.
Защитени видове растения и животни и природни местообитания в Добруджа
1. Растения
1.1 Висши растения
1/ Дракоцефалум, Dracocephalum thymiflorum – Оценен в Червените списъци на
България, като „регионално изчезнал“. Установяван е в миналото между Добрич и
Генерал Тошево. Защитен вид включен в Приложение 3 на Закона за биологичното
разнообразие.

2/ Черноморско великденче, Veronica euxina – Оценен като Регионално изченал
в Червените списъци на България. Срещал се е при с. Сенокос; в разредени горски
съобщества. Защитен вид в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие.

3/ Дългостълбчесто винче, Anchusa stylosa – Оценен като критично застрашен
в Червените списъци на България. Среща се по сухи, тревисти и каменисти, ерозирали
терени около Балчик, мест. Яйлата до с. Камен бряг, м. „Чиракман“ до гр. Каварна и с.
Божурец и др. Защитен вид включен в Приложение 3 на Закона за биологичното
разнообразие.

4/ Емило-попово прозорче, Potentilla emili-popii – Оценен като Критично
застрашен в Червените списъци на България. Видът е и в Приложение 2 на Директива
92/43/ЕЕС. Установен е в района на с. Бежаново, с. Карапелит, при нос Калиакра.
Защитен вид включен в Прилложение 3 на Закона за биологичното разнообразие.

5/ Храстовидна карагана, Caragana flutex – Оценен като Критично застрашен в
Червените списъци на България. Съществува хербарен образец, събран през 1976г. от
района на с. Попгруево, общ. Тервел, но след това находището не е потвърждавано и
вероятно е изчезнал от Добричка област. Защитен вид включен в Приложение 3 на Закона
за биологичното разнообразие.

6/ Тяснолистна поветица, Convolvulus lineatus – Оценен като Застрашен в
Червенините списъци на България. Среща се в състава на степни съобщества при
Калиакра и Балчик. Защитен вид включен в Приложение 3 на Закона за биологичното
разнообразие.

7/ Татарско диво зеле – Crambe tataria – Оценен като Застрашен в Червените
списъци на България. Вид от Приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие.
Среща се в района на Балчик, Каварна, както и във вътрешността на Добруджа - при гр.
Добрич. Защитен вид включен в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие.

8/ Елвезиево кокиче, Galanthus elwesii – Оценен като застрашен в Червените
списъци на България. Среща се в състава на гори от келяв габър в суходолията на
Добруджа и в района на река Батова. Защитен вид включен в Приложение 3 на Закона за
биологичното разнообразие.

9/ Теснолист божур, Paeonia tenuifolia – Оценен като Застрашен в Червените
списъци на България. Среща се като характерен вид , в състава на Понто-Срматските
степи, както в много от суходолията (Било, Видно, Иречек, Божаново, Бежаново и
мн. др.), така и в степта на нос Калиакра и между Калиакра и Тюленово. Защитен вид
включен в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие.

10/ Кримско зарасличе, Symphytum tauricum – Оценен като Застрашен в
Червените списъци на България. Среща се в състава на разредени широколистни гори и
храсталаци по свлачищните тераси основно в района между Балчик и Каварна и северно
от Болата.

11/ Добруджанско коило, Stipa Lessingiana – Оценен като Застрашен в
Червените списъци на България. Среща се като характерен вид в състава на ПонтоСарматските степи, както в много от суходолията (Видно, Иречек, Бежаново,
Божаново), но основно степта на нос Калиакра и между Калиакра и Тюленово.

12/ Пърчовка, Himantoglossom caprinum – Оценен като Уязвим в Червените
списъци на България. Включен в Приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие.
Установен в суходолията на Суха река, а вероятно се среща и на други места. Защитен
вид включен в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие.

13/ Волжи горицвет, Adonis volgensis – Оценен като Уязвим в Червените списъци
на България. Среща се като характерен вид, в състава на Понто-Сарматските степи, както
в много от суходолията (Видно, Иречек, и мн.др.), така и в степта на нос Калиакра и
между Калиакра и Тюленово. Защитен вид включен в Приложение 3 на Закона за
биологичното разнообразие.

14/ Блатно кокиче, Leucojum aestivum – Оценен като Уязвим в Червените
списъци на България. Ценно лечебно растение. Среща се в гората Балтата.

15/ Дребноцветна коча билка, Nepeta parviflora – Оценен като Уязвим в
Червените списъци на България. Среща се сравнително нарядко, в състава на степната
растителност, както в суходолията и степта на Калиакра, но и по мергелите между
Балчик и Каварна. Защитен вид включен в Приложение 3 на Закона за биологичното
разнообразие.

2.
3.
4. Животни
4.1 Гръбначни
4.1.1 Птици
1/ Бухал, Bubo bubo – обитава слабо посещавани от човека труднодостъпни места,
главно в скални масиви и сипеи, пещери, окрайнини на гори, разредени стари гори, често
в речни долини. Скалните комплекси по крайбрежието на север от Калиакра, както и
суходолията предлагат отлични условия за бухала и са едни от важните гнездови места
на вида в България. Бухалът е включен в Червената книга като застрашен вид. Защитен
е от националното и международното законодателство – Закона за биологичното
разнообразние, Директивата за птиците, Бернската конвенция и кoнвенцията за
търговията с диви животни CITES.

2/ Дебелоклюна чучулига, Melanocorypha calandra – Обитава открити терени със
степна или друга тревиста растителност. В миналото е била изключително многобройна
в Добруджа. И сега най-многочислена е в районите по Черноморското крайбрежие, както
и в суходолията във вътрешността. Включена е в Червената книга на България като
застрашен вид. Защитена е от националното и международното законодателство – Закона
за биологичното разнообразие, Директива за птиците, Бернската конвенция.

3/ Калугерица, Vanellus vanellus – Обитава открити терени със степна или друга
тревиста растителност. В миналото е била многобройна в Добруджа. И сега наймногочислена е в районите по Черноморското крайбрежие, северно от Балчик, како и в
суходолията във вътрешността. Защитена е от националното и международното
законодателство – Закона за биологичното разнообразие, Директивата за птиците,
Бернската конвенция.

4/ Кафявокрил огърличник, Glareola pratincole – Обитава блата, мочурища и други
сладководни водоеми, крайбрежи бракички и солени лагуни и солници, поливни
площи, орни земи, пасища, сезонно заливани селскостопански земи. Около осем
двойки гнездят в района на Шабленското езеро. Защитен е от националното и
международното законодателство – Закона за биологичното разнообразие, Директива за
птиците, Бернската и Бонската конвенции.

5/ Малка белочела гъска, Anser erythropus – Среща се по време на миграция и
зимуване. Обитава крайбрежни водоеми с различна соленост – морската акватория до
брега, сладководни езера и язовири, зимни посеви. Защитена е от националното и
международното законодателство - Закона за биологичното разнообразие, Директивата
за птиците, Бернската и Бонската конвенции.

6/ Папуняк, Upupa epops – Карстовите местообитания и запазените степи в Добруджа
са едни от местата, където папунякът намира подходящи местообитания за търсене на
храна и укрития за размножаване. Лесно може да бъде видян в суходолията или в
покрайнините на обработваеми земи и пасища. Защитен е от Закона за биологичното
разнообразие.

7/ Полубеловрата мухоловка, Ficedula semitorquata – Обитава предимно стари
естествени широколистни гори, съставени от полски ясен, дъб и др. Сравнително порядко се среща в паркове и градини. Запазените широколистни гори в Добруджа в
района на резерват Балтата предлагат много подходящи условия и са едни от найважните гнездови места на вида в България. Основна заплаха за вида е унищожаването
на местообитанията му в старите гори при главни възобновителни сечи.
Полубеловратата мухоловка в ключена в Червената книга на България като уязвим вид.
Защитена е от Закона за биологичното разнообразие, Бонската и Бернската конвенции.

8/ Розов скорец, Sturnus roseus – Обитава скални и по-рядко земни или пясъчни откоси
край морския бряг или кариери във вътрешността на страната в близост до открити
терени, пасища и обработваеми земи. Розовият скорец е колониална птица и найголямата колония е регистрирана в България, именно в района на Болата – 5000 двойки
през 1995г. Може да бъде открит и наблюдавван на други места по крайбрежието или във
вътрешността на Добруджа, особено по време на миграция. Розовият скорец е включен
в Червената книга на България като застрашен вид. Защитен е от Закона за биологичното
разнообразие.

9/ Синявица, Coracias garrulus – Синявицата обитава открити пространства със степен
характер и с единични стари дървета, или с наличие на образи и земни, льосови или
песъчливи откоси. Прави гнездата си в хралупи или в дупки дълбоки до 2 метра в земята,
разположени на песъчливи или льосови брегове. Добруджа е един от основните райини
за опазване на вида, където той гнезди редовни и лесно може да бъде наблюдаван.
Защитена е от националното и международното законодателство – Закона за
биологичното разнообразие, директива за птиците, Бернската и Бонската конвенции.

10/ Червеногуша гъска, Branta ruficollis – Емблематичен за Крайморска Добруджа вид.
В студени зими цялата почти цялата световна популация на вида зимува в крайморските
езера и се изхранва по околните ниви. Крайморска Добруджа и езерата – Шабленско,
Дуранкулашко и останалите влажни зони са от основно значение за оцеляването на този
световно застрашен от изчезване вид. Червенгушата гъска е включена в Червената книга
на България като уязвимвид. Защитен е от националното и международното
законодателство – Закона за биологичното разнообразие, Директивата за птиците,
Бернската конвенция и CITES.

11/ Червенонога ветрушка, Falco vespertinus – Вечерната ветрушка обитава открити
пространства край селскостопански площи, полезащитни пояси и други горски
насаждения. Добруджа е един от основните райони за опазване на вида. Използва стари
гнезда на вранови птици и формита колонии от няколко двойки. Вечерната ветрушка е
включена в Червената книга на България като критично застрашен вид. Защитен е от
националното и международното законодателство – Закона за биологичното
разнообразие, Директивата за птиците, Бернската конвенция и CITES.

12/ Черноглава овесарка, Emberiza melanoceephala – Обитава открити терени с
разпръснати храсти и ниски дървета, които използва за укритие и гнездене, както и в
обработваеми земи със синори и храсти изоставени стари лозя. В миналото и сега е
изключително многобройна в Добруджа. Най-многочислена е в районите по
Черноморското крайбрежие, северно от Балчик, както и подходящи места във
вътрешността на Добруджа. Защитена е от националното и международното
законодателство – Закона за биологичното разнообразие и Директивата за птиците.

4.1.2

Бозайници

1/ Пъстър пор, Vormela peregusta – Малко са хората имали шанса да наблюдават жив
пъстър пор. Потайният му начин на живот и намаляващата му численост са причина за
това. Добруджа е едно от местата, където вида все още се среща и има запазени
подходящи местообитания за него. Най-многочислените находки са около езерата и
откритите пространства около тях. По-малките му размери от черния и степния пор му
позволяват да навлиза в дупките на своите жертви (различни видове колониални гризачи
– лалугери и хомяци) без да ги разкопава. Добруджа и Западна България са територии от
огромна важност за опазване на европейската популация на пъстрия пор. Видът е
включен в Червената книга на България, Бернската конвенция и е строго защитен от
Закона за биологичното разнообразие.

2/ Степен пор, Mustela eversmanii – Скритият начин на живот е причината степния пор
да остане скрит от учените в България много дълго. Установен е за първи път чак след
средата на 20 век, макар и за местното население да е бил познат много отдавна. Още от
ледниковите периоди Добруджа е място , където видът се е срещал и обитава до момента
със стабилна популация. Привечер или след залез слънце е най-подходящия период за
наблюдение и особено в места с наличие на колонии от едри гризачи като лалугери и
хомяци. Видът е включен в Червената книга на България, Бернската конвенция и е строго
защитен от Закона за биологичното разнообразие.

3/ Пещерен дългокрил, Miniopterus schreibersii – Какво е общото между прилепите и
тюлените по Черноморското крайбрежие. Малко хора биха сметнали въпроса за
правилно зададен, но използването на пещери за убежища обединява и двата вида.
Пещерния дългокрил прилеп е няй-тясно свързания с пещерите от 33-те вида обитаващи
България. Добруджа с богатсвото си от карстови форми по крайбрежието и по
суходолията предлага идеални убежища за вида – различни по своя характер пещери. В
района на Тауклиман се намира едно от 92 важни подземни местообитания на прилепи
в България, в което пещерния дългокрил прилеп се размножава. Подобни размножителни
колонии може би има и в други подземни обекти по брега от Калиакра до Шабла, както
и в района на Суха река, където видът е установяван. Видът е включен в Червената
книга на България като уязвим, в приложенията на Бонската и Бернската конвенции, в
Директива 92/43/ЕЕС (Приложение II) и Закона за биологичното разнообразие.

4/ Трицветен нощник, Myotis emarginatus – За убежища предпочита пещери като рядко
се заселва в създадени от човека подземни обекти – мазета, бункери и др. Ловува
насокоми сред горската и храстовата растителност поради това е по-труден за
наблюдение от пещерния дългокрил. Видът евключен в Червената книга на България
като уязвим, в Приложенията на Бонската и Бернската конвенции, в Директива
92/43/ЕЕС (Приложение II) и Закона за биологичното разнообразие.

