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Добруджански (черногръд) хомяк  

(Mesocricetus newtoni) 
Разред Гризачи (Rodentia). Прилича на обикновения 

хомяк, но се отличава: 

- с по-малките си размери,  

- по-късата опашка и светлия корем (тъмни са само 

гърдите - има черно петно на гърдите).  

- Отстрани на бузите има по една коса черна ивица (от 

долу на горе към врата) от двете страни, на която са 

разположени ярко изразени златистожълти пояси.  

Местообитания: 

Смесено ползване, целини, люцернови и 

зърнено-житни площи с дълбоки почви (над 

50-100 см)  

Гранични (екотонни) зони между 

обработваеми и необработваеми площи (И. 

Атанасова, И. Райков – непуб. лич. данни).  

Разпространение: Северна България, изолирани находища – на Юг 
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Обикновен хомяк (Cricetus cricetus) 

На външен вид прилича на 

добруджанския хомяк, но се отличава 

с по-големите си размери, по-дългата 

си опашка и тъмни гърди и корем  

Разпространение: Северна България.  

От 1988г няма сведения за присъствие 

на вида в България ! 

За биологията и екологията на вида 

почти няма данни от България което 

много затруднява неговото изследване! 

Местообитания: практически същите като при  

Добруджанският хомяк. 
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Местообитания на хомяците: 
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Места за провеждане на мониторинг  

 - Северно Черноморско крайбрежие. 

 - Централна и Източна Дунавска равнина. 

И двата вида хомяци са: 

 Гризачи и хибернатори. 

 Предимно нощно активни. 

 Правят убежищата си в дупки в земята. 

 Имат почти един и същ ареал в България.  

 Обитават сравнително еднакви по тип местообитания. 

И поради тези причини се изследват с едни и същи  

методи на едни и същи места. 
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1. Улов с живоловни капани 

В мониторинга на хомяците са залегнали 3 метода: 

1. Улов с живоловни капани;  

2. Отчитане на дупки; 

3. Анализ на хранителни остатъци (погадки) от хищни 

птици.  
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2. Отчитане на дупки.  

Спомагателен метод.  

 3. Анализ на хранителни остатъци 

(погадки) от хищни птици.  

Основен метод. До сега по-голямата част от находищата на добруджански хомяк са 

регистрирани чрез анализ на погадки! 

Във всеки един от 

изследваните квадрати 

се проверяват от 3 до 12 

подходящи места (стари 

сгради, тавани на 

сгради, скални ниши и 

др.), в които може да 

има погадки от хищни 

птици. 
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Мониторинга на бозайниците обхваща 13 вида. 

 

Единствено при хомяците има инвазивни методи на 

изследване и улов на живи индивиди. 

 

Дребните бозайници са резервоар на опасни болести в 

природата (бяс, лептоспироза, бруцелоза, листериоза и 

различни паразитози).  

 

При работата с дребни бозайници и погадки от хищни птици 

експертите които работят с тях трябва да притежават 

определени умения, опит и познания. 
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Благодарим за вниманието! 

д-р Йордан Кошев, ИБЕИ - БАН 

www.groundsquirrel.org,  

e-mail: bgsouslik@gmail.com 

д-р Недко Недялков, НПНМ - БАН 

e-mail: nnedko@gmail.com 


