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опазването на продукцията от вредни насекоми. 
Доказателство за огромната роля на прилепите 
в поддържане на равновесието на екосистемите 
са огромните купчини от гуано в някои подземни 
убежища в България, образувани след изяждането на 
безброй насекоми и достигащи понякога да няколко 
метра височина.
 Всички видове прилепи в България са строго 
защитени от националното и международно 
законодателство, като страната ни се задължава да 
прилага необходимите мерки за тяхното опазване и 
поддържане на благоприятното им природозащитно 
състояние.
 Прилепите в Природен парк „Златни пясъци” 
са били обект на ограничен брой проучвания, като в 
научната литература публикациите относно техния 
видов състав, разпространение и сезонна динамика са 
твърде малко. За пръв път по повод изработването 
на Плана за управление на Природния парк, през 2006 
г. са проведени теренни проучвания за установяване 
на видовия състав на прилепната фауна. В резултат 
на това проучване се съобщават пет вида: Малък 
подковонос (Rhinolophus hipposideros), Кафяво прилепче 
(Pipistrellus pipistrellus), Натузиево прилепче (Pipistrellus 
nathusii), Ръждив вечерник (Nyctalus noctula) и Пещерен 
дългокрил (Miniopterus schreibersii). За пръв път е 
документирано наличието на транзитна мигририща 
колония от вида пещерен дългокрил, намираща 
убежище в изкуствените галерии до южната граница 
на Парка. До сега това е и единствената известна 
подземна колония на вида на територията на 
област Варна. Този видов състав, еднакво представен 
както от пещеролюбиви видове, така и от видове, 
предпочитащи горски местообитания, отразява 
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 Прилепите са широко разпространена група 
бозайници в България, наброяваща 33 вида. Макар и 
съжителстващи в непосредствена близост с човека, 
те все още остават загадъчни или малко познати 
животни за повечето хора. Основна причина за това 
е, че те водят скрит, нощен живот, прекарват деня 
в недостъпни подземни убежища, хралупи, тесни 
цепнатини в скалите и сградите или се крият в 
изоставени тавани и мазета. Те са отлични летци 
дори в пълен мрак и притежават изключително 
развито чувство за ориентация. Наречени са „живи 
радари” защото се ориентират и ловуват в мрака 
чрез издаване на ултразвуци, които отразявайки се в 
околната среда се възприемат отново от прилепите. 
Дори да звучи анекдотично, прилепите могат да 
летят със затворени очи, но със затворени уши те 
се блъскат в първата преграда и почти изцяло губят 
ориентацията си. Развитата до съвършенство 
нервна система на тази група животни им позволява 
да избягват и най-малките препятствия по пътя 
на техния полет, да се ориентират в подземни 
лабиринти и да улавят и най-дребните летящи 
насекоми. 
 Всички прилепи, обитаващи териотрията 
на България са изключително насекомоядни и се 
отнасят към групата Microchiroptera. Тази хранителна 
специализация им отрежда и важната роля, 
която те имат в екосистемите, ограничавайки 
и поддържайки числеността на определени групи 
насекоми, в това число и множество вредители в 
селското стопанство. Проучванията на американски 
учени-еколози доказват, че прилепните популации 
спестяват на селското стопанство милиони 
долари за инсектициди, които биха били нужни за 
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богатството от подземни убежища, съчетано с 
добре запазена горска растителност. 
 През периода от юли 2008 г. до октомври 
2009 г. е проведено задълбочено теренно проучване 
на прилепите от Борисов (2009). Авторът обобщава 
резултатите в доклад за нуждите на Дирекцията на 
Природния парк, като установява 12 вида прилепи.
 Основните типове природни местообитания 
от значение за прилепите в Парка са следните:
Горски местообитания: особено благоприятни за 
видовете от родове Pipistrellus, Eptesicus, Nyctalus и 
Myotis;
Скални местообитания: особено благоприятни 
за видове от родове Rhinolophus и Pipistrellus;
Влажни зони: особено благоприятно ловно 
местообитания за почти всички видове прилепи, 
установени на територията на Парка;
Подземни местообитания: особено благоприятни 
за видове от родовете Miniopterus, Rhinolophus, 
Myotis. 

