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УВОД 

Дивата свиня  (Sus scrofa Linnaeus, 1758) e сред най-интересните и важни ловни 

обекти в България. Способността на дивата свиня да се адаптира към разнообразни 

местообитания я характеризира като еврибионтен вид с широка екологична пластичност. 

Това е предпоставка за широкото разпространение на вида в Европа, Австралия, Нова 

Зеландия, Северна и Южна Америка. У нас дивата свиня от древността е постоянен 

обитател на всички равнинни и планински гори. Специфичните особености за вида – 

всеядност, висока репродуктивност и ранно достигане на полова зрялост, определят 

огромния интерес на ловното стопанство към нея. Паралелно с това, управлението на 

популацията поражда и редица въпроси, отговор, на част от които, се търси в настоящото 

проучване. 

 

1. ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР   

Дивата свиня (Sus scrofa) е обект на  интерес от страна на учените поради голямата 

екологична пластичност, висока репродуктивност и бързо развитие. У нас по темата и 

проблемите на дивата свиня са работили Русков (1951), Рахманов (1952),  Ботев (1961), 

Петров (1967, 1968), Драгоев (1970), Колев (1970), Байчев (1971),  Генов (1978) и др.  

1.1. Стопанисване на дивата свиня в Европа и у нас. Допустим запас, прираст, 

полова и възрастова структура и ползване. Типове местообитания и бонитиране. 

         По проблемите на стопанисването на дивата свиня са работили и публикували 

Briedermann (1966), Fisher, Shumann (1973), Meinhardt (1978), Wolf, Babiča (1987), Genov 

et al. (1994). За Германия Briedermann (1986) препоръчва минимален запас от 0,3 бр./100 

ха горска площ, а за нашата страна Ботев и др. (1988) посочват като такъв 0,5 бр./100 ха 

пригодна ловна площ. При свободно развъждане според Briedermdnn (1986) и Meinhardt, 

(1978) се наблюдава лек превес на мъжките приплоди около 1,1:1. Препоръчителната 

възрастова структура на допустимия пролетен запас (общо мъжки и женски ) би следвало 

да е: едногодишни – 35%,  млади 2-3 г. – 26%, средновъзрастни – 34% и зрели – 5%. 

Meinhardt (1978) и Briedermdnn (1986) сочат за нормален прираст 150% от 

пролетния запас за Средна Европа при оптимална структура. В нашата страна, при силно 

подмладените запаси на дивата свиня в повечето ловностопански райони, прирастът в 

зависимост от бонитета на местообитанията варира между 50-70% (Михайлов, 2017). За 

максимално ползване и минимализиране на загубите са разработвани различни модели 

от Briedermann (1966; 1971), Uckermann (1972; 1977), Pielowski, Skowron, (1977), Heck, 

Raschke (1980) и Hell (1983). 
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1.2. Хранене на дивата свиня в зависимост от местообитанията 

Всеядността е една от характерните особености на дивата свиня. Растителната 

(надземна и подземна) храна във всяко местообитание (тревни и храстови видове, 

корени, коренища и луковици, семена, плодове и гъби), има основно значение. Храната 

от животински произход е представена от различни видове безгръбначни и гръбначни. 

Дивата свиня я използва периодично и в малки количества, набавяйки я в процеса на 

ровене на почвата.  

1.3. Тегло, телесни и краниометрични размери на дивата свиня 

Теглото, телесните и краниометрични размери са анализирани от Briedermann 

(1966), Haber, (1969), Janda (1964), Bališ (1971), Козло (1975) и др. Най-интензивно е 

нарастването при едногодишните, растежът продължава до петгодишна възраст, като по-

нататъшните изменения в теглото и размерите на дивата свиня  се дължат на натрупване 

на мастна и мускулна тъкан.  

1.4. Установяване развитието на трофея и оценка на трофейните качества на 

дивата свиня в страната 

Развитието на трофея и интензивността на нарастване на долните кучешки зъби, 

анализира Bandt (1965). Растежът на зъбите е най-интензивен при младите индивиди, при 

средновъзрастните интензитетът намалява, при зрелите глигани нарастването 

продължава много бавно, но дължината им намалява от изтриването (Генов, 2019). 

Според Ninov и Mihailov (1995) качествата на трофеите се запазват и подобряват, поради 

продължаващото нарастване на ширина на долните глиги след осмата година. 

Резултатите от настоящото изследване потвърждават тези аргументи и налагат приемане 

на трофейна зрелост на глигана у нас от девет години нагоре и промяна на приетите в 

момента възрастовите групи.  

1.5. Методи за определяне възрастта на дивата свиня 

Определянето на възрастта след отстрела може да се извърши с голяма точност  до 

36 месеца по развитието на зъбите (Генов, 2012). След тази възраст в практиката се 

прилагат различни методи.  

Използване на формовото число като индикатор за определяне на възрастта 

Методът е описан отдавна в литературата и използван в практиката като метод на 

Brandt (1961; 1965). Авторът посочва, че определената по този метод възраст е вярна при 

57% от 3-годишните глигани, само 12% при 4-годишните, а при 5- и 6-годишните, нито 

един индивид не е бил с правилно определена възраст. 
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Използване на средната дължина на изтритата част на долните кучешки зъби, 

като индикатор за определяне на възрастта 

Друг известен  метод за определяне на възрастта е по дължината на изтритата част 

на долните глиги, измерена от вътрешната страна на зъба по цялата дължина на изтритата 

част (Русков, 1975; Ботев и др., 1993).  

Използване на средната дължина на скритата част на долните кучешки зъби, 

като индикатор за определяне на възрастта 

За определяне на възрастта на глигани след отстрела може да се използва и 

съотношението между дължината на целия зъб и неговата скрита в костта част, което с 

напредването на възрастта намалява (Генов, 2019).  

Използване на средната дължина на откритата част на долните кучешки зъби, 

като индикатор за определяне на възрастта 

Възможен начин за определяне на възрастта на глигани след отстрела е също чрез 

съотношението между дължината на целия зъб и неговата открита (над алвеолата) част, 

което с напредването на възрастта се увеличава. Авторът е получил следните дялове на 

видимата част спрямо цялата дължина на зъба, съответно: 4-годишни – 35,2%, 5-годишни 

– 35,5%, 6-годишни – 35,5%, 7-годишни – 36,9% и над 8-годишни – 41,4%. 

2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ  

Целта на настоящия дисертационен труд е да се установи влиянието на 

екологичните условия върху числеността и темпа на увеличаване размера, теглото и 

развитието на трофея в зависимост от възрастта и пола на дивата свиня (Sus scrofa L., 

1758) в България. За изпълнение на поставената цел са изпълнени следните задачи: 

- Анализ на динамиката на числеността и ползването на дивата свиня у нас за 

периода 1952-2020 г.; 

- Изготвяне на екологична и стопанска оценка на стопанисването на дивата свиня 

в страната; 

- Проучване върху естествената храна на дивата свиня в зависимост от 

местообитанията; 

- Определяне влиянието на екологичните фактори върху теглото и нарастването 

на размерите на тялото и черепа на дивата свиня в различните райони на страната; 

- Установяване развитието на трофея и оценка на трофейните качества на дивата 

свиня в страната и определяне на влиянието на екологичните фактори върху тях; 

- Оптимизиране на възрастовите групи за стопанисването и определяне на горната 

граница на трофейната възраст въз основа на развитието и нарастването на глигите. 
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3. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

Настоящето проучване е извършено в периода 1983-2020 г., като е събран обемен 

материал за анализ и характеристика на дивата свиня (Sus scrofa) от следните райони на 

страната - Западна, Средна и Източна Стара планина, Източна Дунавска равнина, 

Краище, Средна гора, Осогово, Витоша, Рила, Западни и Източни Родопи, Сакар, 

Странджа, Малишевска планина и Пириин. 

3.1. Изследване на числеността и ползването на дивата свиня в България 

Динамиката на числеността и ползването на дивата свиня в България е анализирана 

за периода 1952-2020 г. Данните са взети от официалната статистика на държавните 

органи по управление на горите и литературни източници.  

3.2. Стопанисване на дивата свиня в Европа и страната 

Анализът е направен при четири модела в зависимост от годишния прираст на 

отделните популации - 150%, 130%, 100% и 50%, полово съотношение 1:1 и теоритично 

определена възрастова структура. За нашата страна са анализирани данни за периода 

(1988-1991 г.) от Генов (непубликувани) и резултати от настоящето проучване за 2005-

2009 г. от ДЛС Витошко-Студена. 