5/ Европейски лалугер, Spermophilus citellus – Лалугерът е типичен обитател на
открити места , пасища и площи между нивите. Днес се среща спорадично в цяла
Добруджа. Лесно може да бъде наблюдаван в места, където има колонии – Суха река,
крайбрежието от Калиакра до Дуранкулак. Видът е включен в Червената книга на
България като уязвим, в приложенията на Бернската конвенция, в Директива 92/43/ЕЕС
(Приложение II ) и Закона за биологичното разнообразие.

6/ Добруджански/ Черногръд хомяк, Meso-cricetus newtoni – Макар и да носи в името
си добруджански, този хомяк е със значително по-широко разпространение. Обича
откритите пространства, като при съвместното съжителство с човешките дейности
предочита изоставени ниви, площи с фуражни култури (люцерна), овощни градини или
остатъци от степни местообитания. В Добруджа са и едни от най-запазените му
находища до днес. Поради нощната му актовност е нужна доза късмет за да бъде лесно
наблюдаван. Видът е включен в Червената книга на Българиякато уязвим, в
приложенията на Бернската конвенция в Директива 92/43/ЕЕС (Приложение II ) и Закона
за биологичното разнообразие.

4.2 Земноводни
1/ Шипобедрена сухоземна костенурка, Testudo graeca ibera – Обитава открити
местности с тревна растителност, редки храсти и нискостеблени гори. Интензивното
земеделие през последните десетилетия съпътствано с премахване на формите на
микрорелефа, унищожаването на равнинните гори, застрояването на Черноморското
крайбрежие, създаването на общирни иглолистни култури значително са намалили
подходящите места в Добруджа. Видът е включен в Червената книга на България,
Бернската конвенция, конвенцията CITES за забрана на търговията със застрашени
видове, Директивата 92/43/ЕЕС (Приложение II, IV), и Закона за биологичното
разнообразие.

2.2 Безгръбначни
2.2.1 Насекоми
1. Пеперуди
1/ Четириточкова меча пепруда, Euplagia quadripunctata – Четириточковата меча
пеперуда е свързана с влажни гори, храсталаци и малки поляни между тях, където се
срещат хранителните ù растения. Гъсениците се изхранват по коприва, глухарче ,
живовляк, къпина, спореж, мъртва коприва, а възрастните пеперуди могат да бъдат
видени да смучат нектар от дъбравник. Предупредителната ù окраска я прави
сравнително лесно забележима особено в полет, когато се виждат задните крила.
Подобно на всички мечи пеперуди натрупва отровни вещества в тялото си и е избягвана
от много насекомоядни птици и от прилепите. Включена в Директива 92/43/ЕЕС
(Приложение II) и Закона за биологичното разнообразие.

2/ Euphydryas maturna – Много красива пеперуда с намаляваща численост в много
райони на Европа. У нас се среща само в Лудогорието и в Добруджа. Гъсениците се
изхранват след излюпването си по полски ясен и презимуват. Напролет използват
листата на различни тревисти растения или отново на ясен за да завършат развитието си.
Включена в Директива 92/43/ЕЕС (Приложение II) и Закона за биологичното
разнообразие.

3/ Голяма огневка, Lycaena dispar – Крилата на тази дребна пеперуда отгоре са
огненочервени с тънък черен кант по външния ръб и с малко черно петно около средата
(при мъжките) и допълнителна редица към външния ръб (при женските). Лети от май до
септември-октомври. В Добруджа се среща почти навсякъде из открити припечени места
край езера, вади, канавки и други влажни зони по брегове и влажни поляни. Включена в
Директива 92/43/ ЕЕС (Приложение II, IV).

4/ Pseudophilotes bavius - Една от най-редките европейски пеперуди с отделни и
отдалечеи находища. На Балканския полуостров се среща само на няколко места.
Добруджа е едно от тях, като суходолията предоставят перфектните местообитания за
нея. Основното хранително растение на гъсениците е наведения конски босилек.
Включена в Директива 92/43/ЕЕС (Приложение II, IV).

2. Скакалци

1/ Малка сага, малка бобена майка, Saga pedo – Един от най-едрите предствители на
разред Правокрили в Европа и едно от най-едрите насекоми в България. Светлозелен до
тревистозелен. Краката са покрити с шипове. Храни се с други насекоми и предимно със
скакалци. Може да бъде видя в места със сухолюбива степна растителност. Движи се
бавно и предпазливо през деня с леки поклащания и е трудно забележим. През нощта е
активен и изминава по-големи разстояния. Заради унищожаването на местообитанията
му и намаляването на неговата численост е включен в Международния червен списък в
категория уязвим.

Някои защитени територии в Добруджа:
1/ Защитена местност Бежаново – обявена за опазването на местообитанията на
защитени, редки и уязвими растителни и животински видове и специфичен ландшафт.
Заема площ от 121,7 ха. в ощина Генерал Тошево.
2/ Защитена местност Лозница – обявена за опазване местообитанията на защитени,
редки и уязвими растителни и животински видове. Площ 4405,4 ха. в землището на с.
Лозница, общ. Генерал Тошево.
3/ Защитена местност Орлова могила – включва находишето на божур и останки от
степни гори в Южна Добруджа, върху 42,7 ха. в землището на с. Долина.
4/ Защитена местност Росица – обявена за опазване местообитанията на защитени,
редки и уязвими растителни и животински видове. Площ 213,1 ха. в землищата на селата
Росица и Лозница в общ. Генерал Тошево.
5/ Природна забележителност Арборетума – обявена за опазване на редки местни и
чуждоземни дървесни видове върху площ от 3,8 ха. край град Генерал Тошево.
6/ Природна забележителност Александрийската гора – естевена издънкова липова
гора на площ 71 ха. в землището на с. Крушари.

Защитени видове растения и животни и природни местообитания
в Розовата долина

1. Растения

1/ Храсталачна глушина (Vicia dumetorum)

Храсталачната глушина е многогодишно тревисто растение. Стъблото му е 80 150 см високо, катерливо, от основата разклонено, четириръбо, с тесни надлъжни крила,
голо. Листата са чифтоперести, на върха с разклонено мустаче. Прилистниците в
двойките нееднакви помежду си. Чашката е звънчеста и гола. Цветовете са от 2 до 14,
събрани в рехави гроздовидни съцветия. Венчелистчетата са сини до виолетови.
Флагчето удължено обратно яйцевидно, на върха врязано, в цвят подвито нагоре, по дълго или равно на крилцата и ладийката, синьо или виолетово, голо. Крилцата, сини
или виолетови, по дълги или равни на ладийката, голи. Ладийката, обратно яйцевидно
ромбична, синя или виолетова, на върха по - тъмно оцветена, гола. Бобът продълговат,
на върха източено подвит, сплеснат, кафяв, гол с 6 - 10 семена. Семената лещовидно
кълбести, виолетово тъмнокафяви, гладки. Цъфти през месеците май и юни.
Среща се в гори и храсталаци в планините и предпланините, главно на варовик.
Разпространена е в диапазона от 200 до 1500 м н. в.
Видът присъства в Червената книга на Република България, том 1 с
категория „рядък“c. Да не се допуска паша и утъпкване.
2/ Планиснки явор, жешля (Acer heldreichii)

Планинският явор е широколистно, листопадно дърво, достигащо до 20 м
височина. Стъблото е право, а короната е широка и кръгла. Стволът му има диаметър до
50 см и е покрит от тъмна, силно напукана кора, Младите клонки са гладки и лъскави.
Листа са петделни, дълбоко (повече от половината от дължината на петурата)
дланевидно насечени, отгоре са тъмнозелени, а отдолу са синкавозелени с ръждиви
власинки между жилките и достигат до 14 см дължина. Листната дръжка е гола и без
млечен сок. Съцветията са гроздовидни, изправени, разположени връхно по клонките и
се появявават след разлистването. Цветовете са двуполови, бели. Плодът е с
разположени под остър ъгъл (или с успоредни) крилатки. Разпространяват се чрез
вятъра, след като узреят в началото на есента. Периода на цъфтеж е през месеците май
и юни, плодоносене – през септември.
Видът се среща с единични и групи дървета в широколистните гори в планините.
Планинският явор в включен в Червената книга на България т. 1 с категория
Застрашен.

3/ Фривалдскиев зановец (Chamaecytisus frivaldszkyanus)

Фривалдскиевски зановец е Широколистен нисък храст, достигащ до 50 см
височина. Леторастите и клонките са гъсто покрити с власинки. Листата са тройни, слабо
овласени или голи, като листчетата са дълги 10–12 мм и широки 3 – 12 мм. Цветовете са
събрани по 5–10 в главести съцветия по върховете на клонките. Чашката е неправилна.
Венчето е бяло, почти по цялата гръбна повърхност гъсто разпереновлакнесто. Плодът
е боб, дълъг 2–2.5 см и широк 5–6 мм, гъсто разпереновлакнест. Семената са 3 или 4
бъбрековидни, кафяви и гладки.
Среща се из храсталаци и разредени гори в предпланините и планините, с
малочислени популации от групи или единични растения.
Видът е разпространен до 1200 м н.в.
Фривалдскиевския зановец е включен в Червена книга на България т. 1 с
категория: Застрашен. Български ендемит.
4/ Съсънка, котенце (Pulsatilla vulgaris)

Съсънката е многогодишно тревисто растение с презимуващо коренище. Листата
са дълбоко нарязани, събрани в приосновна розетка. Цялото растение е силно окосмено.
Цветовете са едри и се появяват в ранна пролет. В диво състояние съсънката се среща по
ливадите в ниските части на почти всички наши планини до 800 м.н.в.и е защитено
растение. Размер: Ниско растение - 15-20 см високо и до 30 см в диаметър. Цветовете са
едри, до 5 см в диаметър, гъсто окосмени отвън. до 40 цвята. Цъфтежът настъпва в ранна
пролет - март, април. Лечебните му свойства намират широко приложение в медицината
.
5/ Златовръх ( Rhodiola rosea)

Златовръх е многогодишно двудомно тревисто растение от сем. Дебелецови.
Коренището е дебело, вдървеняло, покрито с ципести люспи, има специфичен аромат на
роза. Цветоносните стъбла са многобройни, изправени, високи 25 – 30см. Листата са
приседнали, закръглено елиптични до линейно продълговати, зелени, голи. Съцветията
са щитовидни, гъсти, многоцветни. Цветовете са 4 – или 5- делни, еднополови.
Чашелистчетата са линейно ланцентни, тъпи, жълти или зеленикави. Мъжките цветове
са с 5-12 тичинки, женските с 3 – 6 добре развити плодника и стерилни тичинки. Плодът
е дълга 6 – 8 мм многосеменна мехунка. Цъфти през юни-август, плодоноси през юлисептември. Расте по каменисти и скални места – от 1800 до 2600 м надмосрска височина
по високите части на Средна Стара планина.

6/ Ахтарово шапиче (Alchemilla achtarowii)

Ахтаровото шапиче е многогодишно тревисто растение с пълзящо коренище.
Стъблата високи 35 – 45 см, в долната част гъсто, нагоре разсеяно влакнести.
Приосновните листа закръглено бъбрековидни, 9–11-делни, отгоре голи, отдолу гъсто
влакнести. Дръжките на приосновните листа дълги 15–30 см. Стъбловите листа едри,
влакнести подобно на приосновните. Съцветията многоцветни, с гъсто разположени
цветни снопчета. Цветовете 4,5–6,5 мм в диаметър, зеленикавожълти. Чашелистчетата и
дяловете на външната чашка яйцевидно продълго- вати, последните обикновено с 2–4
зъбчета. Плодът орехче. Цвъфти през месеците VII–VIII, плододава през VIII–IX месеци.
Опрашва се от насекоми. Размножава се със семена и вегетативно. Има добри
възобновителни възможности.
Расте по тревисти места из синури, покрай храсталаци и смесени широколистни
гори върху черноземи или каменлива варовита почва.
Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Включен е в 1997
IUCN Red List of Threatened Plants с категория „рядък“. Популациите на вида са в
границите на национален парк „Централен Балкан“, а отделни находища в резерватите
„Царичина“, „Стара река“, „Джендема“ и „Соколна“. Попадат в защитена зона от
Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България. Видът се съхранява ex situ в
жива колекция на ИБЕИ, БАН.