 През различните периоди на историческата 
епоха, а именно колонизация на черноморското 
крайбрежие, развитие на селищата, утвърждаване 
на християнството, османското робство и до 
наши дни, скалите и нишите в района на ПП 
„Златни пясъци” са използвани и дообработвани от 
човека за различни нужди. Наред с историческата 
ценност, която тези обекти притежават, не 
по-малко е и значението им за поддържане на 
редки и ценни елементи на биоразнообразието на 
територията на Парка. Освен добре проучените 
и документирани Аладжа манастир и м. 
Катакомбите, непосредствено до южната граница 

на Природния парк се намират няколко свързани 
помежду си подземни галерии, с обща дължина 
около 150 м и отварящи се към повърхността с 
три входа. Галериите са хоризонтални, с височина 
от 1 м до около 2,5 м, изсечени в плътна варовикова 
скала. Често от двете им страни са изградени 
от основата до свода каменни стени от масивни 
обработени блокове, вероятно за да се спести 
тяхното изнасяне навън. На места стените са 
частично срутени. Наблюдават се участъци със 
стъпаловидно изсечена форма на скалата, вероятно 
резултат от отделяне на масивни скални блокове. 
Това е уникално подземно местообитание с особено 
важно значение за многобройна и единствената 
досега регистриранана популация на мигриращи 
прилепи от вида Пещерен дългокрил (Miniopterus 
schreibersii) в област Варна. Числеността на този 
вид през есенния миграционен период надхвърля 400 
екземпляра. Високата относителна влажност на 
въздуха в подземията (около 80 %), както и почти 
постоянната температура (около 10 – 140 С) са 
добра предпоставка тук да се заселят още три 
вида от семейството на Подковоносите прилепи: 
Голям подковонос – Rhinolophus ferrumequinum, 
Малък подковонос – Rhinolophus hipposideros  и 
Южен подковонос – Rhinolophus еuryale и два 
вида от семейството на Гладконосите (Голям 
нощник – Myotis myotis и Воден нощник – Myotis 
daubentonii). Входните части на галериите редовно 
се посещават от още няколко горски и мигриращи 
видове, като Сивия дългоух прилеп (Plecotis 
austriacus), Полунощния прилеп (Eptesicus serotinus). 
Натузиевото прилепче (Pipistrellus nathusii), 
Ръждивия вечерник (Nyctalus noctula) и др.
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 Независимо от малката си площ (13,2 
км2), Природен парк „Златни пясъци” предоставя 
изключително благоприятни условия за 
съществуването на многобройно и разнообразно 
прилепно съобщество. Съчетанието на скалисти 
терени и стара горска растителност, подземни 
местообитания и влажни зони, определя 
богатството от видове прилепи, намиращи тук 
убежище както през размножителния период, 
така и по време на зимуване и миграции. Като 
част от Националната мрежа от защитени 
територии „Натура 2000”, територията на 
парка изцяло се припокрива със Защитена зона по 
Директивата за местообитанията BG0000118 
„Златни пясъци”. Предмет на опазване тук са два 
вида, предимно пещерообитаващи подковоноси 
прилепи: малък подковонос (Rhinolophus hipposideros) 
и южен подковонос (Rhinolophus euryale). Тяхното 
присъствие е свързано с изкуствените подземни 
галерии в близост до южната граница на Парка, 
подземията в м. „Катакомбите”, скалните 
цепнатини и ниши в масива Перчемлията и 
Бялата стена. 
 Досега на територията на ПП „Златни 
пясъци” са регистрирани общо 15 вида прилепи, 
като два от тях бяха установени за пръв път 
едва през 2013 г.: 
Малък подковонос – Rhinolophus hipposideros
Голям подковонос – Rhinolophus ferrumequinum
Южен подковонос – Rhinolophus euryale
Кафяво прилепче – Pipistrellus pipistrellus
Малко кафяво прилепче – Pipistrellus pygmaeus
Прилепче на Натузий – Pipistrellus nathusii
Средиземноморско прилепче – Pipistrellus kuhlii