3.3. Хранене и темп на нарастване на дивата свиня  

По отношение на проучването върху естествената храна на дивата свиня, 

изследванията са анализирани в два основни района – Северна и Южна България, където 

типовете местообитания са много различни. Използвани са няколко метода – събиране 

на стомашни проби, екскременти и наблюдения. Хранителният състав на стомашните 

съдържания е направен по метода на Dzieciolowski (1967) до ниво вид или по-висш 

систематичен таксон.  

3.4. Тегло, размери на тялото и черепа от различни възрасти, пол и райони 

на страната  

Измерено е теглото на 212 екземпляра от Северна България и 220 от Южна 

България. За установяване влиянието на начина на развъждане върху теглото на дивата 

свиня е измерено теглото на 127 екземпляра  развъждани естестествено (свободно) и на 

529 екземпляра развъждани полуестествено (в оградени територии при различни 

местообитания) в ДЛС Витошко-Студена и ДЛС Кормисош.  

Снети са телесни размери по 30 показателя на 361 диви свине в различни възрасти 

и пол от Северна България -170 бр. и Южна България - 191 бр. 

 В цялото проучване са измерени 12 показателя на черепа на общо 309 диви свине.  
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За анализиране на растежа и развитието на трофея в зависимост от възрастта и 

екологичните характеристики на местобитанията, както и трофейните качества на 

глиганите в страната, са снети основните показатели: обща дължина, дължина на 

откритата над алвеолата част, дължина на скритата в челюстта  част, ширина в основата 

и при алвеолата на долните зъби на 1340 глигана от цялата страна на различна възраст.  

3.5. Методи за определяне възрастта на дивата свиня 

Възрастта на дивите свине в настоящето проучване е определена основно чрез 

използването на всички посочени по-горе методи, като в зависимост от възможността са 

използвани едновременно няколко метода в комбинация. За установяване на наличието 

и съответно големината на разликата между определената възраст от автора в това 

проучване и реалната такава е установена точната възраст, чрез изполване на метода на 

растежните годишни слоеве в зъбния цимент на първия молар (Желев, 2018; Zhelev et al., 

2018) на общо 90 индивида. Определянето на възрастта става след директно преброяване 

на годишните слоеве (снимките по-долу), без да се добавя една година, както е при 

благородния елен (Желев и др., 2019).  

 

 
 

 Растежни годишни слоеве на зъбния цимент от М1 на долна и горна челюст от дива 

свиня от зрели глигани: Е – 8 г., Ж – 10 г., З – 11 г. и И – 12 г. 

 

3.8. Статистически методи и модели 

Използван е софтуер IBM SPSS Statistics, ver. 25.0.0.2. за всички статистически 

анализи. Изпълнени са еднофакторен дисперсионен анализ (ЕДА), корелация и линейна 

регресия (ЛР) при различните видове анали в дисертационният труд. При всички модели 

е изпълнен General Linear Model с последваща линейна регресия, за да бъде определен 

знакът (положителен или отрицателен) на променливите, значително влияещи върху 

зависимата променлива. Започвайки с базовия модел е използван подход на 

стъпаловидния подбор (step-wise selection approach), за да се идентифицират 

Е Д 
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статистически значимите ефекти върху зависимата променлива. Използван е набор от 

данни от WORLDCLIM, ver. 1.4 за интервали от 2,5 минути 

(http://www.worldclim.org/bioclim.htm), за да бъдат извлечени автоматично 

биоклиматичните променливи, свързани с температурата и валежите, всички 

специфични за местността, откъдето са добити животните.  

Използван е софтуера DIVA-GIS, ver. 7.5, с който са извършени анализите на 

основните компоненти (PCA), базирани на корелационни матрици, без ротация.  

В допълнение, към климатичните фактори, в моделите са вкючени също 

географската дължина и ширина, както и надморската височина от местата, където са 

добите пробите (местообитанията, където са отстреляни глиганите).  

4. РЕЗУЛТАТИ 

4.1.  Динамика на числеността и ползването на дивата свиня в страната за 

периода 1952-2020 г. 

Първите систематични данни за числеността и разпространението на дивата свиня 

са от пролетната таксация през 1952 г., когато е установено, че в страната обитават 2381 

индивида. През 70-те години на миналия век, дивата свиня достига определения за 

страната допустим запас от 20-25 хил. индивида, плътността на популацията е 2,7 

индв./100 ха., а отстрелът е 10-21,3% от пролетния запас. През следващите десетилетия 

числеността нараства с по-бавни темпове и се колебае в граници между 30-42 хил. бр., 

като ползването продължава да бъде много ниско 13-21%. През този период са 

регистрирани и огнища на класическа чума по дивата свиня, която нанася значителни 

щети. След 2000 г. числеността продължава прогресивно да нараства, достигайки през 

2018 г. от 100 065 индивида, а ползването до 45,3%. Липсата на адекватна политика и 

анализ за състоянието на запаса и ползването на дивата свиня са основна предпоставка 

за бързото разпространението на африканската чума по свинете и чувствителното, почти 

50% намаление на запасите.  

4.2. Анализ на стопанисването на дивата свиня в Европа и у нас  

Анализът е направен при четири модела за европейски страни в зависимост от 

годишния прираст - 150%, 130%, 100% и 50% на отделните популации, полово 

съотношение 1:1 и теоретично определена възрастова структура.    

В зависимост от прираста и ползването на популациите на дива свиня в отделните 

държави, условно могат да се формират три групи. В първата група попада Германия с 

прираст 130-140% от пролетния запас, във втората са Франция, Чехия, Словакия, 

България, Полша, Литва, Белорус с прираст 100-120%, а в третата група влизат държави 

http://www.worldclim.org/bioclim.htm
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от Източна Европа и Русия с прираст 50-66%. При  съотношението между теоретично 

определеното тегло (33,5 кг) и теглото на отстреляните индивиди също могат да се 

формират три групи, като в първата група попадат Германия и Франция с разлика до 

11%; във втората група разликата е в границите от 18,3% (Кавказ, Русия) до 30,1%  

(Брянска област, Русия); към третата група, с разлика над 30,1%, попадат шест държави, 

като то е най-високо от двете страни на Беловежката гора (Полша) – 45,8% и 39,4%  в 

Литва. В България тази разлика по литературни данни е 26,7-36%, а според данни от 

настоящето проучване е 22% над теоретичното оптимално тегло като показател за 

рационално ползване на популацията на дивата свиня. Разработените теоретични модели 

за оптимално ползване на дивата свиня се базират на основата на теорията за максимално 

стабилна продукция (Begon et al., 1986).  

При прилагане на третия теоретичен модел за ДЛС Витошко-Студена, с реални 

данни за ползването за периода 2005-2009 г., резултатите показват, че реализираният 

отстрел по възрастови групи е 50% до една година, 25% до две години и 25% над две 

години и средното тегло на отстреляните изкормени индивиди е с 22% по-голямо от 

теоретично оптималното тегло. Този резултат определено е добър за свободно 

развъждане на дивата свиня на фона на представените резултати в Европа и нашата 

страна от предишни изследвания. Средногодишното ползването на дивата свиня през 

период 2005-2009 г. е 48,7% и е реализиран изцяло по линия на организирания ловен 

туризъм. Това е основната причина за отчетения по-голям с 10% отстрел в групата над 

две години. За същия период са добивани средногодишно 22 бр. трофеи, което 

представлява 67,9% от общия брой отстреляни глигани. Реализираното средногодишно 

ползване на дивата свиня за целия период е доста по-малко от прираста, като целта е да 

се осигури саморазселване в прилежащите площи на ПП Витоша и ловностопанските 

райони на съседните ловни сдружения.    

 4.3. Хранене на дивата свиня в зависимост от местообитанията 

Интензивността на нарастване теглото на дивата свиня е пряко свързана с характера 

на местообитанията, главно наличието и достъпността на храна в различните периоди на 

годината. В равнинните части на Северна България културните растения, като тегловен 

дял са 78,3% от годишните количества храна на дивата свиня. През лятото те са открити 

в 100% от стомасите, а през зимата този дял достига до 90,7%. Делът на културните 

растения е в пряка връзка с плодоношението на дъба и бука - при обилно плодоношение 

той е 50-60% от храната, а при липсата му - до 90% (Genov, 1987). В планинската част на 

Южна България, надземната растителна храна преобладава в стомашните проби. Тя се 
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среща в 85,6% от пробите, с тегловен дял 76,1%. Подземната растителна храна е с 

различно участие, като най-често е срещана в пробите през лятото (98,3%). Дивите 

растения имат честота на срещане 67,3% и тегловен дял 70,2%, който е над два пъти 

повече, отколкото при културните растения. В годишния цикъл, най-често се среща 

жълъдът от различните видове дъб - около 30%, следван от орловата папрат при 20,3% 

от пробите.  

