blasius,
(NT)
1853
Сем. Vespertilionidae
Кафяво
Слабо
прилепче Слабо
засегнат
Pipistrellus
Прил. ІV
засегнат
Прил. ІІI
Прил. ІІ
да
Прил. 3
(LC)
pipistrellus
(LC)
(Schreber, 1774)
Прилепче на
Натузий Слабо
Слабо
Pipistrellus
засегнат
Прил. ІV
засегнат
Прил. ІІ
Прил. ІІ
да
Прил. 3
nathusii
(LC)
(LC)
(Keyserling &
Blasius, 1839)
Прилепче на
Слабо
Слабо
Сави Hypsugo savii
Прил. ІV
засегнат
засегнат
Прил. ІІ
Прил. ІІ
да
Прил. 3
(Bonaparte,
(LC)
(LC)
1837)
Остроух
нощник Почти
Слабо
Прил. 2
Myotis
Прил. ІІ, ІV
застрашен засегнат
Прил. ІІ
Прил. ІІ
да
и3
blythii(Tomes,
(NT)
(LC)
1857)
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Голям
нощник Myotis myotis
(Borkhausen,
1797)
Воден нощник
- Myotis
daubentonii
(Kuhl, 1817)
Нощник на
Бехщайн -.
Myotis
bechsteini
(Kuhl, 1817)
Нощник на
Натерер Myotis nattereri
(Kuhl, 1817)
Мустакат
нощник Myotis
mystacinus
(Kuhl, 1817)
Трицветен
нощник
- Myotis
emarginatus
(Geoffroy,
1806)
Полунощен
прилеп Eptesicus
serotinus
(Schreber, 1774)
Ръждив
вечерник Nyctalus
noctula
(Schreber, 1774)
Малък
вечерник - Nyctalus leisleri
(Kuhl, 1817)
Сив дългоух
прилеп -

Прил. ІІ, ІV

Почти
Слабо
застрашен засегнат
(NT)
(LC)

Прил. ІІ

Прил. ІІ

да

Прил. 2
и3

Прил. ІV

-

Слабо
засегнат
(LC)

Прил. ІІ

Прил. ІІ

да

Прил. 3

Прил. ІІ, ІV

Уязвим
(VU)

Почти
застрашен Прил. ІІ
(NT)

Прил. ІІ

да

Прил. 2
и3

Прил. ІV

Слабо
засегнат
(LC)

Слабо
засегнат
(LC)

Прил. ІІ

Прил. ІІ

да

Прил. 3

Прил. ІV

Слабо
засегнат
(LC)

Прил. ІІ

Прил. ІІ

да

Прил. 3

Прил. ІІ

Прил. ІІ

да

Прил. 2
и3

Прил. ІІ

Прил. ІІ

да

Прил. 3

Прил. ІІ

Прил. ІІ

Прил. ІІ

Прил. ІІ

да

Прил. 3

Прил. ІІ

Прил. ІІ

да

Прил. 3

Слабо
засегнат
(LC)

Слабо
засегнат
(LC)

Прил. ІІ, ІV

Уязвим
(VU)

Прил. ІV

Слабо
засегнат
(LC)

Прил. ІV

Слабо
засегнат
(LC)

Прил. ІV

Уязвим
(VU)

Слабо
засегнат
(LC)

Прил. ІV

Слабо
засегнат

Слабо
засегнат

Слабо
засегнат
(LC)
Слабо
засегнат
(LC)
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Plecotus
austriacus
(Fischer, 1829)
Двуцветен
прилеп Vespertilio
murinus
Linnaeus, 1758

Прил. ІV

Широкоух
прилеп Barbastella
Прил. ІІ, ІV
barbastellus
(Schreber, 1774)

(LC)

(LC)

Слабо
засегнат
(LC)

Слабо
засегнат
(LC)

Уязвим
(VU)

Почти
застрашен
Прил. ІІ
(NT)

Прил. ІІ

Прил. ІІ

да

Прил. 3

Прил. ІІ

да

Прил. 2
и3

Таблица 2. Природозащитен статут на видовете бозайници (без прилепи), установени в НП „Пирин”
Червен
Българско
CITES
№
Латинско име
ЗБР ЗЛ ЧК списък БЕРН 92/43
име
IUCN
1 Къртица
Talpa europea (Linnaeus, 1758)
III
Голяма
2
Sorex araneus (Linnaeus, 1758)
LC
III
кафявозъбка
Малка
3
Sorex minutus (Linnaeus, 1766)
LC
III
кафявозъбка
Голяма водна
4
Neomys fodiens (Pennant, 1771)
LC
III
земеровка
Голяма
Crocidura leucodon (Hermann,
5
LC
III
белозъбка
1780)
6 Див заек
Lepus capensis (Linnaeus, 1758)
+
LC
III
Sciurus vulgaris (Linnaeus,
7 Катерица
+
LC
III
1758)
Горски
8
Dryomys nitedula (Pallas, 1778) II
LC
III
IV
сънливец
Обикновен
Glis glis
9
LC
III
сънливец
(Linnaeus, 1766)
Лешников
Muscardinus avellanarius
II,
IV
10
LC
III
сънливец
(Linnaeus, 1766)
III
Жълтогърла
Sylvaemus flavicollis (Melchior,
11
горска мишка 1834)
Обиновена
Sylvaemus sylvaticus
12
горска мишка (Linnaeus, 1756)
Домашна
Мus musculus domesticus
13
мишка
(Linnaeus, 1758)
14 Ръждива
Clethrionomys glareolus
LC
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15

горска
полевка

(Schreber, 1780)

Водна
полевка

Arvicola amphibius
(terrestris)(Linnaeus, 1758)

Oбикновена
16
полевка

LC

Мicrotus ex gr. arvalis (Pallas,
1778)

17

Подземна
полевка

Microtus subterraneus
(de Selys-Longchamps, 1836)

LC

18

Снежна
полевка

Chionomys nivalis (Martins,
1842)

LC

19 Язовец

Мeles meles (Linneaus, 1758)

20 Невестулка

Мustela nivalis (Linnaeus, 1766) III

21 Черен пор

Mustela putorius (Linnaeus,
1758)

22 Белка

Martes foina (Erxleben,1777)

23 Златка

Martes martes (Linaeus, 1758)

24 Лисица

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)

Европейски
вълк

+

III
III

IV
+
II,
III

EN
+

LC

III

V

LC

III

LC

III

V

LC

II,IV

VU LC

II

II,IV,
II
V

26 Кафява мечка Ursus arctus (Linnaeus, 1758)

II,III

EN

II

II, IV II

27 Дива котка

Felis silvestris (Schreber, 1777)

III,
IV

EN

II

IV

28 Дива свиня

Sus scrofa (Linnaeus, 1758)

+

LC

Cervus elaphus
( Linnaeus, 1758)

+

LC

III

Capreolus capreolus (Linnaeus,
1758)

+

LC

III

25

29

Благороден
елен

30 Сърна
31

Балканска
дива коза

Canis lupus (Linnaeus, 1758)

II,
(Rupicarpa rupicarpa balcanica,
III,
(Linnaeus, 1758)
IV

EN

LC

III
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