Голям нощник – Myotis myotis
Воден нощник – Myotis daubentonii
Трицветен нощник – Myotis emarginatus
Алкатоев нощник – Myotis alcathoe
Пещерен дългокрил – Miniopterus schreibersii
Сив дългоух прилеп – Plecotus austriacus
Ръждив вечерник – Nyctalus noctula
Полунощен прилеп – Eptesicus serotinus

 Определянето на видовете прилепи 
се извършва по множество критерии, в т. ч. 
морфологични, генетични, биоакустични и др., като 
в повечето случаи е необходимо животното да бъде 
уловено. Строгият природозащитен статут на 
прилепите у нас позволява тяхното улавяне само 
по изключение за научни цели и след получаване 
на специално разрешение от Министерството 
на околната среда и водите. Безпокоенето на 
прилепите по време на размножителния период и 
периода на зимуване също е фактор за тяхното 
прогонване от убежищата и смъртност на 
индивди. 
 Настоящото издание има за цел да 
запознае широк кръг от читатели и по-специално 
посетителите на Природен парк „Златни пясъци” с 
богатството на прилепите, обитаващи неговата 
територия, с някои основни морфологични 
характеристики (размери на тялото, размах 
на крилата, цвят на козината и др.), както 
и със специфични особености в биологията и 
разпространението на всеки вид поотделно. 

УВОДУВОД
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 Природен парк „Златни пясъци” обхваща 
североизточната част на Франгенското пла-
то, над курортните комплекси „Златни пясъци” 
и „Чайка”. През парка преминават доловете Ми-
ризливата вода, Гюргенлъка и Бати бунар, които 
през по-голямата част от годината са безводни. 
В парка преобладаващо участие имат територии-
те с надморска височина 100-200 м. Средната над-
морска височина е 110 м. Най-високата точка в ра-
йона на парка е 269.3 м. Наклонените терени заемат 
55% от територията на парка, а полегатите – 
23%, което прави всички части на парка достъпни. 
Въпреки неголямата си площ от 13.2 км2, паркът 
има изключително разнообразен релеф – хъл-
мист и пресечен, свлачищен и труднопроходим, 
с типични микроландшафти и стръмни била, 
които се спускат към морето. В геоложко от-
ношение ПП „Златни пясъци”, разположен върху 
Франгенското плато, се разглежда като част от 
структурата на Дунавската равнина. През ква-
тернера, многократните ритмични издигания в 
обсега на Франгенското плато са съпроводени с 
потъвания в пределите на Черноморската кот-
ловина. Варовици формират повърхността и 
скалния венец на Франгенското плато. Целият 
хоризонтален пласторед се отличава със слаба 
глинеста спойка, което е причина за неговата 
незначителна устойчивост. В резултат на това 
са се създали условия за образуването на разсе-
ди, пропуквания и плъзгания на земните пластове. 
Редуването на водопропускливи окарстени варо-
вици и пясъчници с водонепропускливи глини и 
мергели обуславя няколко водоносни хоризонта 
и активната проява на свлачищата по източния 

ЗА ПРИРОДЕН ПАРК ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ

 Природен парк „Златни пясъци” е най-
малкият (13,2 кв. км) от 11-те природни паркове 
в страната. Намира се на 17 км североизточно 
от гр. Варна. Разположен е успоредно на морския 
бряг и обгражда едноименния курортен комплекс. 
Дължината на парка е 9,2 км, а средната ширина 
1,2 км. Най-високият връх е Чиплак тепе – 269 
м, а средната надморска височина е 110 м. На 
север паркът граничи със с. Кранево, на запад 
със селскостопански земи, на изток с шосето 
Варна – Кранево, а на юг със земи от горския 
и селскостопански фонд. В границите на парка 
са включени преобладаващо отдели от ТП ДГС 
„Варна” и няколко отдела от ТП ДЛС „Балчик”.

