
УЧЕНИ ПРИЗОВАВАТ ДА НЕ СЕ УБИВАТ ПРИЛЕПИТЕ ЗАРАДИ COVID-19 

 

Учените наблюдават негативно влияние върху колониите от прилепи в Южна 

Америка заради човешкото посегателство върху популацията им вследствие на 

пандемията от COVID-19. В Европа още няма данни за подобно въздействие, но има 

много псевдоекологични новини, които в бъдеще могат да повлияят лошо върху 

прилепите. Това каза в предаването „Хоризонт до обед“ Хелиана Дундарова, главен 

асистент в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и 

представител на Фондация „Наука за природата“, информира БНР на 15.04.2020 г. 

 

„Както ако пчелите изчезнат, няма да има живот на земята, така и ако 

прилепите изчезнат, ще стане същото. Те консумират голямо количество от вредните 

насекоми. В световен мащаб една колония от прилепи на нощ може да изяде около 10 

тона насекоми, което включва вредители по овощни насаждения, по зърнени култури, 

по гори, восъчния молец – неговите ларви паразитират в пчелните кошери. Тоест без 

тях няма как да се справим с тези насекоми. Нито един пестицид не може да се справи 

по този начин, както го правят реално прилепите“, изтъкна Дундарова. Тя е била на 

експедиция в района на Юнан в югозападната част на Китай, откъдето тръгна следата на 

коронавируса SARS-Cov-2, причиняващ COVID-19. 

 

„Набеденият прилеп наистина се намира в провинция Юнан. Това е част от 

Китай, която се намира в тропичната област. Направено е изследване на генома на 

вируса при този прилеп, който се оказва, че е много близък до този, който причинява 

COVID-19. Затова се смята, че той е първоначалният „резервоар“. Но самият вирус 

от този прилеп няма рецепторите, които да се свържат с човешките белодробни 

клетки, тоест не може да бъде предаден директно на човек. Затова е имало нужда от 

междинен гостоприемник и се предполага, че развиването на този вирус в междинния 

гостоприемник (панголин – бел. ред.) и в част от популацията на Китай е ставало около 

30 до 40 години – това сочи една от последните статии, в която са анализирани 

геномите на SARS-подобни вируси при прилепи и при хора“, обясни специалистката. 

 

Прилепите имат по-специфична еволюция като единствен летящ бозайник, 

изтъкна Хелиана Дундарова: „Характерна за тях е по-високата температура на 

тялото, която варира при различните видове между 38 и 41 градуса. Активният им 

начин на живот, това летене, те така са еволюирали, че самият клетъчен механизъм 

малко се различава от този на останалите бозайници. Те живеят в постоянно висока 

температура и имат клетъчни механизми за отделяне на повече енергия и за бърза 

„поправка“ на ДНК, която при една висока температура нас би ни убила, би ни увредила 

ДНК-молекулите. Това води понякога и до онкологични заболявания. Самите прилепи не 

страдат от онкологични заболявания, забележете. И всъщност те са „резервоар“ на 

РНК-вируси. Тоест, вирусите живеят в тях, но те не ги убиват.“  
 