7/ Юмрукчалско шапиче (Alchemilla jumrukczalica)

Юмрукчалското шапиче е многогодишно тревисто растение с пълзащо
коренище. Стъблата му са високи 10 – 25 см, в долната част гъсто, нагоре
разредено разпереновлакнести или голи. Птиосновните листа бъбрековидни
7(9)-делни, отгоре с различно по гъстота овласяване, отдолу гъсто
рзпереновлакнести. Дръжките на приосновните листа дълги 3-8 см. Стъбловите
листа дребни, малко на брой, влакнести както приосновните листа. Съцветията
рехави, с гъсти цветни снопчета. Цветовете 3,5 - 4,5 мм в диаметър,
зеленикавожълти. Чашелистчетата широко продълговатотриъгълни; дяловете на
външната чащка яйцевиднопродълговати, целокрайни, 2 или 3 от тях с 1-2
зъбчета. Плодът е орехче.
Среща се поединично. Расте по влажни скалисти места и покрай потоци в
района на горната граница на гората. Популациите са формирани от малък брой
индивиди, значително раздалечени.
Видът е защитен съгласно Закона за биологичното разнообразие.
Популациите на вида са в границите на национален парк „Централен Балкан“, а
част от тях в резерватите „Стара река“ и „Джендема“. Находищата попадат в
защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

8/ Старопланинска иглика (Primula frondose)

Старопланинската иглика е многогодишно тревисто растение с тънки
нишковидни корени. Стъблото е високо 4–27 см, изправено, в основата и средата голо, в
горната част късо жлезисто влакнесто. Листата лопатовидни до обратно яйцевидни,
събрани в приосновна розетка, жлезисто влакнести, покрити с брашнен налеп, сиво
синкави. Съцветието е рехав сенник. Цветовете 1–20 на брой, розови до светлорозови,
тръбести с дисковидна коронка и тясносърцевидни венечни дялове. Плодът разпуклива
едногнездна кутийка. Цъфти през месеците VI–VIІI, плододава през VIІI–IX месеци.
Размножава се със семена и вегетативно.
Обитава влажни затревени места край потоци, силно овлажнени скалисти улеи,
на варовити, рядко силикатни терени. Поради привързаността си към строго специфично
местообитание образува фрагментирани популации. Среща се в две пространствено
изолирани зони в Средна Стара планина – на 800 м н. в. в долната част на Куру дере над
с. Габарево и на 2000–2200 м н. в. в други части на планината. Популациите са с добра
численост и плътност, но някои от тях попадат в условията на водна недостатъчност.
Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Включен е в IUCN
Red List of Threatened Plants с категория „рядък“.

9/ Български ранилист (Betonica bulgarica)

Българския ранилист е многогодишно тревисто растение с хоризонтално коренище.
Стъблото изправено, гъсто влакнесто, високо до 50 см. Листата удължено яйцевидни, в
основата сърцевидни, по ръба едрозакръглени до остро назъбени. Цветните прешлени
събрани в плътно, класовидно съцветие, рядко най-долният отделен. Чашката дълга 8–9
mm, зъбците в основата влакнести и завършват с дълго осилче. Венчето розовопурпурно, горната устна цяла или на върха 2-делна, долните с едър среден дял и 2
странични долни делчета. Орехчетата кафяви, тристенни. Цъфти през месеците VII–VIII,
плододава VIII–X месеци. Опрашването ентомофилно. Размножава се със семена и с
коренищни издънки.
Среща се по открити каменисти и песъчливи терени в дъбовия и в буковия пояс
върху сиви, кафяви горски и хумусно-карбонатни почви. Растението има добра
възобновителна способност и популациите са с нормална численост, а площта им е 3–5
дка.
Видът е български ендемит с природозащитен статус „Застрашен“.

10/ Кернерова метличина (Centaurea kernerana)

Кернеровата метличина е многогодишно тревисто растение с масивно,
разклонено коренище. Стъблата многобройни, възходящи; разклонени над средата, с 2–
3(4) разклонения, завършващи с кошничка на върха или неразклонени. Листата
тяснолопатовидни, целокрайни или по-често пересто наделени; на върха заоблени, с 0,5–
1 mm дълго осилче. Кошничките широки 20–25 мм. Обвивката на кошничката тясно
яйцевидна до цилиндрична, широка 6–14 мм. Придатъците на обвивните листчета
триъгълни, кафеникави, източени в извит навън осил, дълъг 5–7(9) mm, снабден с 4–
10(12) двойки кафеникави реснички. Цветовете розови: вътрешните – тръбести, с жълти
прашници; външните – лъчисти. Плодо- семката и хвърчилката равни по дължина, 2,5–
3,5(4) мм. Цветодава през месеците VII–IX, плододава през VIII–X месеци.
Насекомоопрашващо се растение. Размножава се със семена.
Расте по скали и скални поляни. Някои от старопланинските популации са
многочислени и в добро състояние. Поради привързаността на вида към строго
специфично местообитание, отделните находища са силно изолирани помежду си.
Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Включен е в 1997
IUCN Red List of Threatened Plants с категория „рядък“. По-голяма част от находищата
на вида попадат в границите на националните паркове „Централен Балкан“ (резерватите
„Козя стена“ и „Джендема“).

11/ Благаево бясно дърво (Daphne blagayana)

Благаевото бясно дърво представлява вечнозелени, дребни храстчета, високи до
30 cm, с дълги разклонения, облистени само на върха. Листата дълги 3–6 см, обратно
яйцевидни, приседнали, голи, кожести. Цветовете кремавобели, ароматни, приседнали,
образуващи на върха на разклоненията снопчета от 10–15 цвята, с белезникави, ципести
прицветници, дълги около 10 мм. Хипантият дълъг 15–20 мм, тесен, разредено
копринесто влакнест. Чашелистчетата дълги 6 mm, на върха заоблени, извити назад. Плодът белезникава костилка. Цветодава през месеци ІV–VІ, плододава през VІІ–VІІІ
месеци. Опрашва се от насекоми. Размножава се със семена.
Обитава Каменисти тревисти места и сред хвойнови храсталаци с планинско-горски тъмноцветни и планинско-ливадни почви, предимно върху варовик. Малки мозаични
популации. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Популациите
на вида попадат на територията на национален парк „Централен Балкан“, природен парк
„Българка“ и в защитена зона от Европейската еко-логична мрежа НАТУРА 2000 в
България.

12/ Кръглолистна росянка (Drosera rotundifolia)

Кръглолистна росянка е многогодишно тревисто растение. Стъблото 4-15 см високо,
единично, изправено, гладко, голо, червеникаво, излизащо от влагалището на най-горния
лист, безлистно. Листата са събрани в приосновна розетка, хоризонтални или понякога
полуизправени; петурите закръглени или едва по-широки, отколкото дълги, изведнаж
стеснени в дръжка, светлозелени, отгоре с пурпурночервени жлезисти власинки, (по
листния ръб те са по-дълги, а в средата по-къси), отдолу голи. Листните дръжки 15 — 30
мм, по повърхността с редки бели власинки. Съцветието връхно разположено,
гроздовидно. Чашелистчетата 5, в основата сраснали, тъпи, кафеникави.
Венчелистчетата 5, бели, тесни, удължено клиновидни, по-дълги от чашелистчетата.
Тичинките 5. Стълбчетата 3, докъм средата двуделни. Кутийките удължени, заострени,
кафеникави, гладки, отварящи се на три дяла, равни или по-дълги от неопадващите
чашки. Семената многобройни, мрежести, крилати, светложълтеникави. Цъфти юниавгуст
Расте из мочурливите торфени ливади и торфищата във високопланинския пояс,
между 1500 и 2000 м н. в.
Тъй като местообитанията на Кръглолистната росянка са бедни на хранителни
вещества, за да оцелява там Създателят е създал това растение хищно (насекомоядно) т. е. освен с фотосинтеза се изхранва и като улавя и смила насекоми. Растението улавя и
смила насекомите чрез листата си, които отгоре са покрити с жлезисти власинки, на
върха, на които са разположени лепкави капчици. Когато насекомо попадне върху лист
на росянка, то залепва за капчиците. Опитвайки да се освободи, насекомото залепва все
повече. Движенията на насекомите предизвикват бавно свиване на листа по посока на
залепналата жертва, при което листът обхвата уловеното насекомо, както можете на
видите на четвъртата наша снимка, на която се вижда как Кръглолистната росянка е
уловила мравка. Жлезистите власинки отделят храносмилателни ензими със същия
състав, какъвто се отделя в стомаха на човека и животните. Ензимите смилат меките
части на уловените насекоми. След смилането и поглъщането на получените при това
хранителни вещества, листът се отваря. Останалите след смилането твърди хитинови
части от насекомото се отнасят от вятъра и дъжда

13/ Еделвайс (Leontopodium alpinum)

Еделвайса е многогодишно тревисто растение. Стъблата високи (1)5–20(30) см,
изпра-вени, прости. Листата последователни, целокрайни, лопатовидни, дълги 1,5–4 см,
гъсто бяло вълнесто напластени; най-горните обвиващи кошничките и равни по дължина
на тях. Кошничките полукълбести. Обвивките дълги 4–6 мм; външните обвивни
листчета ланцетни, вълнести, заострени, с кафеникави краища към върха. Цветовете
жълтеникаво бели. Плодосемките дълги 0,5 мм. Цъфти през месеците VІІ–VІІІ,
плододава през VІІІ–ІХ месеци.
Расте в пукнатините на трудно достъпни варовити скали и каменисти поляни в
иглолистния, субалпийския и алпийския пояс. Популациите са от единични индивиди
или от малки групи, с нисък репродуктивен потенциал и слаби миграционни
способности. Популацията от Стара планина (Козята стена) е с добра численост и в
добро състояние.
Еделвайса е защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие.
Популациите попадат в националните паркове „Централен Балкан“ и „Пирин“ и в
защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

14/ Жълт планински крем (Lilium jankae)

Планинският крем е многогодишно тревисто растение. Луковицата е едра, с
белезникави люспи. Стъблото изправено, до 60 см високо. Листата многобройни,
разположени спирално, длъгнесто-ланцетни, постепенно издребняващи и ставащи потесни нагоре по стъблото, по первазите и отдолу по жилките с хрущялни реснички.
Цветовете по един или по няколко на върха на стъблото, до 6 см в диаметър, златножълти,
обикновено към основата си с виолетови точки и чертички. Прашниците червени. Цъфти
май-август. Расте из високопланинските поляни.
Видните български ботаници Николай Стоянов и Борис Китанов, пишат за
Планинския крем: "Едно от най-красивите растения на нашите планини, пригодно за
декоративни цели, но мъчно понася климата на по-ниските места"
Видът е защитен от Закона за биологичното разнообразие - включен е в
Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие. Съгласно закона, за
защитените растения е забранено "брането, събирането, отрязването, изкореняването
или друг начин на унищожаване на екземпляри в техните естествени области на
разпространение", както и "притежаването, пренасянето, превозването, изнасянето зад
граница, търговията и предлагането за продажба или размяна на взети от природата
екземпляри". Тези забрани се отнасят за "всички жизнени стадии от развитието на
растенията".

15/ Трансилванска камбанка (Campanula transsilvanica)

Трансилванската камбанка е двугодишно до многогодишно тревисто растение с
30(40) cm високо стъбло. Листата продълговато до широко ланцетни, с 4–7 см дълга,
плитко назъбена петура и широка крилата дръжка. Съцветието сложно, от сближени и
припокриващи се кълбести групи от цветове, всяка в основата с обвивка от
присъцветници. Чашковите дялове продълговато ланцетни. Венчето тръбесто
фуниевидно, виолетово, дълго 15–25 мм. Плодът кутийка с мнобройни семена. Цъфти
през месеците VII–VIII, плододава през VIII–IX месеци. Опрашва се от насекоми.
Размножава се със семена.
Среща се по открити каменисти поляни, покрай гори и в храсталаци, в
иглолистния и във високопланинския пояс, често в съобщества на Pinus heldreichii, P.
mugo, Vaccinium myrtillus и др., на тъмноцветни планинско-горски и планинско-ливадни
почви, върху варовита или силикатна скална основа.
Пашата, утъпкването от животни и от туристи, опожаряването за усвояване на
терени за пасища са факторите, които се отразяват неблагоприятно на вида и водят до
намаляване на числеността на популациите. Природните бедствия (свлачища и порои)
са потенциална заплаха за местообитанията .
Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Регистриран в 1997
IUCN Red List of Threatened Plants с категория „рядък“. Част от находищата са в защитени
територии (национален парк „Рила“, включително в „Централен Рилски резерват“,
природен парк „Витоша“, национален парк „Пирин“ – резерват „Баюви дупки–
Джинджирица“) и попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА
- 2000 в България.

16/ Неразделнолистно шапиче (Alchemilla indivisa)

Многогодишно тревисто растение с пълзящо коренище. Стъблата високи 35–45
см, до ½ от височината покрити с перпендикулярно разперени власинки. Приосновните
листа закръглено бъбрековидни, 11-делни, отгоре голи, отдолу гъсто влакнести.
Дръжките на приосновните листа дълги 15–25 см. Стъбловите листа с овласяване,
подобно на приосновните листа. Съцветията широки, рехави, с многобройни цветни
снопчета. Цветовете 3–4 мм в диаметър, жълти. Чашелистчетата ланцетни; дяловете на
външната чашка линейно ланцетни, остри. Плодът орехче. Цветодава през месеците VI–
VIII, плододава през VIII–IX месеци. Опрашва се от насекоми. Размножава се със семена
и вегетативно.
Среща се по влажни тревисти места и край планински потоци на горната граница
на гората. Участва в състава на тревни съобщества по единично или на малки групи, найчесто върху плитки и каменисти почви.
Неразделнолистното шапиче е включено в Червената книга на Република България със
стаут на застрашен вид.