 Идеята за създаване на парк е документи-
рана още през 1915 г. Но тя се превръща в реалност 
на 3 февруари 1943 г., когато с постановление на 
Министерство на земеделието и държавните имо-
ти част от Държавната гора „Хачука” на площ от 
2,4 кв. км е обявена за Народен парк Златни пя-
съци – вторият обявен в страната след Народен 
парк (днес природен парк) Витоша (1934 г.). Целта 
при създаването на парка е запазване и защита на 
ценни растителни и животински съобщества и 
характерни ландшафти.

 Когато през 1943 г. е обявен НП „Златни 
пясъци”, никой не е предполагал, че именно там 
след 13 г. ще започне изграждането на един от най-
големите ни морски курорти. Курортен комплекс 
Златни пясъци не само се разполага върху тога-
вашния народен парк, но и взема името му.

ЗА ПРИРОДЕН ПАРК ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ
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склон на Франгенското плато. Водите и на два-
та хоризонта се дренират в свлачищните терени, 
като главните находища на подпочвени води са 
съсредоточени между коти 50 и 125 м. На съв-
ременните активни свлачищни процеси влияние 
оказва нивото на подпочвените води на дълбочина 
до 10 м. Това ниво е в зависимост от климатич-
ния фактор – най-високо през пролетта и най-
ниско през есента.

 На територията на парка са разработени 
туристически и специализирани маршрути, които 
представят биологичното и ландшафтно разнооб-
разие и са подходящи за пешеходен туризъм, при-
родо-познавателен туризъм, велотуризъм, детски 
туризъм, фототуризъм, хора със специални нужди. 
По протежение на маршрутите са разположени 
кътове за отдих – навеси и беседки с пейки, маси 
и огнища в близост до старинни чешми. Погледни 
места разкриват панорамни гледки към морето, 
парка и курортния комплекс.

 Аладжа манастир е най-известният и по-
сещаван културно-исторически обект. Намира 
се в югозападната част на парка и представлява 
средновековен скален манастир от 13-14 век, па-
метник на културата от национално значение, 
който с намиращите се в непосредствена близост 
раннохристиянски катакомби образува истори-
чески комплекс.

ЗА ПРИРОДЕН ПАРК ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ
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Малък подковонос – Rhinolophus hipposideros
Най-малкият европейски подковонос прилеп. 
Дължина на тялото (без опашката): 37 – 45 
мм. Размах на крилата: 192 – 254 мм. Тегло: 
5 – 9 гр. Цветът на козинката по гърба е 
кафяво-сив, а на корема сиво-бял. По време 
на зимуване се загръща плътно с крилата си. 
Често срещан в цялата страна. Характерен за 
карстовите райони с богата растителност, 
но се среща и в селища. Обикновено се среща 
поединично, като могат да се наблюдават 
струпвания от по няколко десетки индивида 
през размножителния период. Формира 
размножителни колонии през май-юни, като 
женските раждат по едно малко между 
средата на юни и средата на юли, което 
достига полова зрялост след 2 – 3 години. 
Продължителността на живота е над 20 
години. На територията на Парка е установен 
в изкуствени подземни галерии.

Малък подковонос
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Голям подковонос – Rhinolophus ferrumequinum
Най-едрият европейски подковонос прилеп. 
Дължина на тялото (без опашката): 57 – 71 
мм. Размах на крилата: 350 – 400 мм. Тегло: 
17 – 34 гр. Козинката на гърба е със сиво-
кафяв цвят или опушено сиво, на корема 
сиво-бяла или сиво-жълтеникава. Подобно 
на малкия подковонос, по време на зимуване 
загръща тялото си с крилата. Среща се в 
цялата страна, като предпочита карстови 
райони с дървесна и храстова растителност. 
Често ловува над водни площи. За убежища 
използва пещери, изкуствени галерии, скални 
ниши, постройки, мини, тунели, бункери 
и др. Данните от опръстеняване показват, 
че е стационарен вид и на територията на 
страната миграциите между летните и 
змините убежища рядко надхвърлят 90 – 
100 км. Образува размножителни колонии с 
численост до няколко стотин екземпляра и 
съставени изключително от женски. Полова 
зрялост достига на третата година. За 
да могат да летят на новородените са 
необходими 35 – 40 дни. Продължителността 
на живота е до 30 години.  На територията 
на Парка е установен в изкуствени подземни 
галерии.