4.4. Анализ на теглото, размерите на тялото и черепа на дивата свиня 

4.4.1. Анализ на теглото на дивата свиня 

При статистическа обработка на измерено тегло на 212 екземпляра от Северна 

България е установено, че няма достоверна разлика между средното тегло на 

едновъзрастни индивиди от двата пола.  

При едногодишните свине, средното тегло на индивидите от Странджа е по-голямо 

с 35% от тези в Западните Родопи и с 18% от тези в Рило-Родопски масив. При 

индивидите до двегодишна възраст разликата в средното тегло намалява с 15% в 

Западните Родопи и с 25% в Рило-Родопския масив спрямо Странджа, като и в трите 

района е отчетено удвояване на теглото спрямо едногодишните. Общо за двата пола на 

тригодишна възраст се наблюдава забавяне на темпа на растеж и средното им тегло, 

спрямо двегодишните е увеличено с 23,6%. Темпът на нарастване продължава да 

намалява и на четвъртата година, при което средното тегло на индивидите се увеличава 

само с 10% спрямо тригодишните.  

Сравнителен анализ на теглото на дивата свиня в Северна и Южна България 

Резултатите от сравнителния анализ на средното тегло на диви свине от различни 

по хранителен потенциал местообитания показват,  че няма достоверна разлика в теглото 

между мъжките и женските индивиди на възраст до една година (125 бр.). При 

двегодишните (84 бр.)  е установена достоверна разлика на ниво P=0,01, като средното 

тегло за Северна България е с 24% по-голямо. При индивидите на тригодишна възраст 

(101 бр.) тази разлика намалява, но е съществена на ниво P=0,05. Средното тегло на 

индивидите над тригодишна възраст (122 бр.), отново е  достоверна разлика на ниво 

P=0,01. При разделяне по пол се оказва, че няма достоверна разлика между мъжките и 

женски екземпляри от Северна България, но такава има за Южна България, и то на 

високо ниво P=0,01. На същото ниво на достоверност е разликата между женските 

индивиди от двата района. При мъжките разликата е несъществена. За установяване 

влиянието на начина на развъждане на дивата свиня – свободно в естествени условия и 

полусвободно в ловни огради е направен анализ на средното тегло на индивиди от ДЛС 
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Витошко-Студена и Кормисош. Резултатите показват, че средната тегловна маса е по-

висока при индивидите от ДЛС Витошко-Студена в сравнение с ДЛС Кормисош.  

Друг аспект на анализа е установяване на разлика в теглото между мъжки и женски 

диви свине, развъждани в ловните огради на ДЛС Витошко-Студена. Отчетено е 

влиянието на вътревидовата конкуренция. Средното тегло на развъжданите в ловните 

огради диви свине е по-малко от това на свободно отглежданите за съответната възраст 

и пол.  

4.4.2. Сравнителен анализ на телесните размери в зависимост от възрастта и 

пола на дивата свиня от Северна и Южна България 

При сравнителния анализ на телесните размери по 30 параметъра на отстреляни 

диви свине в зависимост от възрастта се установи, че  при екземплярите до една година 

съществува достоверна разлика по 15 параметъра или 50% от снетите телесните размери. 

При двегодишните екземпляри такава разлика има при 25 параметъра. Като цяло 

индивидите от Северна България са по-едри, със средна дължина на тялото по-голяма от 

тези от Южна България.  

Статистическите сравнения на параметрите при индивидите над три години 

показват, че няма достоверна разлика между тях в двата района. Това доказва, че след 

тази възраст размерите на тялото почти не се променят и различията са само по 

отношение на натрупване на телесна маса.  

4.4.3. Анализ на краниометричните характеристики на дивата свиня 

Обща дължина на черепа от различни възрасти и полове от цялата страна 

Резултатите от анализите на общата дължина на черепа по пол показват, че при 

мъжките индивиди той продължава да нараства по дължина дори до седматата година 

(Табл. 1, Фиг.1). При тази възраст, средната стойност на дължина на черепа е най-голяма 

(434,32 мм).  

Таблица 1. Обща дължина на черепа (мм) на глигани по възрасти общо за страната 

(n=192) 
 

Възраст N 
Процент от 

общия брой 
Min Max Range Mean Std. Error Median Std. Dev. 

1 34 17,7 211,60 336,32 124,72 283,63 4,59381 290,31 26,78626 

2 32 16,7 322,63 392,44 69,81 360,62 3,05796 361,64 17,29842 

3 32 16,7 367,44 408,47 41,03 387,82 1,79678 390,03 10,16413 

4 33 17,2 390,17 436,45 46,28 411,68 2,04524 413,97 11,74904 

5 28 14,6 401,59 452,12 50,53 425,33 2,66549 423,85 14,10442 

6 17 8,9 400,14 451,76 51,62 427,57 3,51580 424,74 14,49601 

7 16 8,3 417,32 452,16 34,84 434,32 2,70286 436,98 10,81145 

ОБЩО 192 100,0 - - - - - - - 
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Фиг. 1. Разпределение на общата дължина на черепа (мм) на глигани по възрасти, общо за 

страната (n=192) 
 

При женските индивиди резултатите от анализите показват, че черепът продължава 

да нараства по дължина също, както и при мъжките - до седмата година, достигайки 

средни стойности от 402,57 мм.След прилагане на ЕДА, резултатите при женските диви 

свине са аналогични като при глиганите.   

Резултатите показват, че пълното развитие на дължината на черепа и при двата пола 

настъпва не на четвъртата година, а на петата година, като до тази възраст тя продължава 

да нараства значително, а след нея растежът е сравнително малък и незначителен (Фиг. 

2). Подобен резултат посочва и Козло (1975), че над 4-годишна възраст размерите на 

черепа не се променят съществено.   
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Фиг. 2. Средно нарастване (мм) на общата дължина на черепа за всяка една възраст до 

следващата общо за двата пола и страната (n=309) 

 

 Определяне на различия в общата дължина на черепа при двата пола от 

отделни популации 

При анализите на общата дължина на черепа по популации за всяка една възраст 

(1-7 г.), окончателната извадка наброява 309 бр. диви свине (192 бр. мъжки и 117 бр. 

женски), разпределени в шест популации. Резултатите показват, че при 1- до 7-

годишните няма статистическа значима разлика между нито една от популациите, с 

изключение при 2-годишните между популации Североизточна България и Родопи 

(p=0,007) и между Югозападна България и Родопи (p=0,012).  

  

При по-детайлен анализ на средното нарастване на общата дължината на черепа за 

всяка една възраст до следващата не се открояват популации с висок темп на общата 

дължина на черепа при отделните възрасти (Фиг. 3). Забелязва се, обаче, че при глиганите 

от популация Родопи е едно от най-голямо нарастване през първите години (без 

едногодишните), а след третата година, нарастването е с малки темпове.  
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Фиг. 3. Разпределение по популации на средното нарастване (мм) на общата дължина на 

черепа на глигани при отделните възрасти (n=192) 

 

Модели за определяне на факторите, влияещи върху общата дължина на 

черепа  

Приложен е стъполовидния базов модел tskl ~ sex + geol + age + climatef1 + 

climatef2 + climatef3, като са проучени  три климатични фактора, обясняващи 98,6% от 

първоначалното вариране на климатичните данни. Първият основен компонент – 

climatef1, обясняващ 62,8% от вариацията на климатичните данни, отразява относително 

ниска средна температура на околната среда, по-специално през най-топлите и студени 

периоди от годината (bio 1, 5, 6, 10 и 11) и относително високи валежи по време на сух, 

топъл и най-влажен период от годината (bio 12, 13, 14, 16, 17 и 18). Вторият основен 
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компонент – climatef 2, обясняващ 23,1% от вариацията на климатичните данни, отразява 

относително висока температура на околната среда през най-влажното тримесечие, но 

също така и ниска температура през най-сухото тримесечие на годината (bio 8 и 9), както 

и относително ниски валежи през най-студеното тримесечие на година (bio 19). Третият 

основен компонент – climatef 3, обясняващ 12,8% от вариацията на климатичните данни, 

отразява валежите през най-влажния месец от годината (bio 13). 

Според резултатите от стъпаловидния базов модел, възрастта (p=0,0001), полът 

(p=0,0001), геоложкият състав (p=0,0001), climatef1 (p=0,010) и climatef1 (p=0,001), имат 

значителен ефект върху общата дължина на черепа. Мъжките черепи са по-дълги от 

женските, независимо от всички други променливи. Общата дължина на черепа се 

увеличава значително с възрастта, като приблизително се достига плато в нарастването 

на възраст от 4-5 години.  

Дивите свине от райони със седиментни скали имат по-дълги черепи от тези с 

магмен произход. Тук трябва да се обърне внимание и да се има предвид, че при ранна 

възраст дивите свине от райони с магмени скали имат по-големи стойности на общата 

дължина на черепа (Фиг. 4).  