17/ Стефчова тлъстига (Sedum stefco)

Стефчовата тлъстига е Многогодишно тревисто коренищно растение. Стъблата в
рехави групи, в основата си с 1–3 облистени, невкореняващи се, стерилни издънки;
цветоносните стъбла голи, високи 6–7 см. Листата дълги 4–5 mm, пурпурно червени,
цилиндрични, към върха стеснени. Съцветията полусенниковидно щитовидни.
Цветовете 9–15, сближени, 4-делни, с 2–2,5 мм дълги дръжки. Венчелистчетата дълги 4–
5 мм, 3–4 пъти по-дълги от чашката, с остър връх, светлорозови. Тичинките 8,
тъмнопурпурни. Плодовете 4 мехунки, тесни, звездовидно разперени, кафяви. Цветодава
през месеците V–VІ, плододава през VІ–VІІ месеци. Размножава се предимно
вегетативно.
Обитава сухи, затревени каменисти и скалисти места. Участва в състава на
смесени хазмофитни съобщества. Популациите са съставени от десетки до стотици
индивиди, с добра плътност, но са силно разпокъсани.
Видът е включен в Червената книга на Република България като уязвим вид. Балкански
ендемит.

18/ Български скален копър (Seseli bulgaricum)

Българският скален копър е Многогодишно тревисто растение с вретеновидни
корени. Стъблото високо 30–40 см, голо. Листата елипсовидни, просто- до
тройноперести, главните дялове елипсовидни, крайните - ланцетни. Приосновните листа
на дръжки, с ципести по ръба влагалища, горните приседнали, с ципести по ръба,
стьблообхващащи влагалища. Главните лъчи неравни, незначително удължаващи се при
плодоносене, без обвивка. Сенниците с 15–25 цвята, прицветниците на върха
шиловидни, късо влакнести; венчелистчетата закръглени, бели или с розов отенък, с
тъмножълт кил, просто влакнести. Плодът съставен от 2 дяла (мерикарпи). Цветодава
през месеците VIІ–VIIІ, плододава през VIIІ–IX месеци. Размножава се със семена.
Обитава сухи скалисти и тревисти места в ограничен височинен интервал.
Популацията в района на Шипка, откъдето е описан видът, е силно редуцирана.
Популацията в местн. Корудере, Казанлъшко, е дисперсна, съставена от малък брой
индивиди на голямо разстояние един от друг.
Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Находищата на вида
попадат в границите на национален парк „Централен Балкан“ и в защитени зони от
Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

2. Животни
2.1 Гръбначни животни
2.1.1 Птици
1/ Царски орел (Aquila Heliaca)

От хилядолетия царският орел е почитан като свещена птица, защото предците
ни смятали, че прогонва буреносните облаци и спасява реколтата. И до днес в някои
краища на България вярват, че ао царският орел бъде убит или му се напакости, голяма
беда ще сполети хората.
Причините за драстичното амаляване на вида са много, но сред основните са
масовото избиване на хищните птици през 50-70-те години на миналия век, промяната
на местообитанията и развитието на интензивно селско стопанство, което доведе до
намаляване и изчезване на дивите животни, които служат и за храна на царския орел.
Неправилното използване на пестициди в земеделието, незаконното залагане на
отровни примамки и бракониерството са все още причина за смъртта на много орли.
Значителна част от младите птици загиват в резултат на токов удар, при опит да кацнат
на необезопасени стълбове от електроразпределителната мрежа.
Царският орел (Aquaila Heliaca) е един от най-едрите орли в България, малко помалък от скалния орел. Размерите на тялото варират от 72 до 84 см, а размахът на крилата
му е между 180 и 215 см. Възрастните прици са тъмнокафяви, почти черни, с много
характерен златист цвят на задната част на главата и шията. Обикновено има две бели
петна на раменете с варираща големина, които могат да отсъстват напълно при някои
индивиди. Основният цвят на опашните пера е жълтеникаво-сивкав.
Царският орел предпочита хълмисти и равнинни райони, където гористи места
или групи дървета се редуват с открити пространства – пасища, селскостопански площи,
пустеещи земи. За гнездене царският орел използва единични или групи високи дървета,
растящи покрай реки, често в непосредствена близост до селища, пътища и
обработваеми площи. Надморската височина, която предпочита е между 25 и 1 230 м.
Царският орел е моногамен вид. Двойката е силно привързана към гнездото си и
някои гнездови територии са заемани от царския орел в продължение на много години.
Минималното разстояние между гнездата на различни двойки е 4700 м.
Основната храна на царския орел в България е таралежът. Следва лалугерът,
заекът, полевките, белия жъркел и др. Като неспециализиран хищник той има
разнообразно меню, включващо над 150 различни вода животни. През зимата се засилва
делът на врановите птици и мършата. Понякога царският орел отнема плачката, добита
от други грабливи птици. Това поведение е особено характерно за младите царски орли,
нямащи достатъчно опит в ловуването.
2/ Белогуш дрозд (Turdus torquatus)

Белогушият дрозд е най-атрактивният предствител от вода на дроздовете. Той е
малко по-едър от кос, но е с по-дълъг врат и тесни криа. Дължината на тялото му е 2427см, а теглото му е 85-120 г. Мъжкият наподобява кос, оперението му е тъкно кафяво,
до черно. Има широка бяла „огърлица“ във формата на полумесец на гърдите, която е
най-характерният белег на вида. По долната част на тялото се наблюдават светли,
люсповидни петна, а перата по корема имат белезникави краища. Всяко перо е обкантено
от тънка бяла ивица. Имат кафяви крака, жълти човки с различна степен на кафяво
оцветяване на върха и горната част на долната челюст и тъмнокафяви очи. Наблюдава се
ясно изразен полов диморфизъм. Женската е тъмнокафява, а огърлицата е по-тясна, с
белезникав или светлокафяв оттенък. Младите индивиди са кафеникави, с неясна, почти
липсваща огърлица и тъмни напречни петна по долната страна на тялото.
При опасност издава интересни предупредителни звъци, наподобяващи удряне на
речни камъни един в друг. Песента му е съставена от резки звуци, наподобяващи „теркчек-чек“ или „циии“ и предствлява нябор от красиви трели. Понякога напомня звуците
на флейта. Обича да пее в ранни сутрешни часове и по здрач.
Птицата предпочита да гнезди в букови гори, особено такива с по-ниски дървета,
както и в покраинините им. Прави гнездото си близо до поляни, сечища и просеки.
Обикновено двойките гнездят далеч една от друга, но понякога се наблюдава и заселване
в малки колонии.
Женската снася 4 – 5 синьо-зелени яйца с ръждиви петънца, които двете птици
мътят на смени в продължение на 2 седмици. Малките напускат гнездото 15 – 16 дни
след излюпването си.

3/ Ливаден дърдавец (Crex crex)

Ливадния дърдавец, когото наричат понякога и „цар на пъдпъдъците“, се среща
вече рядко в България. Затова и той е включен в Червената книга на нашата страна като
застрашен от изчезане вид.
Ливадния дърдавец е малко по-едър от дрозд. Неговото оперение е предимно
ръждивокафяво. Човката му е тънка, конична и вервеникава на цвят. Краката му са също
червеникави.
Не е ясно защо наричат ливадния дърдавец на някои езици „цар на пъдпъдъците“.
Той се среща много рядко заедно с пърпъдъците и съвсем не ги води, както са считало
някога.
Тази птица е разпространена почти в цяла Европа, а също така и в част от Азия.
Тя е прелетна и зимува в Африка. Ливадния дърдавец е една от птиците, които долитат
напролет от юг най-късно в Европа, а отлитат най-рано, към края на лятото.
Този дърдавец обитава най-вече тучни ливади и ниви, среща се и в засети с
картофи и ряпа площи. Храни се с насекоми (бръмбари, скакалци, мухи, комари и др.), с
насекомни ларви, с паяци и дребни охлюви, както и със семена на бурени и различни
треви.
Ливадния дърдавец прави гнездо от тревисти стъбла в ниви и ливади. Женската
птица сняся в него 8-12 жълтеникави или червени яйца, които са изпъстрени с
кафявочервени или сиви петна. Тя ги мъти в продължение на 15-17 дни. Малките следват
майка си много скоро след като се излюпят. На около едноседмична възраст те вече
търсят храната си самостоятелно.

4/ Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata)

Този дребен горски певец достига едва 13 см. У нас се среща източният подвид
на беловратата мухоловка. Той се различава по това, че бялата „якичка“ на шията остава
затворена на врата, докато при доминантния вид тя прилича на бяла огърличка. И при
двата подвида женските са сивокафяви и приличат на жалобната мухоловка. Брачните
им песни са много нежни.
Мухоловките предпочитат смесените широколистни гори, но обитават и буковите
масиви на Парк Централен Балкан. Днес не е изненадващо тяхното присътвие в паркове
и градини около населените места.
Мухоловката е защитен вид от Закона за биологичното рзнообразие, както и
определена като застрашена в европейски мащаб. Популацията ù в Парк Централен
Балкан е от световно значение. Включена е в Бернската конвенция (Приложени II) и
Директивата за птиците (Приложени I).
5/ Ловен сокол (Falco cherrug Grey)

Ловният сокол е най-едрият сокол в България, със сравнително широк размах на
крилата за размерите си (105-129 см). Дължината на тялото достига до 47-55 см при тегло

от 0,7 до 1,3 кг.
Възрастните птици са със светложъленикаво-кафяв гръб. Гърдите и корема са
светли, с тъмни напетнявания, гащите са тъмни. Подкрилията са с по-светла предна част
и по-тъмна задна част., констрастираща с по-светлите махови пера. Главата е доста
светлокафява с белезникава надочна ивица и тесен тъмен мустак, неясен при повечето
индивиди. Кожата около очите е жълта, а ирисът – кафяв. Восковицата и краката са
мръсно сиво-елени или сиви със сиво-зелен оттенък. При някой главата отдалеч изглежда
почти бяла. В свито състояние опашката отгоре е едноцветно кафява.
Младите птици са много сходни с възрастните, но с по-тъмна глава и по-неясна
надочна ивица, с по-тъмно оперение и по-силно напетнени отдолу.
Женските ловни соколи са значително по-едри от мъжките, но няма ясно изразен
полов диморфизъм.
В полет крилата са леко свити. Може да се обърка с далматински сокол.
В списъка на IUCN ( Международния съюз за защита на природата) видът е в
категорията Застрашен (2018 г.). Включен е в Анекс II на CITES ( Конвенция за опазване
на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания), в Анекс II на
Бонската конвенция (Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни), в
Анекс II на Директивата за приците.
В България е в категорията критично застрашен, вписан в Анекс III на Закона за
биологичното разнообразие.
6/ Пъстрогуша завирушка (Prunella collaris)

Пъстрогуша завирушка (Prunella collaris), наричана още скална завирушка, е
дребна пойна птица, от род завирушки, принадлежащ към разред Врапчоподобни
(Passeriformes), типична за високопланинските територии, която се среща и в България.
Характерна е с височинната си миграция, като прекарва лятото във високите области на
планините, а през зимата слиза в полите им.
На големина птицата е колкото чучулига. Тялото ù достига дължина около 1518см, размахът на крилата е 18 см, а теглото – около 40 гр. Оперението е сиво-кафяво по
гърба, подобно на това на домашното врабче, но е изпъстрено с ръждиви и черни петънца
и шарки. Главата, шията и гърдите са едноцветно сиви, на гушата има ясно изразено бяло
петно с черно-кафяви точки, а коремът е ръждив. Не се наблюдава полов димирфизъм.
Горната страна на младите индивиди е по-тъмнокафява, а доланата-охреножълта и
бялото петно на гушата липсва. Има малка заострена човка.

Пъстрогушата завирушка е доверчива птица. Позволява на хората да се
приближават на няколко метра от нея. Това вероятно се дължи на факта, че обикновено
птицата живее на места рядко посещавани от хората.
Мъжките представители на вида пеят кацнали на земята, а песента им е подобна
на тази на чучулигата.
Пъстрогушата завирушка е полезна птица. Храни се с различни насекоми, яйцата
и ларвите им, както и червеи, охлювчета. Рядко поема растителна храна – семена и
дребни плодове. Зимата търси храната си в близост до селища, горски хижи и хотели.
Балканската завирушка – ендемит, който се среща само на Балканския полуостров
е защитен вид от Закона за биологичното разнообразие и астрашен в европейски мащаб.
Видът е включен в Приложение II на Конвенцията за опазване на дивата европейска
флора и фауна и природните местообитания (Бернската конвенция). Балканската
завирушка е характерна за България като се среща в Рила и Пирин, също Централна
Стара планина, мозаечно в Западни Родопи, както и в Западна Стара планина и Витоша.
7/ Скалолазка (Tichodroma muraria)

Склалолазката е птица, населяваща скални стени и пропасти в планините,
мнозинството от местата ù за мътене са на алпийска височина, през зимата се спуска
надолу към селата.
Дължината на тялото ù е 15 – 17 см, размах на крилата: 30 – 35 см. Тялото е
тъмносиво, а крилата са тъмночервени с бели петна по първостепенните махови пера.
Клюнът е сравнително дълъг и закривен. През гнездовия сезон мъжкият е с черни гуша
и гърло.
Храни се с насекоми и паяци. Гнезди в скални кухини. Снася 4 яйца, има едно
поколение годишно през периода май - юли. Природозащитния ù статус в България е
определена като уязвим вид.