Голям подковонос
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Южен подковонос – Rhinolophus Euryale
Среден по размери европейски подковонос 
прилеп. Дължина на тялото (без опашката): 
43 – 58 мм. Размах на крилата: 300 – 320 мм. 
Тегло: 8 – 17,5 гр. Козинката по гърба е със сиво-
кафяв цвят, понякога лилавееща, по коремчето 
сиво-бяла или кремава. По време на активния 
период в убежищата се закача плътно до 
останалите индивиди в колонията. Обитава 
карстови райони с горска растителност, 
често до водни площи. В България е често 
срещан вид, като формира летни и зимни 
колонии, наброяващи понякога стотици и 
хиляди екземпляра. Често в колониите е смесен 
с други видове подковоноси прилепи. Липсват 
подробни данни за продължителността 
на живот.  На територията на Парка е 
установен единствено през зимния период в 
изкуствени подземни галерии.

Южен подковонос
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Кафяво прилепче – Pipistrellus pipistrellus
Дребен вид европейски гладконос прилеп. 
Дължина на тялото (без опашката): 36 
– 51 мм. Размах на крилата: 180 – 240 мм. 
Тегло: 3,5 - 8 гр. Основата на косъмчетата 
на козинката е тъмно кафява, а върхът 
кестеняв или променливо кафеникав. Един 
от най-често срещаните видове прилепи у 
нас. Предпочита широколистни гори, но е 
считан и за синатропен – населява градини, 
паркове, градски зони. Намиран е да зимува и 
в пещери и скални цепнатини. Регистрирани 
са миграционни полети с дължина над 1000 
км. Най-често размножителните колонии се 
състоят от 20-тина до 100 женски. Ражда едно 
или две малки от началото на юни до месец 
юли. Достига полова зрялост след една година. 
На територията на Парка достига голяма 
численост през есенния период, когато са 
регистрирани струпвания на мъжки индивиди, 
издаващи специфични социални звуци, чрез 
които „маркират” своя територия.

Кафяво прилепче
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Малко кафяво прилепче – Pipistrellus pygmaeus
Дребен вид европейски гладконос прилеп. Много 
близък морфологически до кафявото прилепче 
– двата вида са считани за видове-двойници. 
Лесно се отличава от него по честотата на 
издаваните ехолокационни звуци – тяхната 
честота с максимална енергия е 55 KHz, 
докато при кафявото прилепче тя е около 45 
KHz. Видът предпочита да ловува над водни 
площи и по-рядко се среща в населени места. 
Неговата биология е все още слабо проучена. 
На територията на Парка е ригстриран над 
влажни зони.

Малко кафяво прилепче
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Прилепче на Натузий – Pipistrellus nathusii
Сравнително дребен вид европейски гладконос 
прилеп. Дължина на тялото (без опашката): 
46 – 55 мм. Размах на крилата: 230 – 250 мм. 
Тегло: 8 – 17,5 гр. Основата на косъмчетата 
на козинката е тъмно кафява, а техният 
край е червенеещ до кестеняв, а след средата 
на лятото се променя къв сив. Мигриращ вид, 
достигащ изключително висока численост 
по време на есенните миграции. Често 
срещан над водните площи на всички наши 
крайморски влажни зони през късния летен и 
есенния период. За убежища често използва 
хралупи на дървета и тесни процепи в сгради. 
През пролетта формира размножителни 
колонии с численост до стотина екземпляра, 
често смесени и с други видове, използващи 
подобен тип убежища. Ражда обикновено 
по две малки през юни, които достигат 
размера на възрастните след около месец. 
На територията на Парка е ригстриран над 
влажни зони и над открити пространства 
всред горския масив.