 

 
 

 

 Фиг. 4. Разпределение на общата дължина на черепа (мм) в зависимост от вида на 

скалата, пола и възрастта, общо за всички популации (n=309) 
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4.5. Анализ на трофейните качества на глиганите в страната 

4.5.1. Средна дължина на долните зъби на глигани от различни възрасти и 

популации от цялата страна 

Определяне на кулминацията на средната дължина на долните зъби на 

глигани общо за страната 

При анализ на 1340 индивида е установено, че кулминацията на средната дължина 

на долните зъби у нас настъпва на 11-та година (Фиг. 5), когато и средната стойност на 

дължина на долните зъби е най-голяма (24,01 см), следвана от 10-годишните.   

След 14-годишна възраст започва осезаемо намаляване на средната дължина на 

долните зъби (средно с 1,61 см по-къси от 13-годишните), поради отчупвания или силно  

изтриване на връхната им част.  

Резултатите от анализа на средното нарастване на долните зъби за всяка една 

възраст до следващата показва, че от 2 до 4 години нарастването средно е над 1,5 см на 

година (дори и над 2 см при 3-годишните), между 1 и 1,5 см от 5 до 7 години, между 

почти 0,5 см до 1 см от 7 до 9 години и над 9 години прираст на зъбите не преобладава 

(освен между 10 и 11 година), а в голяма степен дори е с отрицателен знак в сравнение с 

предходната година при 10, 12 и 13 годишните (Фиг. 6).  

 

 

 
 

 

Фиг. 5. Разпределение на средната дължина на долния зъб (см) по възрасти (n=1340) 
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Фиг. 6. Средно нарастване (см) на дължината на долния зъб от всяка една възраст до 

следващата, за цялата страна (n=1335) 

 

При анализ между възрастовите групи поотделно, както младите от 

средновъзрастните, така и средновъзрастните от зрелите, и зрелите от младите, имат 

значима статистическа разлика (p=0,0001) между средните стойности на дължината на 

долните зъби (Фиг. 7). Докато в самите групи младите и зрели нямат статистическа 

разлика в дължините, това не е така за средновъзрастните (освен посочените по-горе 

значими разлики между поредните възрасти, има такава и между 4- и 6-годишните, 4- и 

7-годишните, както и между 5- и 7-годишните (p=0,0001).  
 

   

Фиг. 7. Разпределение на средната дължина на долния зъб (см) по възрастови групи за 

цялата страна (n=1340) 
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Снемането на размерите на трофеите от цялата страна за това проучване обхваща 

над 35 години 1984-2020 г. Независимо, че периодът е значително разтегнат,  големият 

размер на извадката (1340 бр.), все пак позволява да се направят приблизителни изводи 

за процентното разпределение на отстрела между средновъзрастните и зрелите глигани, 

особено с цел добив на трофеи (Фиг. 8).  

 

 
Фиг. 8. Брой на измерените трофеи за цялата страна по възрасти  

за целият период на проучването (n=1340) 

 

Определяне на различия в средната дължина на долните зъби на глигани по 

популации 

При анализите на средната дължина на долните зъби, окончателната извадка 

наброява 1309 глигана, обединени в 15 популации.  

При анализ на ниво цялата средновъзрастна група 4-7-годишни е установено, че 

има статистическа значима разлика (p=0,0001) в средната дължина на долните зъби 

между Западна и Средна Стара планина, между Средна Стара планина и Източни Родопи, 

Западни Родопи и Витоша, между Източна Стара планина и Източни Родопи (p=0,028) и 

Западни Родопи (p=0,05). Между останалите популации такава не се наблюдава.  

При анализ на ниво цялата група на зрелите глигани над осем години (n=423), е 

констатирано, че няма статистическа значима разлика в средната дължина на долните 

зъби между нито една популация, сравнени една с друга (Фиг. 9) независимо, че имат 

различия, те не са значими за разлика от средновъзрастните. 
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Фиг. 9. Разпределение на средната дължина на долния зъб (см) при зрелите глигани по 

популации (n=423) 

 

4.5.2. Резултати от моделите за определяне на факторите, влияещи върху 

средната  дължина на долните зъби 

Съвкупно влияние на възрастта, геоложкия състав на скалите и 

климатичните характеристики на местообитанията върху средната дължина на 

долните зъби  

При анализите е използван моделът: allt ~ age + geol + climatef1 + climatef2 + 

climatef3. Проучени са 3 климатични фактора, обясняващи 93,61% от първоначалното 

вариране на климатичните данни. Според резултатите от стъпаловидния базов модел 

(n=1340), средната дължина на долните зъби се увеличава значително с увеличаване на 

възрастта (p=0,0001), както е посочено в резултатите по-горе, и е значително по-голяма 

(p=0,0001) в местообитанията  с магмен произход на скалите (Фиг. 10). Установено е, че 

възрастовият ефект не се различава (p=0,782), тоест остава постоянно проявяващ се в 

местообитанията за двата типа геоложки произход на скалите. Нито един от 

климатичните фактори не играе съществена роля за определяне на средната дължина на 

долните зъби. 
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Фиг. 10. Разпределение на средната дължина на долните зъби (см) при средновъзрастните 

и зрелите глигани по вид на скалата (n=1340) 

 

Докато факторът възраст е логично приемлив и известен относно 

правопропорционалната му корелационна връзка със средната дължина на долните зъби, 

то геоложкият произход на скалите до сега не е посочван за доказан съществен фактор, 

не само за България, но и за други райони от ареала на дивата свиня в световен мащаб.  

Съвкупно вляение на възрастта, общата дължина на черепа, геоложкия състав 

на скалите и климатичните характеристики на местообитанията върху средната  

дължина на долните зъби 

Използван е базовият модел за определяне на факторите, влияещи върху средната 

дължина на долните зъби с добавена нова променлив tskl – индивидуални стойности на 

общата дължина на черепа за всека една дива свиня:  

allt ~ age + geol + tskl + climatef1 + climatef2 + climatef3, 

Резултатите показват, че с напредването на възрастта се увеличава както общата 

дължина на черепа, така и средната дължина на долните зъби, особено в местообитания 

с магмен произход на геоложкия състав (Фиг. 11). Съответно при по-големи размери на 

черепа, стойностите на средната дължина на долните зъби също нарастват.  
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Фиг. 11. Разпределение на средната дължина на долните зъби (см) и общата дължина на 

черепа (мм) по възрасти и вид на скалата (n=61, всяка точка от диаграмата е отделен 

индивид) 

 

4.5.3. Средна ширина на долния зъб на глигани от различни възрасти и 

популации от цялата страна 

Определяне на кулминацията на средната ширина на долния зъб на глигани 

общо за страната 

Резултатите от анализите от настоящата извадка (1340 бр.) показват, че точна 

кулминация на средната ширина на долните зъби у нас не може да се посочи, тъй като 

най-възрастните глигани (без националния рекорд, определен на 17 години) са на 14 

години, а средната ширина на долните зъби продължава да нараства до тази възраст 

включително (Фиг. 12) със средна стойност от 27,8 мм.  
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Фиг. 12. Разпределение на средната ширина в основата на долния зъб (мм) по възрасти 

(n=1340) 

 

При групата на средновъзрастните глигани, ЕДА показа, че има статистически 

значима разлика между средните стойности на ширината в основата на долните зъби на 

5- и 6-годишните (p=0,038) и 6- и 7-годишните (p=0,0001). Само при сравнение между 4- 

и 5-годишните не се наблюдава значима разлика, както и при сравнение между двете 

гранични възрасти на двете отделни възрастови групи – средновъзрастни и зрели 

глигани, а именно 7- и 8-годишните. Тези резултати отново дават основание да се 

преразгледат диапазоните на възрастовите групи – млади, средновъзрастни и зрели, тъй 

като няма статистическа значима разлика в средната ширина в основата на долните зъби 

между 4- и 5-годишните, както и 7- и 8-годишните, а има значима разлика между 5- и 6-

годишните, 6- и 7-годишните и 8- и 9-годишните (Фиг 13) .  

 
 

Фиг. 13. Средно нарастване (мм) на ширината в основата на долния кучишки зъб от 

всяка една възраст до следващата, за цялата страна (n=1335) 
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При анализ между възрастовите групи поотделно (Фиг. 14), както младите от 

средновъзрастните, така и средновъзрастните от зрелите и зрелите от младите имат 

голяма статистически значима разлика (p=0,0001), какъвто е и резултатът между 

средните стойности на дължината на долните зъби.  

