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Природен парк „Витоша“ е сред защитените територии в България 
с най-богат и разнообразен животински свят. Въпреки непосред-
ствената близост със столицата и голямата посещаемост, в парка се 
е съхранило това голямо богатство. Част от фаунистичното разно-
образие е и кафявата мечка. Това учудва много от туристите, но е 
факт – в парка има представители на най-големия хищник в Европа. 

През 2004 година, по повод 70-годишнината на Парка, беше из-
граден Музеят на мечката. Той се намира в близост до местността 
Дендрариума по пътя за Златните мостове. В музея са представени 
начинът на живот и биологията на вида. Тук посетителите се запоз-
нават с видовете мечки, с разпространението на кафявата мечка в 
България, с нейните местообитания и годишен цикъл, с факторите, 
които превръщат мечките в стръвници, както и с правилното по-
ведение в планината при среща с мечка. Представени са и някои 
традиционни народни вярвания, свързани с мечката. Музеят е от-
ворен за посетители от 1-ви май до 30-ти октомври.
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Исторически преглед на 
произхода на вида
Кафявата мечка е един от най-старите видове на планетата. Смята се, че 
произлиза от миацидите (Miacidae), малки горски животни, обитавали 
горите преди повече от 50 млн. години. Преди около 22 млн. години 
се появава първият вид, който е подобен на днешните мечки, но има 
прилики и с кучетата – урсавуса (Ursavus elmentis). От него произлизат 
всички днешни представители на сем. Мечки (Ursidae), като пандите са 
негови директни наследници. Постепенно, с промяната на климата и на 
околната среда, се е отделил родът Урсус (Ursus), от който произлизат 
четири от съвременните видове мечки. Техният общ прародител е пе-
щерната мечка (U. spelaeus). Тя се е хранила предимно с растителна хра-
на, била е значително по-голяма от днешните мечки и била конкурент 
на човека за ценните пещерни местообитания. Това довело до нейното 
изчезване преди около 10 000 години. От нея са се отделили клоновете 
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на кафявата и бялата мечка, които са и най-близки по размери и поведе-
ние. Постепенно е станало и разселването, освен в Антарктида. 

Кафявата мечка има много подвидове, които са свързани най-вече с 
хранителната база и начина на живот. Най-голямата кафява мечка е 
кодиакът. Тя обитава остров Кодиак в Аляска, САЩ. Островът е с площ от 
9311 кв. км. Кодиакът достига около 3 м дължина и тегло над 700 кг, което 
го прави един от най-мощните и силни хищници на Земята. Кодиакът се 
изхранва с трева, горски плодове и корени, но също така с риба и месо. 
Друг подвид на кафявата мечка е мечката гризли. Тя е разпространена в 
западните райони на Северна Америка. Значително по-едра е от черната 
и кафявата мечка. Дължината ù достига до 280 см, а теглото ù – до 500 кг. 
Всички представители на род Урсус (Ursus) имат сходен външен вид.
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Външен вид
Кафявата мечка е най-големият представител на животинския свят на Бал-
канския полуостров. Размерът и теглото ù силно варират в зависимост от 
хабитата, хранителната база, пола и възрастта. Теглото ù може да варира от 
115 (в Европа и Русия) до около 450 кг (в Аляска и Британска Колумбия). То 
силно зависи от храната и нейното богатство. В Европа мечките се изхран-
ват основно с растителна храна (около 80 % от менюто) и месо. Мечките в 
Северна Америка имат достъп и до богатата на мазнини сьомга, което им 
помага да натрупат голяма телесна маса за много кратко време. Височи-
ната на мечката варира от 115 см, когато е на четирите си крака, до близо 
3 м при изправяне на двата задни. Мъжките са значително по-големи от 
женските.

Мечките имат гъста, трипластова козина, която ги предпазва от студа през 
зимата и ги охлажда през лятото. Цветът варира от светлокафяв до почти 
черен при някои видове, като мъжките почти винаги са по-тъмни от жен-
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ските. Но в горите на Британска Колумбия се среща един уникален по-
двид с чисто бяла козина, който е кръстоска между гризли и бяла мечка. 
Гризлитата имат тъмнокафява козина със посребрени краища, откъдето 
идва и тяхното име. 

Въпреки големите си размери, тези животни са се приспособили да жи-
веят в почти всички местообитания, включително и в студените места 
на планетата – Арктика (Северен полюс). Изключение правят пустинни-
те райони на Земята.