7/ Жълтоклюна хайдушка гарга (Pyrrhocorax graculus)

P
Жълтоклюната хайдушка гарга е средно голяма птица от семество Вранови.
Обитава високите части на планините и затова в някой езици е наречена алпийска гарга.
Среща се и в България, където е включена в Червената книга защитен вид.
Има строино телосложение и сравнително дълъг жълт клюн. По една е от кос,
дължината на тялото е 36 – 39 см. Размахът на крилете е 65 – 74 см. Теглото ù е 250 – 350
гр.
Леко лети и отдалеч се чува нейният характерен звук „клиюу...клиюу“, доста
звънко и силно и съвсем неприлично на граченето на другите птици.
Прилича на червеноключната гарга (Pyrrhocorax pyrrhocorax), като и двата вида
имат гладка черна перушина и червени крака. Както и името подсказва обаче, те се
различават по цвета на клюна. Има сравнително по-дълга опашка от червеноклюната
гарга, крилете са по-къси, по-малко правоъгълни и с по-заоблени ъгли.
У нас се среща предимно в най-високите части на Централна и Западна Стара
планина, Рила, Пирин. Храни се по високопланинските ливади, често на големи ята. Яде
насекоми, други безгръбначни и семена през лятото и дребни беззкостилкови плодове
или остатъци от храна край лифтовете през зимата.
Гнезди в дупки по скални ниши, пукнатини и тераски, но винаги на недостъпно
място. Край морето гнезди по издатините на струмните крайбрежни скали. Гнездото е
грубо, от клечки. Снася 3 – 5 яйца от май до юли. Има едно люпило годишно.

8/ Скален орел (Aquila chrysaetos)

Скалният орел е една от най-едрите грабливи птици, срещащи се по нашите земи.
Дължината на тялото му е 80 – 95 см, размахут на крилете - 195 – 220 см, а теглото - 2,8
-6,5 кг.
Скалният орел води усамотен начин на живот. Обитава гористи и планински
местности. Най-възрастният известен индивид е живял 32 години в диво състояние, а в
плен друг индивид е достигал 46-годишна възраст. От древни времена орелът е символ
на сила.
Женската се задържа стабилна в своята територия, която често има огромни
размери. Строи няколко гнезда, едно от които (най-старото) посещава често, за да
почива. Гнездото най-често се намира на скални зъбери, пукнатини и рядко по дървета.
Характерно е, че за гнездене избират по-ниските участъци от територията си. Гнездото
му е огромно – до 3 м в диаметър и до 2 м височина. Женската може да снесе само по 3
яйца на година.
Започва да мъти през март или април. Мътенето продължава около 43 дни. Мъти
само женската, която остава в гнездото още около 5 седмици след като се е излюпило
малкото, обикновено едно пиле. След този момент то получава храна веднъж дневно найчесто на ръба на гнездото. На осмата седмица малкото вече е напълно оперено и на 80
дневна възраст започва да лети, но остава заедно с родителите си до края на есента.
Полова зрялост настъпва на 5-6 годишна възраст.
На територията на България е рядък и защитен от закона вид. От най-дълбока
древност скалният орел е използван като ловна птица , наред със соколите и ястеебите.
Все пак, близо 150-те двойки, които населяват територията на България му дават
относителна сигурност като стабилен вид. Това позволява по-добро наблюдение и
оценка на антропогенните фактори, влияещи върху средата.
Видът е включен в Червеният списък на световнозастрашените видове със статут
на Незастрашен, и в Директива за птиците на ЕС, Приложение 1.

9/ Бухал (Bubo bubo)

Бухалът е най-едрата нощна граблива птица, срещаща се в България. Дължина на
тялото достига до около 67 см, а тази на крилете – до 1,4 – 2 м. Теглото им е около 3 кг.
Очите и човката му са разположени на своеобразно лице, характерно за Совови.
Bubo bubo се среща само в изолирани места, но като цяло на обширни територии
от Европа и Азия: в стари широколистни и иглолистни гори, степи, полупустини, влажни
низини и сухи скалисти терени.
Бухалът ловува през нощта. В различните области плячка за него са найразнообразни животни – плъхове, мишки, зайци. Яде и мърша от тези видове, както и
млади и възрастни лисици, златки и други хищници до едри насекоми, най-често
бръмбари, дори раци и риба. Особено обича таралежи и змии, като не се страхува от
отровата на пепелянката. Напада и черни, и степни порове, прилепи, които улавя, докато
почиват кацнали, и почти всички по-дребни птици в ловния му участък. В по-голямата
част от ареала си, бухалът се храни основно с бозайници (60 – 65 %) и птици (30 – 35 %)
С храненето си, бухалът отдавна е доказал, че е една полезна птица от гледна точка на
стопанските интереси на човека. Поради нежния си стомах след поглъщането на храната
той повръща твърдите образувания на своите жертви.
Брачният период започва през февруари. Гнезди в скални пукнатини и надвеси на
земята и рядко в хралупи на дървета. В края на март снася от 2 до 4 яйца на интервал от
2 до 4 дни. Затова излюпените след 35-дневно мътене малки са с различна възраст. Рядко
храната стига за всичките, особено ако са 5 или 6. Тогава най-едрите бухалчета разкъсват
и изяждат по-малките. Малките започват да летят през юли. Младите бухали стават

полово зрели на втората година.
10/ Белоопашат мишелов (Buteo rufinus rufinus)

Белоопашатият мишелов е средно голяма дневна граблива птица от семейство
Ястребови (Accipitridae). Има известна прилика по външен вид с обикновения мишелов.
Дължината на тялото му е 60 см, размаха на крилете 135 – 145 см, и тежи 1,5 кг.
Белоопашатият мишелов е прелетна птица, която гнезди в България. Храни се
предимно с дребни бозайници, предимно мишки и друга подобна по размери плячка,
което се дължи на сравнително късите му и слаби пръсти на краката. Ловува изчаквайки
скрит на някое по-високо място (жиците на далекопроводите са предпочитано място) или
оглеждайки от голяма височинаа с планиращ полет.
Белоопашатият мишелов е моногамна птица. Гнездото си строи на земята, скали
и на дървета. Използва гнездата на врановите птици, но може да построи и собствено.
Снася 2 - 5 (обикновено 3) бели изпъстрени със светло кафяви петънца яйца, с размери
60х47 мм, които мътят и двамата родители в продължение на около 28 дни. По-късно и
двамата родители започват да оставят храна просто на ръба на гнездото. Малките
напускат гнездото на 42 дневна възраст и родителите ги хранят още известно време.
На терирорията на България видът е защитен от Закона за биологичното
разнообразие.
11/ Орел змияр (Circaetus gallicus)

Орелът змияр е средно голяма дневна граблива птица от семейство Ястребови.

Дължината на тялото му е 64-69 см, размах на крилете – 160 – 180 см, тегло 1,5 -2 кг.
Продължителността на живота на вида е 17 г.
Орелът змияр е прелтна птица, която гнезди в България. Храни се предимно със
змии, но ловува също гущери, жаби, птици, гризачи, мекотели.
Орелът змияр е моногамна птица. Снася 1 яйце, дълго над 70 мм, което мътят и
двамата родители в продължение на около 35 – 40 дни. В началото само мъжкият носи
храната за малкото, но постепенно женската започва да напуска гнездото. Малкото може
да погълне много по-тежка змия от самото него, а ако не успее да я преглътне, опашката
ù остава да стърчи от човката му, докато не се смели постепено предната част и не я
погълне цялата. Малкото напуска гнездото на 60 – 80 дневна възраст и родителите го
хранят още известно време. За изхранването му , родителите донасят средно 240 – 270
змии.
Орелът змият е защитен вид в България по смисъла на Закона за биологичното
разнообразие. Включен е в Директива за птиците на ЕС, Приложение 1.
12/ Сокол скитник (Falco peregrinus)

Соколът скитник, по-слабо известен с наименоваието торхъл, е едър и мощен
сокол, срещащ се и по нашите земи. По време на лов, соколът скитник е в състояние да
пикира с около 320 км/ч, което го прави най-бързият представител на животинския свят.
Дължината на тялото на сокола скитник е 38 – 50 см. Размах на крилете 83 – 113
см. Теглото му е 580 – 1000 гр.
При този вид има слабо изразен полов диморфизъм. Възрастните отгоре са сиво
– черни (стоманеносиви) с черни препаски на опашката; подобните на бакенбарди ивици
са широки и черни; гърлото е бяло, гушата – кремава; останалата долна част на тялото
(гърдите, коремът, оперението на краката) е ръждивокафява с многобройни черни
препаски; подкрилията са бели с финичерни препасчици. Женската е по-едра от мъжкия.
При младите оперението и бакенбардите са кафяви, а опашката – с кремави препаски;
отдолу перата са кремави с едри тъмнокафяви петна , които образуватнадлъжни ивици.
През размножителния период издава силно звук, оприличаван като „кек-кек-кек“.
Соколът скитник лети бързо и мощно с типичните за соколите бързи и мощни махове на
крилете, последвани от планиране. Ловува, като се спуска от високо (понякога до

кимлометър) с голяма скорост. Това е най-бързото същество на Земята – при пикиране
може да развие над 320 км/ч, регистрирани са случаи на 389 км/ч. Напада всякакви птици
с размер до 2 кг. Когато ловува, обикаля определен район на голяма височина, понякога
от порядъка на километри. Избира определена жертва и атакува само нея. Атаката
започва, когато птицата навлезе с летене в ловния периметър. Тогава соколът скитник
започва да пикира и когато наближи, забавя леко скоростта и достига жертвата по
типичен за соколите начин – „на игра“ се опитва да я перне с нокти и нарани. Когато това
му се отдаде и жертвата му падне на земята, я доубива пак по типичния за соколите начин
с удар с клюна във врата. При изобилие на други видове плячка може да промени стила
си на лов и да напада животи на земята и дори на дървета.
Много разпространен вид, но никъде не многоброен. Балканите са редовно
зимовище на този вид, въпреки че има и единчни гнездови находища тук. Среща се в
почти цяла Европа. Обитава проломи, дефилета и скални масиви от морското равнище
до алпийски райони. При миграции и зимуване се среща и в други биотопи.
Соколът скитник е застрашен вид в България, включен в съответната категория в
Червената книга на Република България.

13/ Черношипа ветрушка (Falko tinnunculus)

Черношипата ветрушка, наричана още керкенез, е птица от семейство Соколови,
срещаща се и в България. Има изявен полов диморфизъм, като мъжкият е със сива глава
и ръждиви, изпъстрени с тъмни петънца криле, а женската – еднообразно кафеникава,
изпъстрена с по-тъмни петънца.

Керкенезът предпочита открити местности и избягва гъсти затворени гори. Често
може да се видина лети над поляни, ниви и ливади. Понякога се среща в градска среда.
Черношипата ветрушка ловува на земята и на открито, като оглежда местността
под себе си под себе си, задържайки се на едно място във въздуха с бързи трептения на
крилете, което го прави лесно разпознаваем от голямото разстояние. Единствената птица,
която се опитва да го имитира е обикновеният мишелов. Когато забележи плячката си,
керкенезът започва да се спуска бързо и в последните метри пикира с почти прибрани
криле. В размножителния период по време на лов, двойката се издига и се рее на стотици
метри над полето, като това представлява „любовната игра“. Храни се основно с едри
скакалци, мишки, гущери, жаби, млади птици, възрастни чучулиги, врабчета и други,
които успее да изненада. Най-едрите животни, които напада, са невестулка, хомяк, кос и
пъдпъдък. Понякога напада от засада от дърво, като много рядко преследва птици в полет
и обикновено тези преследвания завършват без успех. Плячката си убива както повечето
соколи – с един удар с клюна във врата.
Керкенезът гнезди най-често в изоставени гнезда на врани, свраки или други
сравнително едри птици. Понякога в градовете гнезди по високи сгради, като избира
обикновено отвор в стена, защитен от вятъра. Започва да снася в края на април и май.
Яйцата са с ръждив цвят, изпъстрени нагъсто с по-тъмни и много дребни петънца,
обикновено 4-5 на брой. Мъти в продължение на 28-30 дни само женската, като мъжкият
я храни през това време. Ако не успее да осигури достатъчно храна, женската прекъсва
мътенето, като това представлява ефективен механизъм за контрол на числеността на
популацията в зависимост от наличните хранителни ресурси, т.е. ако в дадения период
няма достатъчно храна, малките могат да не оцелеят или ако оцелеят, биха увеличили
конкуренцията в местната популация за същата храна. Малките се излюпват покрити с
бял пух и отворени очи, майката лежи почти непрекъснато над тях и ги топли и защитава
през първите 7-8 дни, като през следващите 7-8 дни започва да напуска по малко
гнездото, а след 15-16 дневна възраст вече не е нужно да ги топли. След този момент и
двамата родители се заемат с изхранването на малките. Отначало майката къса парченца
от плячката и ги подава на нивото на човката, като малките се хранят спокойно и
ритмично. След около месец малките напускат гнездото и родителите им ги хранят в
продължение на още един месец. Младите птици са оцветени като женските. Гнездят
веднъж годишно.
В сравнение с повечето от видовете грабливи птици не е силно застрашен от
изчезване, но въпреки всичко в последните години се наблюдава спад в числеността му
в България и не е обявен за защитен вид.
14/ Планински кеклик (Alectoris graeca)

Планинският кеклик е птица от семейство Фазанови . Среща се и в България. В
страната образува хибриди с тракийския кеклик . Рядък вид е и е включен във второто
издание на Червена книга на България. Дължината на тялото му е 33 – 36 см. Размаха на
крилата му достига 46 – 53 см. Теглото му достига 500 – 600 гр.
Вид с характерна комбинация от цветове. Може да се сбърка единствено с
тракийския кеклик, но за разлика от него има бяла шия и черна основа на клюна.
Гнезди на земята. Снася 12 – 15 яйца, има едно поколение годишно през периода
април-юни.Женската на кеклика мъти яйцата в продължение на 21 дни. След излюпване
малките кекличета веднага могат да следват майка си.
Храни се със семена, зелени части на растения и насекоми. Обитава скалисти
склонове с храстова и тревна растителност и сипеи във високите части на планините.
Прекомерен лов, увреждане на местообитанията при строеж на туристическа и
друга инфраструктура представляват заплаха за неговото съществуване.
15/ Уралска улулица (Strix uralensis)

Уралската улулица е птица от семейство Совови.