 
 

Фиг. 14. Разпределение на средната ширина на долните зъби (мм)  

по възрастови групи за цялата страна (n=1340) 

  

Определяне на различия в средната ширина в основата на долните зъби на 

глигани по популации 

 И при тези анализи, както при средната дължина на долните зъби окончателната 

извадка наброява 1309 бр. глигана обединени в 15 популации, поради посочените вече 

причини. При анализ на ниво цялата група на средновъзрастните – 4-7-годишни е 

установено, че има статистическа значима разлика в средната ширина на долните зъби 

единствено за една популация и две други, а именно между Източна Дунавска равнина и 

Средна Стара планина (p=0,003) и Източна Стара планина (p=0,004). Между останалите 

популации такава не се наблюдава.  

При анализ на ниво цялата група на зрелите глигани над 8 години е установено, че 

няма статистическа значима разлика в средната ширина на долните зъби между нито 

една популация, сравнени една с друга независимо (Фиг. 15). Стойностни различия има 

между Източни Родопи и Източна Стара планина (p=0,019). 
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Фиг.15. Разпределение на средната ширина в основата на долния зъб (мм) при зрелите 

глигани, сравнени по популации (n=423) 

 

Както при средната дължина на долните зъби, така и при средната ширина в 

основата, резултатите показват, че  при зрелите глигани от различни популации от цялата 

страна няма статистическа разлика в ширините на долните зъби, както при отделните 

възрасти (освен при 9-годишните между популациите от Източни Родопи и Пирин), така 

и за цялата група (освен между Източни Родопи и Източна Стара планина).  

 

4.5.4. Резултати от моделите за определяне на факторите влияещи върху 

средната  ширина на долните зъби 

Съвкупно влияние на възрастта, геоложкия състав на скалите и 

климатичните характеристики на местообитанията върху средната  ширина на 

долните зъби 

В анализите са използвани същите три климатични фактора, както при раздела 

„Средната дължина на долните зъби”, тъй като индивидите и базата данни са едни и 

същи. От резултатите е установено, че средната ширина на долните зъби се увеличава 

значително с увеличаване на възрастта (p=0,0001), както получихме в резултатите по-

горе и е значително по-голяма (p=0,0001) в местообитания с магмен произход на скалите 

(Фиг. 16).  
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Фиг. 16. Разпределение на средната ширина на долните зъби (мм) по вид на скалата 

(n=1340) 

 

Установено е, че възрастовият ефект не се различава (p=0,377), т.е. остава 

постоянно проявяващ се в местообитанията с двата типа геоложки произходи на скалите. 

Нито един от климатичните фактори не оказват значително влияние върху средната 

ширина на долните зъби.  

От резултатите се вижда, че при млада възраст (2- и 4-годишни животни), средната 

ширина в основата е по-голяма при индивиди, които са обитавали местообитания със 

скали със седиментен произход. Докато при останалите възрасти, това е обратно (без 12-

годишните), като най-често разликата между двете средни ширини е до 0,5 мм.  

Докато факторът възраст е логично приемлив и известен относно 

правопропорциоаналната му корелационна връзка със средната ширина в основата, 

както се установи от резултатите по-горе, то геоложкия състав на скалите до сега не е 

посочван за такъв доказан съществен фактор, доколкото ни е известно, не само за 

България, но и за други райони от ареала на дивата свиня в световен мащаб.  

Съвкупно влияние на възрастта, общата дължина на черепа, геоложкия 

състав на скалите и климатичните характеристики на местообитанията върху 

средната  ширина в основата на долните зъби 

Моделите са направени отново за същата зависима променлива – средната ширина 

на долните зъби, като са включени същите променливи в посочения по-горе раздел, и със 
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същата обосновка за включването на нова променлива – общата дължина на черепа в 

същия базов модел.  

След прилагане на стъпаловидния подход на базовия модел е установено, че 

средната ширина на долните зъби нараства с увеличаване на възрастта (p=0,0001). 

Долните зъби са значително по-широки в местообитания с магмен произход на скалите 

(p=0,003). Установено е значимо влияние и на трите климатични фактора, съоветно 

p=0,00, p=0,0001 и p=0,012. Всички тези установени зависимости влияят върху средната 

ширина на долните зъби в основата, независимо една от друга (Фиг. 17).  

 
 

 

Фиг. 17. Разпределение на средната ширина на долните зъби (мм) и общата дължина на 

черепа (мм) по възрасти и вид на скалата  

(n=61, всяка точка от диаграмата е отделен индивид) 

 

4.5.5. Обща оценка на трофея на глигани от различни възрасти и популации 

от цялата страна 

Определяне на кулминацията на общата оценка на трофея на глигани добити 

от цялата страна  

Анализите от настоящата извадка (1222 бр.) показват, че кулминацията на общата 

оценка на трофея у нас настъпва на 11-та година (Фиг. 18), когато и средната стойност 

на общата оценка е най-голяма – 123,91 CIC т. Този пик съвпада и с кулминацията на 

средната стойност на дължина на долните зъби на тази възраст – 24,01 см, което е 
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нормално, тъй като последната участва в значителна степен в сформирането на общата 

оценка на трофея. 

 

 
 

Фиг. 18. Разпределение на средните стойности на общата оценка на трофея (CIC т.) по 

възрасти (n=1222) 

 

Глиганите на възраст 9, 10 или 11 г. могат да имат най-голяма разлика в общата 

оценка на трофея от една и съща възраст, в която трофеят може да достигне кулминация. 

Следователно, наблюдават се различни трофейни качества на глиганите спрямо 

различните популации в тези три възрасти у нас.  

След анализите е установено, че няма статистически значима разлика между 

средните стойности на общата оценка на трофея на 9- и 10-годишните (p=1,000), 10- и 

11-годишните (p=0,969), 11- и 12-годишните (p=1,000), 12- и 13-годишните (p=1,000), 13- 

и 14-годишните (p=1,000).  

В средновъзрастовата група, ЕДА показа, че има статистически значима разлика 

(p=0,0001) между средните стойности на общата оценка на трофея на 5- и 6-годишните, 

както 6- и 7-годишните. При тази възрастова група е установена също и значима 

корелация (r=0,576, p=0,0001) между възрастта и средните стойности на общата оценка 

на трофея, което се дължи на силно значимите разлики между отделните възрасти една 

с друга.   

В допълнение на това, от пет до девет години средното нарастване на общата 

оценка на трофея е над 3,5 точки на година (освен между 7- и 8-годишните). Докато над 

9 години средното годишно нарастване на общата точка на трофея е до 1 точка (освен 
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между 10- и 11-годишните), като дори между 11- и 12-годишните е с отрицателен знак 

(Фиг. 19).  

   

Фиг. 19. Средно нарастване (мм) на ширината на долния зъб от всяка една възраст до 

следващата, за цялата страна (n=1217) 
 

 

При анализ между възрастовите групи поотделно (Фиг. 20), както младите от 

средновъзрастните, така и средновъзрастните от зрелите и зрелите от младите имат 

много значима статистическа разлика (p=0,0001), какъвто е и резултатът между средните 

стойности на дължината и ширината в основата на долните зъби. Отново вътре в самите 

групи при зрелите няма статистическа разлика (с известни изключения при 8-годишните) 

в общата оценка на трофея, докато при средновъзрастните (освен между 7- и 8-

годишните) това не е така.  

 
 

Фиг. 20. Разпределение на средните стойности на общата оценка на трофея (CIC т.) по 

възрастови групи за цялата страна (n=1222) 
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Определяне на различия в средните общи оценки на трофея по популации 

При анализ на ниво група на средновъзрастните е установено, че има статистическа 

значима разлика в общата оценка на трофея единствено за една популация и четири 

други, а именно между Източна Стара планина и Източна Дунавска равнина (p=0,007), 

Източни Родопи (p=0,009), Западни Родопи (p=0,013) и Витоша (p=0,040). Между 

останалите популации такава не се наблюдава. При анализ на ниво цялата група на 

зрелите глигани над 8 г. няма статистическа значима разлика в общата оценка на трофея 

между нито една популация, сравнени една с друга независимо, че имат стойностни 

различия (Фиг. 21), освен между Източни Родопи и Средна Стара планина (p=0,006) и 

Източни Родопи и Източна Стара планина (p=0,005), както се получи и като резултат при 

средната ширина на долните зъби. 

