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Поровете (Mustelidae) са най-голямото 
и най-разнообразното семейство от 
разред Хищници. Класификацията му 

все още е обект на немалко научни полемики 
и на сериозни таксономични размествания. 
Последните ДНК-изследванията отделиха 
Скунксовете (Conepatus, Mephitis и Spilogale) 
и миризливите язовци (Mydas) в изцяло 
новото семейство Mephitidae, а остана-
лите Порове бяха разделени на цели 8 
подсемейства от 2 през 2005 г. (MSW3ed). 
Молекулярният часовник показва общ пред-
шественик преди 15 млн. г., като на някой 
от най-редките видове, като Колумбийска 
невестулка (Mustela felipei), Нилгирийската 
златка (Martes gwatkinsii) и Индонезийската 
планинска невестулка ( Mustela lutreolina), 
все още не са проведени генетични тестове.  
Mustelidae включва 22 рода, 57 вида и 
общо 217 съвременни подвида. 7 вида са 
Застрашени, 5 са Уязвими, а 1 вид е изчезнал 
от 1600 г. насам. Срещат се почти по-цялото 
земно кълбо, с изключение на Австралия 
и Антарктида, като обитават равнинни 
местности, гори, тундри и морски брегове 
от Арктика до тропиците. Размерите им 
варират от най-малкия хищен бозайник, 
Същинската невестулка-Mustela nivalis (25 
г.) до Морската видра (Enhydra lutris) дос-
тигаща до 45 кг. Въпреки, че някой видове 
прибавят плодове и ядки към менюто си, 
Mustelidae са основно месоядни животни и 
отлични ловци.  Свирепата Росомаха (Gulo 
gulo), например тежаща 18-20 кг, поваля, ня-
колко пъти по-едрия Северен елен (Rangifer 
tarandus). Успява да го настигне, мята се на 
гърба му, с помощта на здравите си нокти се 

добира до главата и прекършва гърлото му 
с мощните си зъби. Заради нападенията си 
над добитъка и заради изключително ценна-
та си и здрава кожа, Поровете са избивани 
повсеместно от нас хората. Не случайно, 
вече сме успели да заличим Морската норка 
(Neovison macrodon) от лицето на земята.  
Представям ви последната систематика и 
ако някой има забележки към българските 
имена, а и към каквото и да било, нека даде 
предложение. Приел съм двете думи от 
английски Ferret и Polecat, да се превеждат, 
като Пор, а Marten като Златка. По принцип 
предпочитам да запазвам единичните имена, 
дори да са преводими.
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Семейство Порови (Mustelidae)
(пълното наименование на видовете тук - http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=12100 )

Нова рубрика, в която ще ви запознаем с бозайниците.
Автор: Константин Йорданов

Разред: Carnivora
Подразред: Caniformia
Семейство: Mustelidae
Подсемейство: Taxidinae
Род: Taxidea
Американски язовец (Taxidea taxus)
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Медояд - (Mellivora capensis) Свиневиден язовец (Arctonyx collaris)

Японски язовец (Meles anakuma) Азиатски язовец (Meles leucurus)

Европейски язовец (Meles meles)-среща се в България
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Тайра (Eira barbara) Росомаха (Gulo gulo)

Американска златка (Martes americana) 

Японска златка (Martes melampus)

Нилгирийската златка (Martes gwatkinsii)
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Жълтогръда златка (Martes flavigula)

Белка (Martes foina) - среща се в България

Евразийска златка (Martes martes)- среща 
се в България

Фишър (Martes pennanti)

Самур (Martes zibellina)
Язовец на Еверет (Melogale everetti)

БИОЛОГИЯ
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Китайски язовец (Melogale moschata)

Явански язовец (Melogale orientalis)

Бирмански язовец (Melogale personata)

Малък Гризон (Galictis cuja)
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Голям Гризон (Galictis vittata)

Пъстър пор (Vormela peregusna)- 
среща се в България

Северноафрикански ивичест пор (Ictonyx libycus)

Зорила (Ictonyx striatus)

Може да видите 
всички видове 

във форума на сп. 
“Българска Наука”

http://goo.gl/iGSAK
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