Среща се и в България. Ареалът и на местообитание е на територията на резерват
„Боатин“, където се срещат изключително малко двойки, тъй като индивидът е
моногамен.
Резерватът „Боатин“ се в най-западната част на национален парк Централен Балкан,
северно от връх Тетевенска Баба, в землището на село Дивчовото, по долината на река
Дивчовска, която извира от връх Баба и дава началото на река Черни Вит.
Дължината на тялото му достига 50 – 59 см. Размахът на крилата му е 103 – 124
см. Оперението е сиво-кафяво, ирисът на очите е тъмен. Може да бъде сбъркана с
горската улулица, но е по-едра от нея и оперението ѝ е по-светло.
Храни се с гризачи. Обитава стари широколистни гори, основно букови, но се
среща и в смесени и иглолистни гори.
Гнезди в хралупи на дървета, но заема и гнезда на хищни птици. Снася 2 – 4 яйца,
има едно поколение годишно през периода март-юни.
Интензификация на горското стопанство, изсичане и фрагментация на старите
букови гори представляват заплаха за уралската улулица. В България е определен за
застрашен вид.

16/ Врабчова кукумявка (Glaucidium passerinum)

Врабчовата кукумявка, още малка кукумявка е вид птица от род Малки кукумявки

род Совови. Това е най-дребната сова в България.
Оперението по горната страна на тялото и главата е сиво-кафяво с бели петънца,
а на корема е светло с кафяви петна. Тялото на врабчовата кукумявка е с дължина 15 –
19 см, размахът на крилата е 32 – 39 см. Теглото варира от 55 до 80 грама. Женските
екземпляри са по-едри от мъжките Видът има слабо очертан лицев диск, малки очи с
жълти ириси, жълт клюн и черни нокти. Краката имат гъсто оперение, достигащо до
ноктите.
В България е най-рядко срещаната сова. Среща се в планините, главно в
стари смърчови, също смесени иглолистни и елово-букови гори. Числеността в
установените находища е около 100 гнездещи двойки.
Врабчовата кукумявка активно търси храна и пее привечер и сутрин, понякога и
през деня. Нощно време не е активна. В България пролетната активност започва през
март и продължава до средата на май. През есента пее през септември и октомври.
Песента на вида се чува добре до около 800 м от пеещата птица и представлява
монотонно повтаряне на едно и също подсвирване. Наподобява на песента на чухала.
Храни се с дребни мишевидни гризачи, земеровки и малки пойни птици –
кралчета, синигери, овесарки и др. Складира запаси за зимата, за което се съди по
откриваните жертви в дупките, които обитава.
Видът е моногамен, като образуваните двойки се запазват с години. Гнездят в
дупки на кълвачи, в естествени хралупи на стари дървета, но също и в къщички.
Женската снася 4 – 6 бели на цвят яйца, най-често от средата на април до средата на май.
Броят на яйцата силно варира в зависимост от изобилието на храна. Мъти само женската
в продължение на 28 – 29 дни, като междувременно мъжкият ѝ носи храна. Малките се
излюпват асинхронно и престояват в гнездото 29 – 32 дни. Остават с възрастните и се
учат от тях до началото на есента.
Видът е защитен според Закона за биологичното разнообразие. В Червената
книга на България е вписан през 1985 година. Включен е в Бернската Конвенция за
опазване на дивата европейска флора и фауна (Приложение II) и Директивата за птиците
(Приложение I). Около 70% от популацията попада в НП „Централен Балкан“ и НП
„Рила“ и ПП „Рилски манастир“ и мрежата от резервати в тях.
Сред факторите, застрашаващи врабчовата кукумявка, са изсичането на старите
естествени иглолистни и букови гори и фрагментиране на масивите им. Видът се
конкурира за хралупи с горската зидарка и сънливеца.

17/ Червеногуша мухоловка, Малка мухоловка, (Ficedula parva)

Малката мухоловка е гнездещо-прелетен и преминаващ вид. В края на 70-те
години на XIX в. е установен да гнезди спорадично в Североизточна България (вероятно
Лудогорие и/или Източна Стара Планина), еднократно в Камчийския лонгоз, а в 2 случая
е наблюдавана в края на май. От 1975 г. гнезди постоянно в Стара планина, гнезди също
в Източна и Западна Стара Планина, и Странджа. Общата численост в страната е 700–
1000 двойки при средна плътност 1 двойка/50–100 ха; в Централна Стара планина има
400–500 двойки.
Обитава Главно стари букови гори с естествена структура и 600–1550 m н. в. В
Странджа гнезди във вековна гора от благун.
Брачни песни са регистрирани от средата на май до началото на юли. Хранене на
малки е установено през целия юли, а между 20 юли и 10 август често се наблюдават
групи (семейства); някои двойки имат второ люпило. Гнездото е в хралупа или дупка в
стъбло или в клон. Малките, на брой 5–6, излитат на 13-ия ден. Размерът на гнездовите
територии в Централна Стара планина варира в зависимост от естествения характер на
горите от 7–8 до 25–30 ха. По трансекти от 1,5 и 6 км са преброявани по 4 двойки. Храни
се с насекоми. Улавя плячката в кратък кръгов полет. Наблюдавана е да търси храна и по
земята. Прелетите са през април–май и края на август–октомври.
Вида е защитен от Закона за биологичното разнообразие, със статут „уязвим“.

18/ Пъстър скален дрозд (Monticola saxatilis)

Пъстрият скален дрозд е птица от семейство Мухоловки. Среща се и в България,
в южните райони на страната, в местности със средиземноморски тип ксерофитна
растителност. В последните години популацията на вида намалява, но в световен мащаб
все ще не се счита за застрашена от изчезване.
Средна по размер птица, достигаща до 17-20 см дължина. Лятното оперение на
мъжките екземпляри е трудно да се сбърка с пъстрата си разветка – синьо-сива глава,
оранжево коремче, тъмнокафяви крила и бял гръб. Женските екземпляри са доста побледи с кафявите си и жълти тонове. Мъжките птици пеят много мелодично и звучно.
Разпространена е от Южна Европа, през Централна Азия до Северен Китай. Това
е прелетна птица, която през зимата мигрира в Африка, в районите южно от Сахара.
Скалните дроздове са почти всеядни. Освен всякакви видове насекоми, в менюто
им влизат различни плодове и дребни влечуги.
Гнездят в открити скалисти местности над 1500 м, снасяйки до 4-5 яйца. Гнездата
са разположени в скални ниши.
Обитава планини със скалисти места.

19/ Черен кълвач (Dryocopus martius)

Черният кълвач е вид от семейство Кълвачови. Среща се и в България. Защитен
вид е в България.
При черния кълвач се наблюдава полов диморфизъм. Мъжкият има черно
оперение, като само на челото, темето и тила има червени перца, а при женската червен
е тилът. Младите кълвачи от този вид имат кафяв оттенък на оперението и червено теме.
Черният кълвач обитава предимно планински широколистни, смесени
или иглолистни гори. На територията на България може да се срещне в западните и
югозападните райони: Пирин, Родопите, както и в западните и средните дялове на Стара
планина.
През последните години черният кълвач се забелязва и в градска среда. В София
е забелязан на територията на Борисовата градина, Южния и Западния парк и ниските
части на Витоша. Регистрирана е поне една размножителна двойка в Борисовата градина.
Черният кълвач живее по дърветата. Той има 4 пръста на краката си, с които се
захваща за дърветата. Пръстите му са със здрави нокти. Ноздрите му са покрити от пера,
които предпазват дихателните му пътища при дълбането по дърветата. Неговата опашка
е много здрава и служи за подпиране когато се храни. През лятото храната на кълвачите
се състои от насекоми, както и от ларвите на насекоми, а през есента и зимата – от
семената на дърветата.
Черният кълвач е птицата с най-дълъг език в Европа – над 12 см.
Черният кълвач се размножава през пролетта, издавайки звуци чрез почукване по
стволовете на дърветата, за да привлече вниманието на останалите кълвачи. След това
брачната двойка издълбава дупка с квадратен вход. Вътре женската снася 4-6 яйца, които
мъти около 2 седмици. Отглеждат 1 поколение годишно. Грижата за поколението се пада
на двамата родители, които всекиднено прелитат до хралупата до 300 пъти, за да хранят
малките.
Черният кълвач играе важна роля в горските екосистеми. Той е единственият вид
кълвач, издълбаващ достатъчно големи хралупи, позволяващи след това заселването им
от гълъб хралупар, кукумявка, различни видове сови и др.

2.1.2 Бозайници
1/ Снежна полевка (Chionomys nivalis)

Снежната полевка е дребен гризач от семейство Хомякови. Разпространена е в
накъсан ареал в планините или близо до тях. В България се среща най-вече по високите
части на планините: Рила, Родопите, Витоша, Славянка, Западна и Централна Стара
планина.
Снежна полевка има мека, дълга, гъста козина, която е бледосива, оцветена в
кафяво. Има заоблен нос, черни мъниста очи, дълги белезникави мустаци и умерено
големи уши. Сравнително дългата опашка е белезникава и облечена в къси, редки косми.
Дължината на главата и тялото е от 108 до 140 мм, а на опашката от 51 до 76 мм.
Възрастните тежат между 28 и 57 гр. Гласът му е скърцащ, а зъбите му понякога се чуват
тракащи.
Местообитанието му са скалисти райони и сипеи, най-вече над дървесната линия.
Това е основно самотно животно и живее под камъни и в процепи и тунели сред скали и
сипеи.
Неговото присъствие на всяко място се дължи по-скоро на пригодността на
микрообитанието, отколкото на пригодността на температурата. По-често обаче се среща
на средни до големи височини, тъй като има по-малка конкуренция от други животни.
През летния размножителен период женските снежни полевки имат взаимно
изключващи се територии и проявяват значителна агресия към други женски от
собствения си вид, когато се срещнат близо до териториалните граници. Мъжките имат
доста по-големи, припокриващи се диапазони и са по-социално толерантни. През зимата
териториалните граници се разрушават и отделните мъжки и женски индивиди стават
номадски и самотни. Те са агресивни към други представители на техния вид, които
могат да срещнат. Когато една женска срещне друга, те често ще се бият, но когато
мъжкият срещне друг мъж, се провеждат по-разследващи действия. Ако обаче се бият,
това ще бъде по-интензивна битка. Мъжките, срещащи женски, показват междинно
поведение. Това поведение вероятно е свързано със състезанието, необходимо за
намиране на достатъчно храна в предизвикателната среда на снежните полевки, и е за
разлика от някои други видове полевки, живеещи в по-умерен климат. Някои от тях
живеят самотен живот през лятото и формират общи групи през зимата.
Тази полевка е активна както през нощта, така и през деня, а през лятото е доста
лесно да се забележи, че лежи върху скали, особено в слънчеви дни. Прокопава тунели с
множество изходни дупки сред скали и между корените на дърветата. През зимата не
хибернира и може да се подслони в планински хижи. При бягане държи опашката си в
изправено положение. Храни се със зелените части на растенията, тревите, пъпките,
издънките и корените и понякога може да яде насекоми и техните ларви. През лятото

събира парченца трева и листа, оставяйки ги да изсъхнат на слънце, преди да ги
съхранява в подземни камери за зимна употреба като храна.
В своя Червен списък на застрашените видове IUCN обявява снежната полевка
като „най-малко обезпокоителна“. Това е така, въпреки доста фрагментирания си обхват,
той е често срещан в някои подходящи местообитания. Тенденцията на популацията му
изглежда стабилна и не изглежда да е изправен пред някакви конкретни заплахи.
2/ Лалугер (Spermophilus citellus)

Лалугерът, наричан още суяк е вид дребен гризач от семейство Катерицови. За
разлика от родствената катерица, лалугерът води наземен начин на живот. Дължината на
тялото с главата е 164 – 205 мм, на опашката – 40 – 74 мм. Окраската му е жълтокафява
до жълта, понякога с тъмни петна по гърба.
Лалугерите предпочитат открити местности с ниска тревна растителност, често в
близост до обработваеми земи.
Лалугерът е активен главно през деня. Между октомври и март, а в планините и
по-продължително, изпада в хибернация. Обитава подземни тунели с дължина 150 – 315
см, като дълбочината на жилищната камера е между 40 и 170 см. През есента прокопава
вертикален тунел над жилищната камера, който не достига напълно до повърхността, а
с изкопаната пръст засипва летния вход към жилището. След края на хибернацията
довършва прокопаването на вертикалния тунел, през който излиза на повърхността.
Основната храна на лалугера са листата на тревисти растения. През лятото се
храни и със семена на житни култури, като може да нанесе значителни щети.
Размножителният период е през пролетта, след края на хибернацията. Женските раждат
от 2 до 11 малки, най-често 7. Полова зрялост достигат на втората си година.
Лалугерът е застрашен вид в световен мащаб, включен в Червената книга на
застрашените видове.