Прилепче на Натузий



2� 2�

Средиземноморско прилепче – Pipistrellus kuhlii
Сравнително дребен вид европейски гладконос 
прилеп. Дължина на тялото (без опашката): 
40 – 47 мм. Размах на крилата: 210 – 220 мм. 
Тегло: 5 – 10 гр. Оцветяването на козинката 
е твърде изменчиво – от кафенокава до 
сивееща. Рядък, подчертано средиземноморски 
вид. Топлолюбив и сухолюбив вид. Предпочита 
скални местообитания, но е считан и за 
синантропен – среща се в населени места, 
като ловува и в градска среда. Биологията е 
все още слабо проучена. На територията на 
Парка са регистрирани ехолокационни звуци с 
характеристики на вида.

Средиземноморско прилепче
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Голям нощник – Myotis myotis
Едроразмерен вид гладконос прилеп. Дължина 
на тялото (без опашката): 67 – 79 мм. Размах 
на крилата: 350 – 430 мм. Тегло: 28 – 40 
гр. Козинката е плътна и къса, в основата 
е черно-кафеникава, а в края светло сиво-
кафява. Един от най-често срещаните видове 
пещерообитаващи видове прилепи у нас. 
Предпочита карстови райони с добре развита 
горска растителност, редуваща се с открити 
пространства. Извършва редовни миграции 
между зимните и летните убежища. Формира 
големи летни и змини колонии, често смесени 
с други видове. Женските раждат по едно 
малко в началото на юни до началото на 
юли. На територията на Парка е установен 
еднократно в изкуствена галерия.

Голям нощник
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Воден нощник – Myotis daubentonii
Среден по размери гладконос прилеп. Дължина 
на тялото (без опашката): 45 – 55 мм. Размах 
на крилата: 240 – 275 мм. Тегло: 7 – 15 гр. 
Козинката по гърба е сиво-кафява, често край 
на космите е лъщящ. Коремчето е сребристо-
сиво, частично с кафеникав оттенък. Често 
е наблюдаван албинизъм. Най-вероятно се 
среща на територията на цялата страна, 
но е по-чест в Южна България. Намиран е да 
зимува в пещери, но предпочита горски масиви 
или разнообразни подземни убежища, в т. ч. 
изкуствени. Съжителства в убежищата и с 
други видове от родовете Pipistellus, Nyctalus 
и Myotis. Наблюдавани са прелети на големи 
разстояния, но липсват сведения за периодични 
миграции. Летните размножителни колонии 
се формират изключително от женски и 
достигат до няколко стотин екземпляра. 
Ражда по едно малко през юни – юли и живее 
до около 20 години. На територията на Парка 
е установен в изкуствени галерии по време на 
миграционен период.

Воден нощник
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Трицветен нощник – Myotis emarginatus
Среден по размери гладконос прилеп. Дължина 
на тялото (без опашката): 41 – 53 мм. 
Размах на крилата: 220 – 245 мм. Тегло: 7 
– 15 гр. Косъмчетата на козинката по гърба 
са трицветни – основата е сива, средата 
жълтееща, а краят кафеникав до червенеещ. 
Коремчето е сиво-жълтеникаво. Среща се 
почти в цялата страна в равнинния до 
среднопланинския височинен пояс. Обитава 
пещери и често изкуствени убежища – 
тавани, бункери и др. Размножителните 
колонии могат да достигнат стотици и 
хиляди индивиди, често смесени с подковоноси 
прилепи. Зимува поединично или на малки 
групи при температури от 5 до 10 градуса. 
Формирането на размножителните колонии 
е през май. Според годишните климатични 
особености раждането на малките завършва 
до около началото на юли. Като цяло 
размножителната биология на вида е слабо 
изучена. Продължителността на живота 
може да достигне 20 години. На територията 
на Парка е установен еднократно от Борисов 
(2009) в трафопост, където са наблюдавани 
около 150 женски с техните малки.

