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 Нееднородност в степента на проучване на отделните разреди и видове 
 Детайлно e проучено разпространението на едрите бозайници в резултат на:    

 Проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове в системата на защитените зони от 
екологична мрежа Натура 2000”  

 План за действие за дивата коза в България: 2007 – 2016 (Вълчев и др., 2006) 
 План за действие за кафявата мечка в България  (Спасов и др.,2008) 
 План за действие за дивата котка в България (Петров, 2008) 

Кафява мечка (Ursus arctus) Европейски вълк (Canis lupus)  Балканска дива коза  
(Rupicapra rupicapra balcanica) 



 Детайлно e проучено разпространението на 8 вида прилепи (Chiroptera) в 
резултат на 
 Проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове в системата на защитените зони от 
екологична мрежа Натура 2000”  
 
 

Голям нощник   Голям подковонос Дългоух нощник Малък подковонос Остроух нощник 



 Разработват се проекти, които ще компенсират слабата проученост на следните 
видове в парка:  

 Дейности по опазване и поддържане на 
популациите на златката (Martes martes) на 
територията на Национален парк Пирин“  

  
 Дейности по опазване популациите на дивата 

котка (Felis sylvestris) на територията на НП 
„Пирин“   

  
 Създаване условия за наблюдение на 

популациите на дивата коза (Rupicapra rupicapra 
balcanica) на територията на НП „Пирин“ 

 
 

Златка (Martes martes)  

Дива котка  (Felis sylvestris) 



Европейски вълк (Can lupus)  

ПРИЛЕПИ (CHIROPTERA) 
 

 Основен полеви метод бе регистрацията на издаваните от прилепите ехолокационни и 
социални звуци. Записите бяха провеждани както на определени точки (стационарно), 
така и по трансектен метод. 

    
      

 
 

 

Точки и трансекти, на които са 
осъществени записи на ултразвуци 
в района на х. „Беговица” 



Кафява мечка (Ursurt Европейски вълк (Can lupus)  Ди коза  
(Rup 

ПРИЛЕПИ (CHIROPTERA) 
 Регистрация и анализ на издаваните от прилепите ехолокационни и 

социални ултразвуци с ултрaзвукови детектори: 
  “Pettersson D240 x” 
  “Tranquility Transect” със записващо устройство “Transcend MP 860” 

 Обработка на записите на ехолокационните звуци със специализиран 
софтуер „Adobe Audition” и „Bat Sound 3.1” за Windows 

 Видово определяне на основата на:   
 характерната форма на сонограмата  
 честота с максимална енергия на звука 
 максимална и минимална честота на звука 
 продължителност на звука 
 интервал между издаваните последователно 
 звуци.      
   

Сонограма на ехолокационни звуци на 
Полунощен прилеп (Eptesicus serotinus), 
 регистрирани край х. Беговица 

 
 



Сонограма на ехолокационни звуци на 
Малък вечерник (Nyctalus leisleri)  в 

долината на р. Беговица 

Сонограма на социалните звуци на Двуцветeн 
нощник (Vespertilio murinus), издавани от 

мъжки индивиди край х. „Бъндерица” 

Сонограма на ехолокационни звуци на 
Прилепче на Натузий (Pipistrellus nathusii) 
с честота с най-голяма енергия около 38 
– 40 Khz. 



ДРЕБНИ И ЕДРИ БОЗАЙНИЦИ (MICRO- И MACROMAMMALIA) 
 Полеви маршрути за регистрация на присъствието на целевите видове 

Трансекти, точки и полигони, в които 
са регистрирани колонии на 
снежната полевка  над х. „Яворов“   



Кафява мечка (Ursurt 
Екскремент  на  вълк  над  х. „Яворов“  

(N41○48.866’ и E 023○22.265’)  по пътя за 
 Каменитица 

опейски вълк (Can lupus)  

ДРЕБНИ И ЕДРИ БОЗАЙНИЦИ (MICRO- И MACROMAMMALIA) 
 Отчитане на следи от жизнената дейност на видовете, имащи  значение за 

регистрация на присъствието на видовете и видовата им детерминация,  като 
     
           

Вероятна следа от F. sylvestris  в   
местността „Солището“над х. Беговица  

Къртичини в района на х. Вихрен  
(1907 м  надм.  в.   N 41.81314°;  

E 023.37045°) 

Следи Екскременти Жизнена дейност  



Европейски вълк (Can lupus)  Ди коза  
(Rup 

 улавяне с живоловни капани тип „Шерман“  
 методът на капано - денонощията за отчитане на относителната численост на 

дребните бозайници (където е възможно) 
 визуално наблюдение 
 анкетен метод 

 
 



Кафява мечка (Ursurt Европейски вълк (Can lupus)  

 НП „Пирин“ е една от най-представителните територии за видово 
богатство на бозайниците в България 

 На територията на НП „Пирин“ са регистрирани 50 вида бозайници,  
което съставлява 53%  от цялата сухоземна бозайна фауна в България. 