 

 
 

 

Фиг. 21. Разпределение на средните стойности на обща оценка на трофея (CIC т.) при 

зрелите глигани по популации (n=416) 

 

 

4.5.6. Резултати от моделите за определяне на факторите, влияещи върху 

общата оценка на трофея 

Съвкупно влияние на възрастта, геоложкия състав на скалите и 

климатичните характеристики на местообитанията върху общата оценка на 

трофея 

Има значителен ефект на едновременното взаимодействие между възрастта и 

променливата геологичен състав върху оценката на трофея, но при проверка на 
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графичните криви на възрастта не е разкрит ясен модел на взаимодействие. Ето защо, 

моделът е направен не с променливата възраст, а с възрастовата група и резултатите за 

този подход са по-ясни: възрастовата група и геоложкият състав имат значителен ефект 

(p=0,0001) върху средните общи оценки на трофея (Фиг. 22), но не се набюдава 

значителен ефект (p=0,109) при взаимодействието на тези две променливи заедно. CIC 

точките са по-високи при глигани от възрастовата група на зрелите в сравнение със 

средновъзрастните, както се установи и по-горе в резултатите.  

 
 

 

Фиг. 22. Разпределение на средните стойности на обща оценка на трофея (CIC т.) по вид 

на скалата и възрасти (n=1222) 

 

Същата зависимост се получи и при променливата геоложки състав – глиганите от 

местообитания със състав на скалите от магмен произход имат по-големи общи оценки 

на трофея от тези, които обитават местообитания със седиментен произход. При групата 

на зрелите, глигани от седиментен произход на скалата общата им оценка на трофея 

достига до 97,15% от общата оценка на трофея на тези с магмен произход. При 

средновързрастовата група този процент е 98,2% (Фиг. 23).  Големината на извадката е 

достатъчна и тези резултати могат да бъдат приети с голяма категоричност. Нито един 

от климатичните фактори не оказват значително влияние върху общата оценка на трофея.  

Докато факторът възраст е логично приемлив и известен относно 

правопропорциоаналната му корелационна връзка със средната ширина в основата, то 

геоложкият произход на скалите до сега не е посочван за такъв доказан съществен 

фактор, доколкото ни е известно, не само за България, но и за други райони от ареала на 

дивата свиня в световен мащаб.  
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Фиг. 23. Разпределение на средните стойности на обща оценка на трофея (CIC т.) по вид 

на скалата и възрастови групи (n=1222) 

 
 

Съвкупно влияние на възрастта, общата дължина на черепа, геоложкия 

състав на скалите и климатичните характеристики на местообитанията върху 

общата оценка на трофея 

След прилагане на стъпаловидния подход на базовия модел се получи, че общата 

оценка на трофея се увеличава значително с увеличаване на възрастта (p=0,0001), има 

значимо влияние на геоложкия състав на скалите (p=0,022), както и при по-голяма обща 

дължина на черепа (p=0,001). Установено е и значимо влияние и на всички климатични 

фактори, съответно climatef1 (p=0,001), climatef2 (p=0,0001) и climatef3 (p=0,012). Всички 

тези установени зависимости влияят върху общата оценка на трофея, независимо една от 

друга.  

 Тук обаче, независимо от тези два фактора, CIC т. са по-високи в местообитания 

със седиментен произход на скалата отколкото с магмен. Това е обратно на досега 

получените резултати по-горе за влиянието на геоложкия състав върху общата оценка на 

трофея, където броят на пробите е значително по-голям. Този резултат вероятно се 

дължи освен на малкия брой проби включени в извадката, и на разпределението на 

стойностите по възрасти и геоложки състав на скалата (Фиг.24). 
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Фиг. 24. Разпределение на броя и средните стойности на общата оценка на трофея (CIC т.) 

по вид на скалата и възрасти (n=61) 
 

Отново CIC точките се увеличават с възрастта и общата дължина на черепа (Фиг. 

25), което е логично, тъй като от резултатите се получи, че общата дължина на черепа 

влияе също и при средната дължина и ширина на долните зъби. Освен това, climatf1 има 

положителен ефект върху CIC т., т.е. те са по-високи в местообитания със сравнително 

ниска температура на околната среда през най-топлите и студени периоди от годината и 

относително високи валежи. CIC точките също се увеличават в местообитания със 

сравнително висока температура през най-влажните и сухи периоди на годината и при 

относително ниски валежи през най-сухите и топли дни в годината (climatf2).  

 
 

Фиг. 25. Разпределение на общата оценка на трофея (CIC т.) и общата дължина на черепа 

(мм) по възрасти и вид на скалата  (n=61, всяка точка от диаграмата е отделен индивид) 
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4.5.7. Резултати от дяловото разпределението на средната дължина и ширина 

на долните зъби от общата оценка на трофея 

Размерът на извадката (1222 бр.) в настоящото проучване позволява да се направи 

детайлен анализ по възрасти за големината на дяла на двата показателя – средната 

дължина и ширина (в основата) на долните зъби, както общо така и по-отделно. 

Получените резултати и направените изводи за определените стойностни диапазони по 

възрасти могат да бъдат възприети с голяма достоверност и категоричност.  

 При средната дължина на долните зъби мярката е см (с точност до 1 мм), като се 

дават по 1 точка на всеки измерен среден сантиметър от левите и десните долни зъби. 

Резултатите показват, че процентът на средната дължина на долните зъби от общата 

оценка на трофея е най-голям (19,48) при 11-годишните, аналогична е и кулминацията 

на средната дължина и на общата оценка на трофея у нас.  

При всички останали възрасти между две съседни такива, не се установи 

статистическа значима разлика, което показва много близък незначим процент на 

средната дължина на долните зъби от общата оценка на трофея над 6-годишните, 

влючително. Потвръждение на тези резултати е видно и от графично представените 

данни на Фиг. 26, където също се забелязва, че след 12-та година, процентът започва да 

спада, което вероятно се дължи на намаляване на средната дължина на долните зъби, 

както вече установихме поради отчупване или силно  изтриване на връхната им част.  

 

 
 

Фиг. 26. Разпределение на процента на средната дължина на долните зъби от общата 

оценка на трофея  (CIC т.) по възрасти, общо за страната  

(n=1222, всяка точка от диаграмата е отделен индивид) 
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За разлика от средната дължина на долните зъби, при средната ширина на долните 

зъби мярката е мм, с точност до 0,1 мм, като се дават по 3 точка на всеки измерен среден 

милиметър от левите и десните долни зъби. Резултатите показват, че процентът на 

средната ширина на долните зъби в основата от общата оценка на трофея е най-голям 

(65,95) при 14-годишните, където е и кулминацията на средната ширина у нас (Фиг. 27).  

 

 
 

Фиг. 27. Разпределение на процента на средната ширина на долните зъби от общата 

оценка на трофея (CIC т.) по възрасти, общо за страната (n=1222) 

 

Видно и от графично представените данни на Фиг. 28, където се установи, че след 

13-тата година включително, процентът започва да се увеличава, което вероятно се 

дължи на намаляване на процента на средната дължина на долните зъби, както вече се 

установи. Това показва, че средната ширина на долните зъби е основният и най-важен 

показател в образуването на общата оценка, тъй като следва нейните значими 

зависимости между отделните възрасти, които установихме по-горе.  
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Фиг. 28. Разпределение на процента на средната ширина на долните зъби от общата 

оценка на трофея  (CIC т.) по възрасти, общо за страната (n=1222, всяка точка от 

диаграмата е отделен индивид) 
 

В допълнение, за възрастовата група на средновъзрастните животни, т.е. между 

ченири и седем години включително, се наблюдава умерена отрицателна корелация (r=-

0,236, p=0,0001) между възрастта и процента на средната дължина на долните зъби, което 

се дължи на разликата на 5-годишните от другите възрасти. При зрелите над 8 г. 

включително се наблюдава слаба до никаква статистически незначителна корелация 

(r=0,080, p=1,000), както по-горе. При анализ между групите на средновъзрастните и 

зрелите (Фиг. 29) се установи статистически значима разлика (p=0,032). 

 
 

Фиг. 29. Разпределение на процента на средната дължина на долните зъби от общата 

оценка на трофея  (CIC т.) по възрастови групи за цялата страна (n=1222) 
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При анализ на общия дял и за двата показателя – средната дължина и ширина от 

общата оценка на трофея се установи, че общия процент на двата показателя е най-голям 

– 84,46 при 13-годишните. От резултатите до сега се установи, че от петте части които 

участват в образуването на общата оценка на трофея при глиганите, най-голям дял заема 

средната ширина на долните зъби в основата – средно 65%, следвана от средната 

дължина на долните зъби – средно 19%, средната обиколка на горните зъби – около 9-

10% и накрая добавките за красота и отбивите за недостатъци общо с около 6-7%. 

4.6. Определяне възрастта и оптимизиране на възрастовите групи за 

стопанисването 

4.6.1. Използване на формовото число, като индикатор за определяне на 

възрастта 

При анализите в изследването, прилагайки отдавна известният и описан в 

литературата  метод на Brandt се установи, че на 12-годишна възраст съотношението на 

средните ширини в основата и алвеолата е точно 1, като след тази възраст продължава 

плавно да намалява (Фиг.30). Забелязваме също, че след 4-та година включително 

минималните стойности на формовото число са много близки една с друга и клонящи 

към 1, което съвпада и с установените резултати от Mӧller (1984) за минималните 

стойности на формовото число при различни възрасти.  