Трицветен нощник
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Алкатоев нощник – Myotis alcathoe
Дребен, труден за разпознаване прилеп. Теглото 
му варира от 3,5 до 5,5 гр. Често за неговото 
разпознаване се прилагат цитологични и 
молекулярни анализи. Козинката е често 
червеникаво-кафява, кафява отдолу. Обитава 
стари листопадни гори, като населява 
хралупи във високата част на дърветата. 
Зимата вероятно прекарва в хралупи, но 
е намиран и в пещери. На територията на 
Парка са регистрирани ехолокационни звуци с 
характеристики на вида.

Алкатоев нощник
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Пещерен дългокрил – Miniopterus schreibersii
Среден по размер прилеп. Дължина на тялото 
(без опашката): 50 – 62 мм. Размах на крилата: 
305 – 345 мм. Тегло: 9 – 16 гр. Козинката е дълга 
по гърба, къса и гъста по главата. Цветът 
е сиво-кафеникав. Характерен обитател на 
карстовите райони, използващ за убежище 
най-често пещери. Извършва дълги миграции 
като изполва междинни временни убежища. 
Изключително колониален вид, като у нас 
формира летни и зимни колонии с численост 
десетки хиляди индивиди. Копулацията може 
да протича през есента или през пролетта. 
Характерна е латентна бременност, след 
което се раждат по едно малко в края на 
юни. Силно уязвим от човешко присъствие 
в убежищата. На територията на Парка, в 
подземни галерии, е регистрирана транзитна 
временна колония през есенния период, 
наброяваща до около 400 индивида.

Пещерен дългокрил
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Сив дългоух прилеп – Plecotus austriacus
Среден по размери прилеп. Дължина на тялото 
(без опашката): 41 – 58 мм. Размах на крилата: 
255 – 290 мм. Тегло: 5 – 13 гр. Козинката е 
дълга със сиво-кафеникав цвят. Ушите са 
дълги, по-дълги от главата. Среща с в райони 
с ниска надморска височина. Предпочита сухи 
и топли места – степи, скалисти райони, 
долини на реки, селища. Известни са само 
придвижвания на къси разстояния. През 
зимата населява често подземни естествени 
и изкуствени убежища. Живее поединично или 
на малки групи. Копулацията е през есента, 
а раждането на малките през юни – юли. 
Регистрина е на територията на Парка в 
подземно убежище.

Сив дългоух прилеп
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Ръждив вечерник – Nyctalus noctula
Едър вид прилеп. Дължина на тялото (без 
опашката): 60 – 82 мм. Размах на крилата: 
320 – 400 мм. Тегло: 19 – 40 гр. Козинката е 
къса, като нейният цвят се променя леко през 
годината: от кафеникаво-червеникав цвят 
в началото на лятото, до сиво-кафеникав 
след средата на лятото. Често срещан, 
обикновен вид на територията на страната. 
Предпочита райони с по-ниска надморска 
височина, но се среща и във високите планини. 
Местообитанията са често обширни масиви 
с широколистна горска растителност. 
Среща се в селищата. Извършва много дълги 
миграции, често надвишаващи 1000 км. 
Установено е, че се връща на едни и същи 
места. Размножителните колонии от няколко 
десетки индивида, са в хралупи. През този 
период мъжките живеят поединично или на 
малки групи. Женските раждат по едно или по 
две малки в края на юни – началото на юли. 
На територията на Парка е често срещан 
вид.

Ръждив вечерник
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Полунощен прилеп – Eptesicus serotinus
Едър вид прилеп. Дължина на тялото (без 
опашката): 62 – 82 мм. Размах на крилата: 
315 – 380мм. Тегло: 14 – 33 гр. Козинката е 
сравнително дълга с кафеникаво-жълтеникав 
цвят, леко променлив. Видът е считан за 
синантропен – чест е в населени места, както 
и край скални масиви и малки пещери. Счита 
се за седентарен вид, като са регистрирани 
само къси прелитания до около 80 км. 
Летните убежища са често в сгради и са 
семсени с други видове. Данните за зимуване 
са оскъдни. Женските формират колонии до 
около 100 екземпляра, докато мъжките по 
това време живеят поединично или на малки 
групи. Женските раждат по едно малко през 
юни – юли. На територията на Парка е 
сравнително често срещан вид.

Полунощен прилеп
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