3/ Катерица (Sciurus vulgaris)

Обикновената катерица е вид дребен всеяден гризач от семейство Катерицови,
разпространен в горския пояс на Евразия.
Дължината на тялото с главата е 145 – 265 мм, а на опашката – 145 – 189 мм. Тежи
250 – 340 гр. Дългата опашка помага на катерицата да пази равновесие, докато скача от
клон на клон. Обикновената катерица има остри и закривени нокти, които ѝ помагат да
се катери по дърветата.
Окраската се мени в зависимост от сезона и мястото. Козината през лятото е потънка и светла, а през зимата тя е по-дебела и тъмна. Козината на корема обаче винаги
остава бяла. В България катериците в Странджа са светлокафяви, а тези от по-високите
части на Рила – по-тъмни до червенокафяви. Космовидните кичурчета на върха на ушите
се появяват само през зимата.
Разпространена е в горските и лесостепни райони. Предпочита тъмнит
иглолистни гори. В България катерицата е разпространена в цялата страна, като е наймногобройна в гористите планински области.
Катериците са активни главно през деня. През зимата не изпадат в хибернация,
но при студено време остават в гнездото си в продължение на дни. Възрастните
екземпляри си изграждат по няколко гнезда, разположени на 3 до 15 м височина по
дърветата. Те обикновено са построени от сухи клонки, застлани с мъх, шума или трева,
имат диаметър 30 – 40 см и 1 – 2 отвора с диаметър 5 – 8 см. Понякога използват и кухини
в дърветата. Катериците често сменят гнездата си, когато те се напълнят с паразити.
Въпреки че са страхливи животни и живеят поединично, в едно гнездо може да се
настанят няколко индивида, за да се топлят взаимно. Хранителните територии на
индивидите често се застъпват.

Катерицата се храни със семена на шишарки, жълъди, филизи, гъби, лешници,
орехи, ягоди; понякога с насекоми, птичи яйца, малки птици и мишки. Складира си
храна за зимата, главно ядки или изсушени гъби.
Чифтосва се през февруари – март и през юни – юли. Обикновено отглежда по 2
поколения годишно, които се състоят от по 5 – 10 малки. Бременността трае 35 – 40 дни.
Майката отбива кърмачетата, когато станат на 45 – 50 дни, а на 55 – 60 дни малките
напускат гнездото. Достигат полова зрялост на 6 месеца.
4/ Горски сънливец (Dryomys nitedula)

Горския сънливец е вид дребен гризач от семейство Сънливцови. Среща се и в
България. Той е получил името си заради факта, че спи през по-голямата част от живота
си.
Гърбът на горския сънливец е сивокафяв, а коремът е бял с жълтеникав оттенък.
През окото до основата на ухото преминава тъмна ивица. Тялото е с дължина 64-115 мм,
а опашката достига 64-99 мм.
В България се среща в цялата страна, както в равнините, така и в планинските
местности. Най-често може да се види сред широколистни, смесени или иглолистни
гори, но в някои случаи може да се засели дори в обраснали с храсти дюни.
Живее в гнезда и хралупи, които изгражда по дърветата или използва напуснати
гнезда от птици. През зимата горският сънливец изпада в зимен сън, който е сравнително
кратък и често се прекъсва. За храна му служат узрели плодове и семена, птичи яйца,
насекоми и други. Сънливецът е активен през тъмната част от денонощието и живее в
клоните на дърветата и храстите. Той рядко слиза на земята, защото там става жертва на
хищници, но и в клоните също трудно избягва тази участ, защото белките и златките
често го нападат. Въпреки че изглежда трудноподвижен, Сънливецът е бърз като
катериците. Той се придвижва с лекота по клоните и прави огромни скокове във въздуха,
които често са по-дълги от 3 метра. Сънливец прави къщичката си в някоя хралупа, но
понякога и под паднало дърво или в цепнатини между камъни. Къщичката на сънливец
е постлана с мъх, растителни влакна и пух. Често се случва сънливец да си направи къща,
като използва гнездото на някоя птица, а преди това изяжда яйцата й. Може да се случи
Сънливец да изхвърли новоизлюпените пиленца от гнездото, преди да го превърне в свой
дом.
Размножава се един път годишно, през май-юни. Женската ражда 3 – 5 малки.

5/ Обикновен сънливец (Myoxus glis или Glis glis)

Обикновеният сънливец е гризач от семейство Сънливцови. Наричан е още съсел
или рявка.
Обикновеният сънливец в Западна Европа се нарича още „тлъст“ или „ядлив“,
тъй като преди да изпадне в зимен сън, затлъстява значително, а „ядлив“, или „малка
чинчила“, защото в древния Рим месото му се е считало за особен деликатес.
Дължината на тялото му е 117-176 мм, дължината на опашката 92-134 мм и тежи
около 185 гр. В България може да бъде объркан с обикновената катерица, но е доста подребен и винаги в сивкаво-кафяви или сивкаво-сребристи тонове. Тялото и опашката са
монотонно оцветени, като има слабо изразени и малко по-тъмни кръгове около очите.
Коремът му е по-светъл.
В България се среща в цялата страна. Обитава главно широколистни гори и порядко скалисти местности и овощни насаждения, като понякога се заселва и в
подпокривните пространства на сгради.
Екологичната ниша на обикновения сънливец е аналогична на тази на
обикновената катерица, с тази разлика, че той е активен през нощта. Движи се доста
ловко по стеблата и короните на дърветата. Деня прекарва спейки в гнездото си или
някоя подходяща дупка. През август започва да натрупва тлъстини и през октомври
достига максимално тегло, като е улавян екземпляр тежащ 230 гр. При първите студове
се скрива в подходяща дупка или гнездо и изпада в летаргия. С опашката си завива
муцуната и корема. Температурата на тялото спада, а пулсът намалява от 450 удара в
минута на 35. Интервалът между две вдишвания може да достигне един час. Вцепенява
се и изглежда мъртъв. Зимният сън продължава до май или в по-студени райони до юни,
като през това време губи до 50% от теглото си. При затопляне много бързо възвръща
жизнените си функции.
Храни се с ядки, семена и друга храна от растителен произход, както и с
гъсеници, насекоми, яйца на птици и техните малки.
Врагове на обикновения сънливец са основно нощните грабливи птици и
златките. По-рядко, но също така става плячка и на дневни грабливи птици, котки, белки,
змии и въобще всякакви хищници с подходящ размер.

Около месец след като се събуди се активизират половите му жлези и влиза в
размножителен период. Ражда 3-9 малки в началото на август. Бременността трае около
месец, а малките проглеждат след 3-4 седмици и почти веднага започват да приемат и
твърда храна.
6/ Кафява мечка (Ursus arctos)

Научното наименование на кафявата мечка е Ursus arctos. То е съставено от
латинската дума ursus, което в превод означава мечка и старогръцката Άρκτος „arctos“,
която също в превод е мечка.
Кафявата мечка е най – едрият хищник в България. Защитен вид е от Закона за
биологичното разнообразие, включен в Червената книга на България.
Преди човекът и неговата дейност да ограничат популацията до днешните ѝ
граници в миналото кафявата мечка е обитавала широк ареал на четири континента. На
запад от остров Великобритания и Ирландия, цяла Европа, северните части на Африка,
Близкия изток, Централна Азия, Сибир, обширни райони от Китай, остров Хокайдо,
Далечния изток на Русия, Камчатка и Чукотка. Днес ареалът с известни изключения
съвпада с този от миналото с тази разлика, че популацията е с по-голяма гъстота и
численост в северните райони, докато в южните е силно фрагментирана и малочислена,
като на много места вече видът не съществува.
Балканската популация е третата по размер и достига максимум до 3000
индивида. Простира се от Италия на северозапад и на юг до България и Гърция.
В България кафявата мечка е представена от две субпопулации, обитаващи двата
най-големи планински масива в страната – Старопланинския и Рило-Родопския. Общата
територия на разпространение на вида е около 1 100 000 ха. Западната част на Средна
гора служи като своеобразен мост, чрез който двете субпопулации са свързани. Първата
старопланинска субпопулация е по-малка от втората и границите на разпространение
приблизително съвпадат с тези на национален парк Централен Балкан и буферната зона
към него. В западна и особено в източна посока на масива присъствието на кафяви мечки
е спорадично и по-скоро с временен характер. На запад тази субпопулация се свързва с
ареала на разпространение на мечките в Сърбия. На юг субпопулацията не е така

фрагментирана и заема по-обширна площ, която частично попада в националните
паркове Рила и Пирин. Много по-несигурни са данните, касаещи числеността на дивите
кафяви мечки в България. Различни източници посочват различни цифри движещи се в
границите между 500 и 1000 индивида. Причината за неясния брой на мечките е факта,
че територията, която обитават е голяма и е възможно един екземпляр да бъде преброяван
повече от един път. Мечките в България са от най-плахите и избягват срещи с човека.
Хората са преследвали вида в продължение на хиляди години и мечките са придобили
навик да се крият и пазят. Обичайно при среща с човек, мечката го подушва и чува
отдалеч и се отдалечава.
Този вид обитава най-широк спектър от местообитания и това го отличава от
останалите видове в семейството. Фактите показват, че видът вероятно няма и
предпочитания за надморска височина, която да обитава. кафявата мечка предпочита
полуотворени горски пространства с разпръсната дървесна растителност, което им
позволява да почиват на сянка през деня. Въпреки това те обитават и други типове
местообитания характерни за северния умерен пояс.
Кафявите мечки често не са с напълно кафява космена покривка. Кафявите мечки
имат дълга, гъста козина с умерено дълга грива в задната част на врата, която варира в
известна степен при отделните подвидове. Зимната козина е много дебела и дълга,
особено сред северните подвидове и може да достигне от 11 до 12 см при холката.
Зимните косми са тънки, но грапави на пипане. Лятната козина е много по-къса и порядка, а нейната дължина и плътност варира географски.
Кафявите мечки притежават много големи и извити нокти. Тези на предните
крайници са по-дълги от тези на задните. Средната им дължина достига 5 – 6 см, но може
да я надвиши до 7 – 10 см. Обикновено ноктите са тъмни със светъл връх, а някои
подвидове имат изцяло светли нокти. Кафявата мечка има дълги, но по-слабо извити
нокти. Лапите на кафявата мечка са доста големи. Задните крайници имат по-голяма
стъпка, която варира от 21 до 36 см, докато дължината на стъпката при предните
крайници е около 40% по-малка от дължината при задните. Ширината на ходилото обаче
и при четирите крайника е приблизително еднаква – 17,5 до 20 см. Кафявите мечки са
единствените съвременни видове мечки, които притежават гърбица в областта над
рамената. Гърбицата е изградена от мускули, които вероятно са се развили с цел да
придадат по-голяма сила за копаене, което е обичайно действие по време на търсене на
храна, както и да копаят под земята за да изградят бърлога, където да изкарат своя зимен
сън. Възрастните индивиди имат масивни, силни вдлъбнати черепи. Големината им е
пропорционална на тялото. Челото е високо и се издига стръмно.
Размерът на кафявите мечки е много променлива величина при съвременните
представители на вида. Всяка от популациите обитаваща съответни сходни
местообитания и подвидове притежават характерен размер. Размерът на тялото зависи и
от половия диморфизъм, като средно мъжките мечоци са най-малко с 30% по-големи от
женските. Наблюдават се и сезонни изменения в теглото. През пролетта в резултат на
зимния сън и по-малкото храна, която консумират мечките са слаби. На есен в резултат
на хиперфагия теглото нараства, а организмът се подготвя за зимен сън. Ето защо за да е
ясно средното тегло на кафявата мечка е нужно индивидът да бъде претеглен два пъти –
през пролетта и втори път през есента. Обичайният обхват на физическите размери на
кафявата мечка е обща дължина на тялото с главата от 1,4 до 2,8 м и височината при
холката (горната част на рамото) – от 70 до 153 см. Опашката спрямо размерите на тялото
е къса. При всички вариации на вида тя е с дължина от 6 до 22 см. Средната оценка на
теглото при мъжките мечки е създадена от 19 популации в цял свят. Същото е 217 кг,
докато при женските оценката е от 24 популации и е 152 кг.