Разпространение по света
Кафявата мечка е един от най-разпространените видове на планетата. 
Срещат се в Европа, Азия, Северна и Южна Америка. Повечето видове 
и подвидове обитават планинските и равнинни райони от умерените 
и тропическите ширини, а бялата мечка живее почти целогодишно в 
заледените райони на Арктика. Но поради бракониерство, незаконни 
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сечи и усилена стопанска дейност, на някои места тя е или изчезнала, 
или е на прага на оцеляване. В миналото мечката е била по-широко 
разпространена, дори и в тропичните гори на Африка. 

Смята се, че около 100 000 мечки са останали в Евразия и около 32 000 
– в двете Америки (най-много са в Аляска, където са съсредоточени 95 
% от популацията). Най-много са в руската част на ареала, по-точно в 
Сибир, където вероятно се срещат около 70 000 индивида. Друга малка 
част е съсредоточена в района на Карпатите и на Балканския полуостров 
(около 7 000), а трета – в азиатската част. Въпреки многото действия за 
точното преброяване на мечките, не се знае със сигурност техният брой 
поради тихия им и самотен начин на живот далеч от хората.
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Разпространение в България
До края на XIX в. кафявата мечка е обитавала всички планини. След 30-
те години на XX в. се запазва само в Централна Стара планина и Рило-
Родопския масив. Около 1980 г. числеността е 600 индивида, през 1992 
г. – към 800, но е преувеличена. През 2007 г. в Централна Стара планина 
са установени близо 190 индивида (с малките), а в Рило-Родопския масив 
около 360. В съседните планини има 25-30, главно млади мечки.

Според пролетната таксация на Министерство на земеделието и храните 
от 2012 г. броят на мечките е 937, като това е 3,5 %-но увеличение спрямо 
2011 г.

Мечката се среща и в Природен парк „Витоша“, където обитава най-ве-
че южната част на планината. Смята се, че там има около 7-8 бр., но това 
не е съвсем сигурно поради миграционното поведение на животното. 
Основните ù местообитания са иглолистни и широколистни гори, обик-
новено над 600–1000 м н.в., субалпийски храсталаци, скални масиви и 
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ждрела. Условията са подходящи поради богатата хранителна база, за-
пазените хабитати и отдалечеността от човека. По този начин конфли-
ктите се избягват и целостта на популацията може да се запази.

След Освобождението се наблюдава силно намаляване на популацията 
на кафявата мечка и тя изчезва в 2/3 от територията на страната. Сред 
причините са ловностопанския ù статут и бракониерството. Поради взе-
тите впоследствие мерки се забелязва постепенно стабилизиране на по-
пулацията. Видът е под строга защита в цялата страна от 1993 г.

Годишен цикъл
Мечките следват определен годишен цикъл, свързан със сезоните, мес-
тообитанието и хранителната база. Мечката намира своята храна бла-
годарение на цветното зрение, силния слух и развитото обоняние. Тя 
прекарва в зимен сън от 3 до 4 месеца в годината, но никога не заспива 
дълбоко. Затова не трябва да се влиза в меча бърлога през зимата. 
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Кафявата мечка излиза от зимната си бърлога най-често през март или 
април. Изтощена, тя усилено търси храна, която е оскъдна тогава. Имен-
но оскъдицата принуждава мечката да преодолее страха си от човека и 
(в редки случаи) да напада домашни животни. Затова повечето от напа-
денията са през пролетта.

През май и юни е брачният период. Мъжките надушват разгонената 
женска от големи разстояния и след като я открият, я следват около сед-
мица. При поява на други мъжки те често влизат в схватка за женска-
та, но не винаги най-силният има брачен успех. След брачния период 
мечките се хранят усилено, за да натрупат мазнини за зимните месеци. 
През зимата, обикновено януари-февруари, се раждат малките, които 
са слепи и безпомощни и тежат само 300-500 грама. Те остават с майка 
си около 2 години. През този период женската не се чифтосва. Ако все 
пак това се случи, малките напускат майка си по-рано, за да не бъдат 
наранени или убити от мъжкия. Друга особеност на вида е способността 
на майката да задържа оплождането до настъпването на подходящия 
момент.
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Съвети към туриста при среща 
с мечка
По природа мечката не е агресивна. Но когато усети заплаха за себе си 
или за своите малки, може да нападне. Обикновено тя избягва среща-
та. Ако все пак това се случи по време на разходка в планината, строго 
спазвайте следните правила:

¾¾ Запазете самообладание;

¾¾  Не приближавайте мечката, дори в желанието си да я снимате 
отблизо. Това може да бъде фатално, особено при майка с малки. 
Тя винаги ще ги защитава;

