Димитър Папукчийски

При гръбначните животни е по-голям
броят на застрашените видове. Макар
консервационно значими видове животни
да са разпространени
практически на цялата територия на
парка, има райони, където
концентрацията
им е по-висока:
- около яз. “Калин”
- вр. Върла
- североизточните, източните и
югоизточните ридове и райони на
парка
- района на Буково бърдо
- речните корита
- района между вр. Мраморец и вр.
Теодосиеви караули и др.

Сред безгръбначните животни
преобладават ендемичните, реликтните
и редките видове.
Общия брой на установените в парка
таксони от безгръбначната фауна
възлиза на 2475 вида и подвида,от които
332 са с природо природозащитна
значимост. .

През последните 30 г. в парка са установени 202 вида гръбначни животни: 5 вида риби, 11 вида
земноводни, 12 вида влечуги, 122 вида птици и 52 вида бозайници.
 Риби
На територията на ПП “Рилски
манастир” са установени 5 вида риби:

- лещанка (Phoxinus phoxinus)
- маришка мряна (Barbus cyclolepis)
- балканска пъстърва (Salmo trutta)
- дъгова пъстърва (Oncorhynchus

mykiss)
- сивен (Salvelinus fontinallis)
, които представляват 4,6% от
видовете в българската сладководна

ихтиофауна.

 Земноводни
От земноводните в парка се срещат 11 вида.

 Влечуги
На територията на ПП “Рилски манастир”
обитават 12 вида влечуги.
Още един друг вид
– шипобедрената костенурка

(Testudo graeca)
е твърде вероятен обитател на ПП “Рилски
манастир”. Установяван е в
околностите му, особено по откритите терени

между село Пастра и границата
на парка.

 Птици
В ПП “Рилски манастир” са установени 122 вида птици.
Общият брой на видовете птици, които се срещат в
парка през различните периоди на годината надминава
180.
Има съществено значение и за малък брой (около 5), но с
висока консервационна значимост видове, които

пребивават на територията му за търсене на храна.

Сред тях са:
белоглавият лешояд (Gyps fulvus)
картала (Aegypius monachus)
царският (Aquila heliaca)

и малкият (Hieraaetus pennatus)
орли.

Глухарът е активен сутрин и
привечер.Размножителния период започва през
март и тогава мъжкият избира подходяща
полянка където токува. Глухарът е полигамна
птица и мъжкият не полага никакви грижи за
малките.

Излита рязко и силно, но
лети лошо, което става
понякога причина да се удари
в някое стебло или клон на
дърво и да пострада.

 Бозайници
Общият брой на видовете бозайници в парка е 52, които попадат в

три основни групи – прилепи, дребни бозайници и едри бозайници.
Прилепи (Chiroptera) – Досега на
територията на парка са установени 15 вида
прилепи, което е 50% от общия брой на
видовете им в страната и 45% от този в
Европа.

Най-богат на видове е резерват

“Риломанастирска гора”,
на
територията на който обитават
9 вида, 5 от които са световно
застрашени.

Дребни бозайници – Групата на дребните бозайници в парка включва 20 вида от разредите
Насекомоядни (Insectivora) – 6 вида, Зайцеподобни (Lagomorpha) – 1 вид и Гризачи
(Rodentia) - 13 вида.

Заслужава да се отбележи
повсеместното присъствие на
заяка (Lepus europaeus) във
високопланинските пасища в
парка, използвани от вида найвече за нощно хранене.
Наблюденията и установените
колонии на снежната полевка
(Chionomys nivalis) - по
северните скалисти склонове на
резерват “Риломанастирска
гора”, Малкото сляпо куче
(Nannospalax leucodon) за
разлика от останалата част на
планината, се среща тук
относително рядко.

Едри бозайници – В парка са регистрирани 17 вида едри бозайници
(Macromammalia), сред които 13 вида хищници и 4 вида копитни.

Дивата котка прави своите леговища в скални
дупки и хралупи. Обитава старите гори на
териториите на парка и скалистите местности.

На територията на
ПП,,Рилски манастир,,са
установени няколко вълка
самци,няма наблюдавани
глутници.

Кафявата мечка е най-едрият хищник , обитаващ територията на ПП ,,Рилски
манастир,,.

Предимно обитава места който са далече от човешкото
присъствие –трудно достъпни скалисти терени и стари
гори. Следите оставени от мечката са найразпознаваемите и рядко можеш да ги объркаш с такива
от други животни. Следата оставена от задната стъпка
на мечка , наподобява на следа оставена от стъпка на бос
човешки крак.

Кафявата мечка е вид който е
включен в Червената книга на
България и е Защитен вид,
съгласно Закона за биологичното
разнообразие.

Сърната е средно голям тревопасен бозайник от разред Чифтокопитни. Широко разпространена в
нашата страна и обичаен ловен обект.

Притежават остър слух, който им помага да се спасят
от приближаваща опасност. Сърните се хранят с
плодове, листа, треви, гъби и др. Размножителният им
период е през юли- август. Женската ражда едно или две
малки. През зимата образуват стада.

Два подвида бозайници могат да се приемат за балкански ендемити
– невестулката (Mustela nivalis galinthias) и балканската дива коза (Rupicapra
rupicapra balcanica).

Дивата коза обитава труднодостъпни и скалисти места, а през зимата
слиза на по- ниски територии. Дивата коза живее на стада,малко преди
раждането женската се отделя от стадото за да роди.

Застрашени видове – В парка са установени 173 застрашени видове в
национален, европейски и световен мащаб.

Извършват се дейности по наблюдение на местообитанията
на застрашените видове, включени в Червената книга.
Основни дейности са установяване местообитанията на
видовете, картиране на местообитанията и извършване на
мониторингови дейности.

Извършва се проект по възстановяване на
мършоядните видове птици на
територията на природния парк:
Черен лешояд (Aegypius monachus)
Белоглав лешояд (Gyps fulvus)
Скален орел (Aquila chrysaetos).

Животинският свят на България е
безкрайно динамична, бързо
променяща се материя,
непрекъснато се обогатяваща се, но
и изчезваща в същото време, поради
което е от голямо значение да се
стараем да я запазим.