 
 

Фиг. 30. Разпределение на формовото число по възрасти (n=1340) 
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От резултатите се установи, че средните стойности на формовото число могат да се 

използват при младите и средновъзрастните глигани, и то с цел доуточняване или в 

допълнение с други методи за определяне на възрастта при глиганите след отстрела. При 

зрелите глигани, той е изцяло ненадежден метод. Анализът на разпределението на 

формовото число показва, че има много значима статистическа разлика (p=0,0001) между 

отделните възрастови групи (Фиг. 31). Абсолютните стойности на формовото число при 

младите животни варират между 1,25 и 1,65, а зрелите имат стойности под 1,11. При 

средновъзрастните, диапазонът на индивидуалните стойности е много голям – от 0,97 до 

1,40.  Може да се напрви обоснован извод,  че ориентировъчните средни стойности за 

отделните възрастови групи от други проучвания не могат да се ползват категорично и 

трябва да се приемат само с цел доуточняване или в допълнение с други методи за 

определяне на възрастта при глиганите след отстрела.  

 
 

 

Фиг. 31. Разпределение на формовото число по възрастови групи за цялата страна 

(n=1340) 

 

4.6.2. Използване на средната дължина на изтритата повърхност на долните 

кучешки зъби, като индикатор за определяне на възрастта 

Установено е, че на 13-годишна възраст средното изтриване на долните зъби е най-

голямо, като след тази възраст продължава плавно да намалява.  

От получените резултати за цялата извадка, се вижда, че от 5- до 9-годишните има 

значима разлика между две отделни поредни възрасти. Следователно, средните 

стойности могат да се използват за ориентировъчно определяне на възрастта от 5-тата до 
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9-тата година включително, но преди и след тези възрасти това не е така, тъй като и 10-, 

11-, 12-, 13- и 14-годишни индивиди, могат да имат едни и същи средни стойности на 

изтритата част на долните зъби. Същото се отнася и при групата на младите индивиди – 

2- и 3-годишните. Използването на метода може да бъде с цел доуточняване или в 

допълнение с други методи за определяне на възрастта при глиганите след отстрела. При 

зрелите глигани след 10-тата година, той е изцяло ненадежден метод. .  

При анализ на средните дължини на изтритата част по възрастови групи (Фиг. 32), 

както младите от средновъзрастните, така и средновъзрастните от зрелите и зрелите от 

младите имат много значима статистическа разлика (p=0,0001).  

В много проучвания се използва коефициент на изтритата повърхност на долните 

глиги, който представлява съотношение между средната дължина на долните зъби и 

средната дължина на изтрита им част. Установено е, че с напредването на възрастта 

коефициентът намалява (Фиг. 33), като с най-ниски стойности са 14-годишните (не е 

включен в анализите 17-годишният индивид, национален рекорд). От 5 години до 13 

години включително, средните стойности на коефициента варира между 3 и 4, като при 

2-, 3- и 4-годишните той е над 4, а при 14-годишните под 3.  

 
 

Фиг. 32. Разпределение на средните дължини на изтритата повърност на долните глиги по 

възрастови групи за цялата страна (n=1340) 
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Фиг. 33. Средни стойности на коефициента на изтритата повърхност на долните глиги по 

възрасти (n=1340) 

 

При анализ на средните стойности на коефициента на изтритата част по възрастови 

групи, както младите от средновъзрастните, така и средновъзрастните от зрелите и 

зрелите от младите имат много значима статистическа разлика (p=0,0001).  

 

Резултати от моделите за определяне на факторите влияещи върху средните 

стойности на дължината на изтритата част на долните кучешки зъби 

Резултатите показват, че средната дължина на изтритата част на долните зъби се 

увеличава значително с увеличаване на възрастта (p=0,0001) и е значително по-голяма 

(p=0,0001) в местообитания с магмен произход на скалите (Фиг. 34).  

Установено е, че възрастовият ефект не се различава (p=0,115), т.е. остава 

постоянно проявяващ се в местообитанията за двата типа геоложки произходи на 

скалите. Нито един от климатичните фактори не оказват значително влияние върху 

дължината на изтритата част.  
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Фиг. 34. Разпределение на средната дължина на изтритата част на долните зъби (см) по 

вид на скалата (n=1340) 

 

4.6.3. Използване на средната дължина на скритата част на долните кучешки 

зъби, като индикатор за определяне на възрастта 

В анализите е използван средният процент на дължината на скритата част от цялата 

дължина на долните зъби, като параметър за анализ, тъй като дава директно представа с 

напредването на възрастта каква част заема скритата дължина на зъба от общата такава. 

От резултатите е установено, че средната дължина на скритата част намалява постепенно 

(Фиг. 35), като не се забелязва ясен пик за това.  

 
 

Фиг. 35. Среден процент на скритата част от цялата дължина на долните зъби по възрасти 

(n=1340, Box plot) 



 

41 
 

 

В научните проучвания се използва също и коефициент на скритата част на долните 

глиги, който представлява съотношението между средната обща дължина и средната 

дължина на скритата част на долните зъби. Колкото по-висока е стойността на този 

коефициент толкова животното е по-старо, т.е. скритата повърност заема по-малка част 

от дължината на глигата. От резултатите се установи, че с напредването на възрастта 

коефициента се увеличава (Фиг. 36), като има най-високи стойности при 14-годишните.  

 
 

 

Фиг. 36. Средни стойности на коефициента на средната дължина на скритата част на 

долните глиги по възрасти (Box plot n=1340) 

 

Отново при анализ на средните стойности на коефициента на средната дължина 

на скритата част по възрастови групи, както младите от средновъзрастните, така и 

средновъзрастните от зрелите и зрелите от младите имат много значима статистическа 

разлика (p=0,0001).  

 

4.6.4. Използване на средната дължина на откритата част на долните кучешки 

зъби, като индикатор за определяне на възрастта 

И при тези анализи е използван средния процент на дължината на откритата част 

от цялата дължина на долните зъби, тъй като дава директно представа с напредването на 

възрастта, каква част заема откритата дължина на зъба от общата такава. От резултатите 

се установи, че средния процент на дължина на откритата част (n=1340) се увеличава 

постепенно, като няма пик или скокове във стойностите.  



 

42 
 

Следователно и тук, при отделните възрасти при всички възрастови групи средните 

стойности на процента на откритата част на дължината на долните зъби могат да се 

използват за ориентировъчно определяне на възрастта, тъй като при средновъзрастните 

и зрелите,  имаме само с 10% увеличение на дължината на откритата част. С 

напредването на възрастта коефициентът на откритата част намалява ( Фиг. 37). 

Установено е, че от 2 до 5 години включително, средните стойности на коефициента 

варират между 3,80 и 3,00, а от 6-14 годишните включително, между 2 и 3.  

 
Фиг. 37. Средни стойности на коефициента на средната дължина на откритата част на 

долните глиги по възрасти (Box plot n=1340) 

 

4.6.5. Анализ на точността при определяне възрастта на дивата свиня по 

различните параметри на долните зъби 

При нашите анализи установихме, че при комбинация на формовото число и 

средната дължина на изтритата повърхност на долните глиги, може да се дадат надеждни 

резултатите за определянето на възрастта, особено при средновъзрастните (Фиг. 38).  
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Фиг. 38. Разпределение на формовите числа и средните дъжини на изтритата повърхност 

на долните глиги (см) при средновъзрастните (n=901) и зрелите (n=427) за цялата страна 

(всяка точка от диаграмата е отделен индивид от извадката) 

 

Подобни зависимости има и при други комбинации от параметри, при които може 

да се улесни разграничаването на отделните възрасти при средновъзрастните глигани. 

При зрелите, такова разграничение не може да се направи, тъй като освен 8-годишните, 

всички индивиди са събрани в една цяла съвкупност. Този факт отново подкрепя 

предложението ни, че 8-годишните трябва да бъдат отделени към средновъзрастните, а 

не в групата на зрелите глигани.  

4.6.5. Установяване на разликата между определената от автора възраст  на 

диви свине от настоящето проучване и реалната им такава 

Резултатите показват, че като цяло, тенденцията на нарастване и спадане на броя 

на индивидите в графично представените данни при отделните възрасти (Фиг. 39) и 

възрастови групи (Фиг. 40) е приблизително една и съща и при двата подхода.  
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Фиг. 39. Разпределение на индивидите общо от двата пола по възрасти от сравнителната 

извадка на настоящото проучване в ляво и по срез в дясно (n=89t) 

 

  
 

 

Фиг. 40. Разпределение на индивидите по възрастови групи от сравнителната извадка на 

настоящото проучване в ляво и по срез в дясно (n=89) 
 

Наблюдава се висока корелация между възрастта определена от автора и тази по 

срез, като коефициентът на детерминация е много висок R2=0,848.  