Кафявата мечка често се описва като хищник с усилена нощна активност.
Въпреки това, той често проявява усилена активност в сутрешните и ранните вечерни
часове. Проучванията показват, че активността в целия ареал на обитание може да се
появи почти по всяко време на денонощието. Особено е валидно това за мечки, които
живеят в райони с по-чести контакти с хората. В тези случаи мечките са изцяло нощни.
Освен това отделените от майката и зрели мечки проявяват активност основно в светлите
части на денонощието. Много от възрастните мечки и особено тези обитаващи райони с
ниско човешко присъствие са активни в часовете на сумрака. През лятото до есента
кафява мечка може да удвои теглото си от пролетта, като натрупа до 180 килограма
мазнина, на която да разчита, за да се справи през зимата, когато стане много летаргична.
Макар че не са пълни хибернатори и могат да се събуждат лесно, представителите и на
двата пола обичат да се усамотят на защитено място през зимните месеци. Бърлогата,
където пребивават по време на хибернация може да бъде на всяко място оситуряващо
защита и покой, като пещера, пукнатини, коренови корени на дърветата или кухи трупи.
Кафявата мечка е бозайник със сравнително голяма продължителност на живота.
Известни са случаи на женски мечки, които са дали поколение и на 28-годишна възраст.
Това е и най-голямата възраст за репродукция сред представителите на семейството.
Пиковата репродуктивна възраст за женските варира от 4 до 20 години.
Кафявата мечка е едно от най-всеядните животни в света и е регистрирано, че
консумира най-голямото разнообразие от храни сред всички останали видове мечки.
През целия си живот този вид редовно проявява любопитство към проучването на всеки
организъм или обект и потенциала му като източник на храна. Няма друг вид от
населяваните от кафявата мечка екосистеми, което да консумира такова разнообразие от
хранителни източници. Предпочита да консумира храна, която е едновременно обилна и
лесно достъпна. Структурата на челюстите им се е развила така, че да отговаря на
техните хранителни навици. Диетата им варира значително в различните области въз
основа на възможностите. През пролетта хранителни източници са мършата останала от
замръзнали трупове на животни, убити от хищници или умрели от лошите условия,
треви, издънки, острици. През лятото и особено през есента плодовете на различни
растения, включително и дребните горски плодове увеличават своя дял в диетата на вида.
Корените и луковиците се превръщат в спасителен вариант през години и в райони,
където плодовете са в малко количество.
В случаите, когато мечките са принудени да живеят в близко съжителство с хора
и техните стопанства, то мечките могат да превърнат в жертва домашните животни,
които съпътстват човешката дейност и да плячкосат продукция, добита от хората.
Повечето видове селскостопански животни са били опитомени в продължение на
хилядолетия и нямат почти никакъв инстинкт за съхранение, особено от атака на
хищници. Така добродушната и лесна плячка прави кафявите мечки по-склонни да
атакуват здрави възрастни домашни животни, отколкото здрави възрастни диви животни.

7/ Дива коза (Rupicapra rupicapra)

Дивата коза е тревопасен бозайник от разред Чифтокопитни семейство
Кухорогови, намиращ се в отделен род Диви кози , заедно със сродната ѝ пиренейска
дива коза.
Козината ѝ през лятото е къса и гладка, а на цвят е светлокафява или червеникавокафява. През зимата тя става шоколадово-кафява, а космите по гърба нарастват до 10 –
20 см. Долната страна е светла. Обикновено краката са по-тъмни. Има малка козя брада.
Челюстите, бузите и носът са бели. От окото до муцуната преминава черна ивица.
Копитата са с издължена форма. Следата от копитото е с дължина приблизително 5 – 6
cm и с широчина около 3 см.
Балканската дива коза е подвид, разпространен в планините само на Балканския
полуостров. Присъства в по-високите планини на Балканите. Основната част от
популацията на подвида е в българските планински райони.
В България може да се види в планините: Рила, Пирин, Стара планина, Западни
Родопи и Витоша. В миналото популацията е била значително по-голяма.
Придвижва се отлично по стръмни и скалисти участъци с голяма сигурност и
прави големи скокове над планински пропасти. Самото придвижване е ходом или със
скокове, почти никога в галоп или тръс. Не съществува друго животно, можещо да ѝ
съперничи в ловкост и скорост на придвижване по стръмни терени. Практически никой
от естествените ѝ неприятели не може да я застигне в преследване, дори скалният орел
може да залови само съвсем млади диви кози. За да може да се придвижва по стръмните
терени, които обитава, дивата коза се нуждае от добра видимост, и затова нощем се
оттегля в скрити и трудно достъпни места, където почива до зазоряване. След това излиза
да пасе и продължава до обед, когато отново се скрива на някое сенчесто място, за да

почива. По пладне предпочита да легне на високо разположено място, за да може да
наблюдава за опасности, докато преживя. Следобед до смрачаване излиза да се храни
отново. Зимно време обикновено търси храна цял ден. Обикновено води заседнал начин
на живот, като само понякога, при лошо време, слиза малко по-ниско в горите, но въпреки
това предпочита добре познати пътеки и райони. Най-често женските и малките се
държат на малки групички или стада, а мъжките се движат сами. Малките не се раждат
никога в горски участъци, както и битките между мъжките не се провеждат в такива. По
време на размножителния период, мъжките заемат определена територия, която
маркират със секрет от основата на рогата си, който натриват на ключови места. Ако се
появи съперник, собственикът на територията започва демонстративно да трие рогата си
в най-близкия храст, ако това не помогне, уринира по границата на територията си.
Срещата най-накрая често завършва с битка, в която рогата се превръщат в опасно
оръжие. В природата рядко се стига до сериозни нараняваня по време на тези битки, за
разлика от отглежданите на затворено диви кози, при които победеният няма
пространство за бягство и често бива наранен сериозно от победителя.
Храни се с всякаква храна от растителен произход, зимно време изкопава корени
и яде също така мъх, лишеи и пъпки.
Брачният период на дивата коза е през есента (октомври-декември). Тогава между
мъжките се провеждат турнири за спечелване на женските. Те издават силно сумтене и
маркират територията си, като търкат рога в клоните на храстите. Зад рогата си имат
мирисни жлези, отделящи миризма, която привлича женските. Този период е
изключително изтощителен за мъжките, тъй като те изразходват много енергия, а се
хранят малко.
Територията на България е била ловен обект за дивата коза, но в наши дни
числеността ѝ е крайно ниска и е защитена от закона. Живее до 18 – 25 години. Найголемите неприятели на дивата коза са скалният орел, рисът, мечката, вълкът, лисицата
и скитащи (подивели) кучета. Избягва лесно естествените си врагове, тъй като се катери
бързо по труднодостъпни места. Най-развити при нея са слухът, зрението и обонянието.
8/ Вълк (Canis lupus)

Вълкът е бозайник от семейство Кучеви. Анатомията на вълка се отличава по
някои белези от тази на домашното куче. Вълкът обикновено има златистожълти очи, подълги крака, по-големи лапи, по-изявена челюст, по-дълга муцуна и мозък, който
обикновено е с 30% по-голям от този на кучето. Трябва да се спомене и предопашната
жлеза от горната страна на опашката, близо до основата, която отсъства при кучетата. И
последно, докато лактите на много кучета са насочени настрани, тези на вълците са
обърнати навътре към корема им, като почти го докосват. Това им позволява да тичат със
скорост до 70 км/ч.
Вълците са високи около 66 – 80 см при рамото, а теглото им е около 25 – 80 кг,
като женските са с приблизително 20% по-дребни от мъжките. Средното тегло за
мъжките е 55 кг, а за женските 45 кг. Дължината на тялото е 1,0 – 1,5 м, от които 30 – 50
см е опашката. Телосложението на вълците е подходящо за дълго бягане – те имат
сравнително тесни гърди и силни мускули на гърба и краката. Вълците могат да
изминават големи разстояния, а широките им лапи им позволяват да затъват по-малко в
снега, отколкото тяхната плячка. Обемът на мозъка на вълка е с около 30 % по-голям от
този на домашното куче, докато обема на мозъка на чакала е също с толкова проценти
(около 30) по-малък от този на кучето.
Вълците често изглеждат по-масивни от куче със същото тегло, заради
допълнителния обем на козината. Тя е съставена от два пласта, твърда защитна козина,
предпазваща от водата и калта, и по-гъста и мека, която поддържа топлината на тялото.
Вълците сменят козината си два пъти в годината, през пролетта и през есента. Женските
често имат по-гъста зимна козина, отколкото мъжките, и я запазват по-дълго през
пролетта.
Козината на вълците обикновено няма някаква изразена шарка, с изключение на
белег около очите. Оцветяването на вълците обикновено е от сиво до сиво-кафяво, но
може да варира през целия спектър, характерен за кучетата – бяло, червено, кафяво и
черно. То често наподобява цветовете на околната среда. Например, в регионите с
продължителна снежна зима белите вълци са далеч по-често срещани. Със стареенето
вълците придобиват сивкав нюанс на козината си.
Вълците са социални хищници и ловуват на глутници, организирани в стриктна
обществена йерархия и водени от алфа мъжки и алфа женска. Първоначално се смята, че
целта на тази социална структура е ловуването на животни, много по-едри от вълка.
Според някои нови теории функциите на глутницата са свързани не толкова с ловуването,
колкото с успешното размножаване.
Размерът на глутницата може да се променя с времето и зависи от няколко
фактора, включително жизнената среда, характера на отделните вълци и наличието на
храна. Глутниците включват от 2 до 20 вълка, като средните по размер се състоят от 6
или 7. Йерархията в глутницата е относително строга, от алфа животните на върха до
омега вълците на дъното. Тя засяга всички дейности на глутницата, от това кой вълк се
храни първи до това кои се допускат до размножаването (обикновено само алфа
двойката).
Вълците са известни със своя отличителен вой. Има няколко възможни причини
за виенето. Първо трябва да се отбележи, че вълците не вият, когато нападат плячката
си. Всъщност е известно, че другите животни дори не реагират на звука. Може би те
просто не правят връзка между него и хищника.
Най-очевидната причина за виенето на вълците е, че те контактуват помежду си.
Трудно е да се измисли по добър начин за комуникация във вълчата глутница при големи
разстояния или в гъсто залесен район. Воят се използва и за извикване на членове на
глутницата на дадено място. Въпреки това воят се наблюдава и когато глутницата е

заедно, така че той трябва да има и друго предназначение. Наблюдения на глутници
подсказват, че виенето често става по залез лятно време, преди възрастните да тръгнат
на лов. Това се повтаря при завръщането им по изгрев.
След десетилетия преследване и унищожаване на вълка в България като „вреден
дивеч“, пръв в негова защита надига глас зоологът Николай Боев, който предприема
кампания за опазването на последните вълци в страната. Вълкът е записан в Червената
книга на България като уязвим вид.
9/ Пъстър пор (Vormela peregusna)

Пъстрият пор, известен още като европейски пъстър пор и сарматски пор е рядък
хищник, който се среща включително и на територията на България, като ареалът му
бързо се смалява.
Дължината на тялото е 28-38 см, а теглото му е 0,7 кг. Опашката е дълга 12-20 см
и има тъмнокафяв край. Има черно-кафяв корем, а муцуната му е светла и покрита с
тъмни петна. По гърба има черно-кафяви и жъленикаво-бели петна. Очите на пъстрия
пор са по-големи от тези на другите порове. Живее на открит и сух терен. Обикновено
живее на укрепени и равни пясъчни райони. Пъстрият пор е нощно животно. Храни се с
гризачи (полевки, суяци, пики и др.), птици и яйца. Живее поединично. Пъстрият пор е
активен главно през нощта.
От 1988 г. природозащитният му статут в Червената книга е „уязвим“.
10/ Златка (Martes martes)

Златката е дребен хищник от семейството Порови.
Тя има стройно и гъвкаво тяло с дълга рунтава опашка. Дължината и достига 40
– 58 см, теглото и е около 2 кг, а опашката е дълга 17 – 26 см. Златката има много хубава
гъста и мека козина, кестеняво-кафява на цвят, на гърба е тъмнокафява, а понякога до
жълтеникаво-кафява. На гърлото и гърдите си има петно със златисто-жълт до оранжев

цвят, отзад с един израстък, минаващ между основата на двата предни крайника. Лапите
ѝ са черни. През зимата окраската ѝ е по-тъмна. Златката живее в стари букови и
иглолистни гори. Използва за леговище хралупи или катеричи гнезда. Храни се с
мишевидни гризачи, зайци, птици, катерици, а понякога дори и таралежи. Също така яде
и меда на дивите пчели, както и някои горски плодове.
През април женската златка ражда от 2 до 8 малки, които проглеждат след 35 – 39
дни. Живее около 10 – 12 години.
Кожата ѝ се цени много, поради което в Европа масово я изтребват. В "Червената
книга на Република България" е включена като застрашен от изчезване вид.
11/ Видра (Lutra lutra)

Видрата е вид хищен бозайник от семейство Порови. Главна храна на видрата е
рибата. Лови жертвата си изкусно под водата. Разнообразява храната си с жаби, раци,
водни плъхове, насекоми и други животни. На сушата излиза през нощта, като търси
спящи и мътещи птици. Видрата е малко по-едра от котка. Тялото и е удължено, гъвкаво
и на дължина достига до 75 см. Опашката и е сравнително дълга – до 50 см, масивна,
мускулеста с двигателна функция. Гърбът и е шоколадово кафяв, а коремът по-светъл.
Предните лапи имат плавателна ципа. Размножителният период е през март-април.
Женската ражда от 2 до 5 малки. Тя ги пази много добре. От стопанска гледна точка
видрата е вредна за рибовъдството, но от екологична гледна точка е вид, имащ своята
ниша в природата и спомагащ за поддържането на екологичното равновесие. Поради
силно намалялата си численост е вписана в Червената книга на застрашените видове.
Броят на видрите намалява поради замърсяването на водоемите.
Видрата е защитено животно в Червената книга на България.

