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Семейство Мангусти (Herpestidae) 
са дребни хищници, широко 
разпространени из цяла 

Африка, югоизточна Азия и Близкия 
изток. Доскоро влизащи в състава на 
Вивери (Viverridae), бяха отделени в 
самостоятелно семейство на базата на 
нови ДНК анализи. Съществуват две 
съвременни подсемейства (Herpestinae 
и Mungotinae), 15 рода, 34 вида и най-
малко 84 подвида. Два вида са Уязвими, 
няма изчезнали от 1600 г. насам. 
Въпреки че много от представителите са 
известни със своята многочисленост и 
социална организация, някой отделни 
видове, като Либерийската мангуста 
(Liberiictis kuhni), Селоусовата 
мангуста(Paracynictis selousi), 
Мелеровата мангуста (Rhynchogale 
melleri) и Мангустата на Дибовски 
(Dologale dybowskii) са изключително 
редки и са познати на науката едва 
от няколко екземпляра. Уникалната 

способност на Мангустите, да убиват 
отровни змии (особено Сива индийска 
мангуста -Herpestes edwardsii ) се дължи 
основно на тяхната ловкост и бързина, 
както и на добрата резистентност 
към нервотоксичната змийска отрова. 
Най-популярните представители, 
навярно са Сурикатите (Suricata su-
ricatta) известни с организираните 
си колонии и с любимия детски 
герой Тимон от класиката на Дисни, 
Цар Лъв. Размерите им варират от 
200-грамовата Мангуста джудже (Helo-
gale parvula) до достигащата 5 кг. 
Белоопашата мангуста(Ichneumia albi-
cauda). Разнообразната диета включва 
дребни влечуги, земноводни, птици, 
насекоми и дори плодове. Връзката 
на хората с мангустите, датира още от 
неписани времена. Древните египтяни 
вярвали, че регулират популацията на 
крокодилите ядейки яйцата им. Бога 
с лице на мангуста Атум се смята за 
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инкарнация на Ра в борбата му с змията 
от подземния свят Апофис. Заради 
умението си да залавят змии и плъхове 
са желани домашни любимци.

 Учудваща за мен се оказа липсата 
на каквито и да е фотографии на 3 
вида Кузиманзе. След по-подробно 
проучване, стана ясно, че снимките 
на различните видове кузиманзе в 
Интернет, всъщност принадлежат само 
на Дългоносото кузиманзе (Crossarchus 
obscurus). Откриването на точни снимки 
остава бъдеща задача.

Разред: Carnivora
Подразред: Felioformia
Семейство: Herpestidae
Подсемейство: Herpestinae

Блатна мангуста (Atilax paludinosus)

Дългоноса мангуста(Xenogale naso)
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Малка индийска мангуста (Herpestes auropunctatus)

Късоопашата мангуста (Herpestes brachyurus)
бяла мутация, нормалната окраска е тъмнокафява

Индийска сива мангуста (Herpestes edwardsii)
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Индийска сива мангуста (Herpestes edwardsii) 
нападаща змия

Индийска кафява мангуста (Herpestes edwardsii)

Ихневмон (Herpestes ichneumon)
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Яванска мангуста (Herpestes javanicus)

Червена мангуста (Herpestes smithii) Мангуста ракояд (Herpestes urva)

Ивичестошия мангуста 
(Herpestes vitticollis)

Огърличена мангуста (Herpestes semitorquatus)
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