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Кучетата (Canidae) са най-разпростране-
ните представители на разред Хищници 
в света. Присъстват на всички конти-
ненти, с изключение на Антарктида. 
Срещат се от тропическите джунгли, 
през саваните, пустините, умерените 
гори до алпийските зони и вечния север. 
Особено редките Лисица на Дарвин 
(Lycalopex fulvipes) и Островна сива ли-
сица (Urocyon littoralis) населяват съвсем 
малки ареали, изолирани на отделни 
острови, докато нашата Червена лиси-
ца (Vulpes vulpes), покрива хабитат от 
около 70 млн. км2. Съществуват 13 съвре-
менни рода и 35 вида (общо 172 подви-
да). Три вида са Критично Застрашени 
(Critically Endangered), 3 са Застрашени 
(Endangered),а 1 вид и 5 подвида са из-
чезнали от 1600 г. насам. Молекулярния 
часовник показва отделяне на Кучетата 
от другите представители на Carnivora 
преди 50 млн. г. , а някой от съвременни-
те видове се появяват още преди 300 000 
г. Трънливия път на еволюция е оставил 
зад гърба си забележителни представи-

тели на Canidae. Достатъчно е да споме-
нем митичния Canis dirus и рекордьора 
по големина Epicyon haydeni, достигал 
внушителните 170 кг. В наши дни разме-
рите им варират от дребничкия Фенек 
(1,8 кг) до масивния Сив Вълк (62 кг). 
Повечето от Кучетата са самотни ловци, 
но някой от по-едрите представители 
като Вълка, Хиеновидното куче и Ази-
атското диво куче, образуват органи-
зирани глутници. Съвместните усилия 
и добре развитите комуникационни 
способности им позволяват да повалят 
плячка, значително по-едра от техните 
размери. Има данни показващи успеш-
ни нападения, от страна на Азиатски 
диви кучета(Cuon alpinus), над най-го-
лемия див бик, величествения Гаур (Bos 
gaurus). В резултат от неизбежните им 
сблъсъци с хората, често са безпощадно 
изтребвани, като вредители по добитъ-
ка. Ценната им козина, също ги е ориса-
ла с нерадостна съдба. Все пак сериозни-
те усилия на немалко природозащитни 
организации, дават плодове. През 2004 
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г. например, Етиопския вълк (Canis 
simensis) беше записан като Застрашен 
(Endangered), след като дълго време 
се смяташе за Критично Застрашен 
(Critically Endangered). Прогресивното 
унищожение на естествената му среда, 
обаче, прави съхраняването му доста 
трудно.

В миналото австралийското куче 
Динго(Canis lupus dingo), беше смята-
но за отделен вид от семейство Canidae. 
Днес,като подивяла форма на опитоме-
ния от човека Сив Вълк (Canis Lupus) е 
определяно за негов подвид. Подобна 
съдба имат и малко известните Пеещи 
кучета от Нова Гвинея.

Разред: Carnivora
Подразред: Caniformia

Семейство: Canidae
Род: Canis

Сив Вълк (Canis lupus)

Червен вълк (Canis rufus)
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Етиопски вълк (Canis simensis)

Койот (Canis latrans)

Златист чакал(Canis aureus)
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Род: Cuon
Азиатско диво куче (Cuon alpinus) 

Род: Chrysocyon
Гривест вълк (Chrysocyon brachyurus)

Род: Speothos
Храстово куче (Speothos venaticus)

Род: Lycaon
Хиеновидно куче(Lycaon pictus)
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