Европейска нощ
на прилепите

ДЕСЕТ ФАКТА ЗА ПРИЛЕПИТЕ
•
•
•
•
•
•
•

Прилепите не са летящи мишки, нито малки батмани.
Съществуват на Земята от преди 55 млн. години.
В света са известни 1000 вида, в Европа – 35, а в България са установени 33 вида.
Прилепите в Европа се хранят само с насекоми!
Колония от 300 индивида за едно лято поглъща около 550 кг насекоми.
В повечето случаи прилепите раждат само по едно малко годишно, което кърмят.
В България най-малкият прилеп достига до 18 см с разтворени криле, а най-големият –
до 46 см.
• Прилепите живеят до над 20 години.
• Всички видове имат очи, но се ориентират и ловуват предимно с помощта на
ултразвук.
• Всички видове у нас са строго защитени от Закона за биологичното разнообразие.

ИНТЕРЕСНО И ПОЛЕЗНО ЗА ПРИЛЕПИТЕ
• Прилепите живеят в пещери, скални цепнатини, хралупи на дървета, мазета, тавани, изоставени сгради и на много други места.
• Подобно на птиците, много от прилепите мигрират на големи
разстояния.
• Само 3 вида (от общо над 1000) се хранят с кръв, но шансът да пият
от вашата е само ако отидете в Южна или Централна Америка.
• Прилепите са социални животни - за разлика от хората за тях не
е проблем да живеят с хиляди на едно място.
• Не може да отглеждате прилепи в къщи, защото е незаконно. А и
не знаете как! (...тази листовка също няма да ви каже)
• Не ги гонете от къщите си, те са естествена защита от нежеланите насекоми.
• Ако влезе прилеп в стаята ви, не се плашете – него го е страх повече. Хванете го с ръкавици или кърпа и го освободете навън.
• През зимата прилепите са най-уязвими и събуждането им от
зимен сън може да е пагубно за тях.
• Дракула може и да е голяма работа, но няма нищо общо с прилепите.
• Крило от прилеп не помага при нещастна любов:)

Най-големи заплахи за прилепите идват
...от хората и техните добри намерения
Ако имате проблем с прилепи, или те с вас – потърсете консултация от
Центъра за изследване и защита на прилепите
към Националния природонаучен музей при БАН!
тел.: 02/987 36 80, 987 50 72

Център за изследване и
защита на прилепите
НПМ-БАН

Зоологическа градина София
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