¾¾  Дайте ù възможност да се отдалечи, като ù оставите поне един 
изход за бягство;
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¾¾ Не бягайте. Бягството може да я провокира да ви преследва; 

¾¾  Отстъпвайте бавно заднишком, като се стараете да не правите 
резки движения; Когато мечката не ви вижда повече, можете да 
се обърнете и да се отдалечите по-бързо;

¾¾  Не оставяйте остатъци от храна на местата за отдих и къмпингуване. 
Те привличат мечката със своята миризма;

¾¾  Винаги носете храната си в плътно затворени, изолиращи 
миризмата кутии, когато сте в доказан мечи район.
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Мерки за опазване на кафявата 
мечка
Национален план на действие от 2008 година. Проекти, 
финансирани по Оперативна програма „Околната среда 
2007-2013 г.“
В последно време в България се предприемат сериозни мерки за опаз-
ване на кафявата мечка. През 2008 г. се изготвя национален план за 
действие за предотвратяване намаляването на вида. В него са посоче-
ни мерките за опазването му. Националният план за действие съдържа 
ценна информация за поведението и хранителните навици на мечката. 

Проектът „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление 
на Природен парк „Витоша“ – Фаза II“, финансиран от ЕФРР и Държавния 
бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна сре-
да 2007 – 2013 г.“ е на обща стойност 1 899 975 лв. В него са включени 
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14 дейности, свързани с подпомагане популациите на редки, защитени 
и уязвими растителни видове, опазване и експониране на забележител-
ни дървета, възстановяване на изчезнали от планината представители 
на фауната, възстановяване и ремонт на туристическа инфраструктура 
и други. Дейност 3 от проекта предвижда да бъдат определени и защи-
тени важни за кафявата мечка територии от Парка и да се предприемат 
мерки, с които да не се допускат дейности за безпокойство на вида. Това 
ще бъде постигнато като се определят районите за маркиране на меч-
ки, след което ще им бъдат поставени GPS-GSM нашийници, ще бъдат 
проучени мечите бърлоги и картирани местата, обитавани от мечки. Ще 
бъдат поставени предупредителни табели за информиране на туристи-
те, ако се движат в мечи район. Ще се изготвят маршрути, минаването 
по които няма да нарушава спокойствието на мечките и по този начин 
ще се мимнимизира вероятността от възникване на конфликт „човек-
мечка“. Поставянето на нашийниците и проучването на бърлогите имат 
за цел да картират разпространението на мечките на Витоша, за да се 
предприемат мерки за тяхното бъдещо опазване. 
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На 18 май 2014 г. в Парк „Витоша“ беше маркирана с GPS-GSM наший-
ник първата мечка, млада женска, около 3-годишна. Тя получи името 
Велика. На 19 юни същата година беше маркирана и втора мечка. Тя е 
около 8-годишна и е майка на две малки мечета. Името ù  е Стефка.

Така маркираните две мечки ще бъдат под постоянно наблюдение от 
експертите от ДПП „Витоша“. Това ще даде възможност за събиране на 
ценна информация за биологията и екологията на вида. Ще се определят 
най-посещаваните от мечки райони на територията на Парка и усилия-
та на парковата администрация ще се концентрират върху осигуряване 
на спокойствие на вида и предотвратяване на конфликта „човек-мечка“ 
чрез поставяне на информационни табла. От съществено значение е 
проучването на тези индивиди, установяване на движението, храненето 
и зимуването им с цел запазване единността на популацията и на миг-
рационните коридори на всички едри бозайници. Това ще помогне за 
по-ефективното опазване на вида в Природния парк. Изпълнител на 
дейността е СДП „Балкани“ с подкрепата на ДЛС „Витошко – Студена“.
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Проектът  „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк „Витоша“ – фаза II” е финансиран от Европейския 
фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“

Кафявата мечка неотклонно е присъствала в културата и вярванията на 
хората по българските земи. Още от дълбока древност тя е била почи-
тана като свещено животно и към нея са се отнасяли с уважение. Създа-
дени са много митове, легенди и приказки с главен герой мечката, като 
за прабългарите и траките тя е била най-важният хищник и всички тряб-
вало да се съобразяват с нея. За съжаление в днешното глобализирано 
общество тези ценности са почти забравени и през последните години 
видът е намалял в световен мащаб. Затова е необходимо да го опазим 
за идните поколения, за да могат и те да се наслаждават на силата и 
красотата на мечката.

Снимки: Костадин Вълчев, Владимир Тодоров, Юлия Михайлова

Посвещава се на 80-годишния юбилей на Природен парк „Витоша“


