
 

 

ПГЧЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ 

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ 

 

ОТ ПЕЩЕРАТА ДО КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ 

 
Като бозайници, хранещи се предимно с нощно летящи насекоми, прилепите 

играят важна роля в поддържането на равновесието в природата. Едно-единствено малко 

кафяво прилепче, тежащо около 3 грама, може да изяде 1200 комара за един час, а за 1 

нощ изяжда средно 3000 насекоми. В България всички видове прилепи са полезни, тъй 

като се хранят с едни от най-опасните вредители за хората.  

       

 

 

 



 

КЪДЕ ЖИВЕЯТ ПРИЛЕПИТЕ? 
Прилепите могат да обитават тавани, мазета, външни стени на къщи и блокове, 

комини, стрехи, покриви, т.е. могат да си намерят убежище в почти всички части от 

сградата. Понякога отделни прилепи могат инцидентно да влязат в дом, гараж или друга 

постройка през отворена врата или прозорец.  Прилепите не са агресивни, дори когато са 

преследвани, но ако ги заловите с ръка могат да ви ухапят в опитите си да се защитят. 

Както и други диви животни, прилепите не бива да се държат с гола ръка и всеки ухапан е 

добре незабавно да се консултира с лекар. Законът забранява безпокойството, улавянето и 

транспонтирането на прилепите или тяхното нараняване и убиване. 

Помнете, че прилепите са диви животни, които избягват контакта с хората и 

попаднали в дома ви се страхуват не по-малко от вас 😉. 

 

 



 

КАКВА Е ПОЛИЧБАТА, АКО ТИ ВЛЕЗНЕ ПРИЛЕП В КЪЩАТА? 
 

Поверията свързва прилепите с желано щастие  и магическо средство, което 

предпазва от нещастие и от беди. Идването на прилеп в къщата се е смятало за поличба, че 

някоя мома от семейството скоро ще се ожени или стопанинът на дома ще се сдобие с 

имане. На самият прилеп се приписват магически свойства и се вярва, че с негова помощ 

може да се направи мощна магия са любов или късмет. 

Поверията разказват, че ако мъж успее да откъсне крилото на прилеп и си приготви 

от нето амулет, е достатъчно само да го допре до някоя жена и тя ще стане негова. В 

миналото любовни муски от прилепи са били давани на момите, за да „прилепват“ на тях 

ергените. 
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