Дялово участие на видовете установени на 
територията на НП „Пирин“oт общия брой видове 

сухоземни бозайници в страната 

Дялово участие на отделните разреди в общия брой 
видове бозайници, установени на територията на НП 

“Пирин“ 



Кафява мечка (Ursurt Европейски вълк (Can lupus)  Ди коза  
(Rup 
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Подковоноси  прилепи (Rhinolophidae) Гладконоси прилепи (Vespertilionidae) 
Къртицoви (Talpidae) Земеровкови (Soricidae) 
Зайцови (Leporidae) Катерицови (Sciuridae) 
Сънливцови (Gliridae) Мишкови (Muridae) 
Полевкови (Arvicolidae) Порови (Mustelidae) 
Коткови (Felidae) Кучеви (Canidae) 
Мечкови (Ursidae) Свиневи (Suidae) 
Еленови (Cervidae) Кухороги (Bovidae) 



Европейски вълк (Can lupus)  Ди коза  
(Rup 

 Броят на регистрираните видове бозайници се 
е увеличил с 5.  

 Три вида прилепи са установени за пръв път 
през 2014 г. 

 Броят на регистрираните видове дребни 
бозайници се е увеличил с 2 видa.  
 
 

Полунощен прилеп  
(Eptesicus serotinus) 

Прилепче на Натузий 
 (Pipistrellus nathusii) Малък вечерник  (Nyctalus leisleri) 

Обикновен сънливец 
 (Glis glis) 
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Ди коза  
(Rup 

Приоритетният вид Мустакат нощник (Myotis 
mystacinus) e установен през 2014 г. в 
характерно местообитание – просека в стара 
смърчова гора. Територията на НП предоставя 
особено благоприятни, потенциални 
местообитания и видът има относително висока 
плътност в парка 

Сонограма на ехолокационни звуци на 
Мустакат нощник (Myotis mystacinus) в 
долината на р. Беговица 



Ди коза  
(Rup 

Натереровият 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. На територията на НП 
съществуват особено благоприятни, потенциални 
местообитания и присъствието му е напълно 
вероятно, още повече, че видът е регистриран в 
съседни територии – в горския иглолистен пояс в 
Рила планина. 



Ди коза  
(Rup 

Снежни полевки, заснети на Каменитица  
(2 310 м; N 41°48.866’ и E 023○22.265’) 
 



Европейски вълк (Can lupus)  Ди коза  
(Rup 

Локализирани бяха 4 колонии: 
  

 каменни реки над  
х. „Беговица“ (1961 м н.в.)  
 каменни реки на рид 
Каменитица (2 310 м н.в)  
 каменни реки над  
х. „Безбог“ (2 286 м н.в.) 
 каменни реки над  
х. „Вихрен“ (1907 м н.в) 
  

 



Европейски вълк (Can lupus)  Ди коза  
(Rup 

Типични местообитания, в 
които бяха уловени снежни 
полевка в НП „Пирин“ : 
 открити, скалисти 

местообитания 
 скални реки, покриващи 

90% от грунда 
  разположени най-често до 

малки реки 
 склонове с югоизточно и 

югозпадно изложение 
 характерна особеност на 

биотопа е големината на 
скалните късове 



Невестулки и екскременти на 
вида заснети над х. „Беговица“ и 
х. „Безбог“ 



Регистрирани следи от невестулка: 
 над х. „Безбог“ (2 286 м н.в.; 

41°44.025‘N ; 23°31. 270’ E) 
 над х. „Беговица“ (1961 м н.в. ,   

N 41°67.221‘; E 023°44.233‘) 
 

 Видът е  разпространен в парка 
 
 Концентрира се главно в местата с 

добра хранителна база – колонии 
на полевки и други дребни 
гризачи 





Дупки на язовец, регистрирани в НП 
„Пирин“ 
 м. Раковица - 994 м н.в.  
 м. Стойчовец – 985 м н.в.  
 Под Превалските езера, над Тиаците – 

1850 м н.в. (данни от анкетен метод) 
 



Дупки на язовец, регистрирани  
в НП „Пирин“ 
 
 м. Стойчовец – 985 м н.в.  

 
 м. Раковица - 994 м н.в.  
 
 Под Превалските езера, над 

Тиаците – 1850 м н.в. (данни от 
анкетен метод) 

 



Регистрация на язовеца в зона 2 с 
фотокапани по проект „ Дейности 
по опазване и поддържане на 
популациите на златката (Martes 
martes) на територията на 
Национален парк Пирин“( д-р Д. 
Златанова) 
 



Ди коза  
(Rup 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ! 
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