От всички анализи е установено, че при отделните възрасти (с малки изключения) 

средната разлика във възрастите е под 1 година. Ето защо, тези отклонения от реалната 

възраст при отделните възрасти и възрастови групи са абсолютно приемливи за 

настоящите анализи в дисертацията и получените резултати и изводи, свързани с 

възрастта могат да се приемат с много голяма достоверност. 
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4.6.6. Оптимизиране на възрастовите групи за стопанисването 

Резултатите при двата пола по отделно показваха, че при общата дължина на черепа 

4 годишните не се различават статистически значимо от 5 годишните, което вероятно се 

дължи на малкия размер извадка и за двата пола при тези възрасти. Обратно, при 

анализите с по-голяма извадка общо за двата пола, резултатите категорично показваха, 

че общата дължина на черепа достига до пълното развитие на пет години, като до тази 

възраст тя продължава да нараства значително, а след нея растежът е сравнително малък 

и незначителен.  

От анализите на трофейните качества на дивата свиня в страната, се установи, че 

няма статистическа значима разлика в средната дължина и ширина на долните зъби 

между 4- и 5-годишните, както и 7- и 8-годишните, а има значима разлика между 5- и 6-

годишните и 8- и 9-годишните. Аналогично, такива са и резултатите при общата оценка 

на трофея. В допълнение на това, резултатите от анализа на средното нарастване на тези 

показатели за всяка една възраст до следващата (с изключение при средната ширина в 

основата), също подкрепят това твърдение.  

Използването на голяма извадка в настоящото проучване (n=1340), както и 

високата точност при определяне на възрастта от автора с установено абсолютно 

приемливо отклонение от реалната (до 1 г.), също спомагат за това ново разпределение.  

Всичко това дава основание за да се преразгледат и променят сегашните 

възрастовите диапазони на възрастовите групи: млади – от 2 до 3 г., средновъзрастни – 

от 4 до 7 г. и зрели – над 7 г., съответно на: млади – между 2 и 4 навършени години, 

средновъзрастни – между 5 и 8 навършени години и зрелите – над 9 навършени години. 

 

5. ИЗВОДИ 

Сравнителният анализ на средното тегло на диви свине, отстреляни в различни по 

хранителен потенциал местообитания през един вегетационен сезон, за Южна България 

установява достоверна разлика между популациите от Родопите, Рила, Витоша, Краище 

и Югозападна България, спрямо тези от Странджа, където са по-големи. Такива разлика 

на средните тегла за различните местообитания в Северна България не се установяват, 

но достоверна разлика по този показател е установена при популациите от Северна и 

Южна България, където средното тегло е по-малко. 

При едногодишните и двегодишни диви свине съществува достоверна разлика 

между Северна и Южна България, като телесните размери  в Северна България са по-

големи. При тригодишните екземпляри параметрите от двата района се изравняват, а над 
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три години няма достоверна разлика в телесните измервания в двата района.  

Пълното развитие на дължината на черепа общо за двата пола настъпва не на 

четири години,      а на пет, като до тази възраст тя продължава да нараства значително, а 

след нея растежът   е сравнително малък и незначителен, което подкрепя възможността за 

ново разпределение на възрастовите диапазони във възрастовите групи.  

Кулминацията на средната дължина на долните зъби у нас настъпва след 11-та 

година. Средното годишно нарастване е най-интензивно до петата година, от седем до 

девет години темповете на нарастване намаляват, и след девет години прирастът е 

минимален  или с отрицателен знак при 12-13-годишните. 

Точна възраст за  кулминация на средната ширина на долните зъби у нас не може да 

се посочи,  тъй като тя продължава да нараства дори и до 14 г. При глиганите в зряла 

възраст няма големи различия в средните  стойности  при една и съща възраст, което 

показва сравнително висок трофеен потенциал на различните популации у нас. 

Средната дължина и ширина на долните зъби от глигани  обитаващи местообитания 

със скали с магмен произход са  с по-високи стойности от тези със седиментен.  

Глиганите с най-високи общи оценки (CIC) на трофеите у нас са на 11 или повече 

години, тъй като кулминацията на основните параметри формиращи оценката - ширина 

и дължина на долните зъби е в тази възраст. Общия дял за двата показателя в оценката е 

около 84-95% при 13-годишните глигани.   

За практиката при определяне на възрастта успешно могат да се ползват формовото 

число, размерите на изтритата част, частта над алвеолата и скритата част, както и 

съотношенията им към общата дължина на долните зъби на глиганите. Тези данни е най-

добре да се ползват комбинирано, като се отчитат спецификите на отделните популации. 

 

6. ПРЕПОРЪКИ 

За качествено подобряване таксацията на дивата свиня в страната е необходимо да 

се въведат в практиката приложимите методи за изследване на популационните 

параметри на вида. 

За подобряване стопанисването, основно в насока формиране и поддържане на 

правилна възрастова и полова структура на популациите на дивата свиня, е необходимо 

да се променят действащите процедури за подготовка на ловците, обучение и 

квалификация на ловните специалисти в ловните сдружения и държавните структури.  За 

практиката е важно да има познания за правилно определяне поне на възрастовите групи.  
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За постигане на устойчиво екологосъобразно ползване на дивата свиня е 

необходимо до се промянят принципите на планиране и контрола  по изпълнене на 

плановете за отстрел. От страна на държавните органи да се контролира не само 

количеството – броят на отстреляните индивиди, но и тяхното разпределение по 

възрастови групи.   

Използването на различните методи за определяне на възрастта в живо състояние 

и след отстрела, като: форма и размери на тялото, поведенчески реакции,  вкостеняване 

на черепните шевове, формово число, средните стойности на изтритата част, средните 

стойности на процента на скритата и откритата част от дължината на долните зъби и др.  

в комбинация могат да дадат сигурност при определяне на възрастовата група и  

конкретната възраст. 

Средните стойности на различните индикатори за отделни възрасти и възрастови 

групи от публикувани проучвания не следва да се приемат като общовалидна норма, а   

като ориентири с цел доуточняване или в допълнение с други методи за определяне на 

възрастта, при отчитане спецификата на местообитанията. 

Определени прагове на възрастта при различните методи за нейното определяне, 

например дължина на изтритата част над 6,5 см са над пет години, над 7,5 см са над шест 

години, над 8 см са над седем години и над 8,5 см са над осем години са по подходящи 

за практиката, отколкото прагове определени с гранични стойности, както до сега са 

приети в ловностопанската наука – 4-4,5 см при 4-5-годишни, 4,5-5,5 см при 5-6-

годишни, 5,5-6,5 см при 6-7-годишни и т.н. 

Необходимо е да се преразгледат и променят сегашните възрастови диапазони на 

възрастовите групи: млади – от 2 до 3 г., средновъзрастни – от 4 до 7 г. и зрели – над 7 

г., съответно на: при младите – между 2 и 4 навършени години, при средновъзрастните – 

между 5 и 8 навършени години и при зрелите – над 9 навършени години. 

 

7. ПРИНОСИ 

7.1. Научни приноси с оригинален характер  

1. За първи път за целия ареал на дивата свиня в България е изготвен модел на 

трофейните качества на глиганите в зависимост от съвкупното влияние на 

генетичните индекси, възрастта, общата дължина на черепа, геоложкия състав на 

скалите и климатичните фактори. 



 

48 
 

2. За първи път за целия ареал на вида у нас е моделирана общата дължина на черепа 

при дивата свиня в зависимост от съвкупното влияние на възрастта, геоложкия 

състав на скалите и климатичните фактори. 

 

7.2. Научно-приложни приноси 

1. Определени са за първи път у нас кулминацията на средната дължина, ширина и 

обща оценка на трофея, както и средното им годишно нарастване и 

разграничаване по популации. 

2. За първи път у нас е определен процентът на средната дължина и ширина от 

общата оценка на трофея по възрасти при голяма извадка (n=1222). 

3. Определена е за първи път у нас кулминацията на общата дължина на черепа, 

както и средното ѝ годишно нарастване и разграничаване по популации. 

4. Определени са нови прагове на възрастта при различните методи и индикатори за 

нейното определяне след отстрела с практическа насочност, заедно в комбинация 

или в допълнение с други методи, които са различни от прагове, определени с 

гранични стойности и приети в ловностопанската наука до сега. 

5. Определени са нови възрастови диапазони на възрастовите групи при глиганите. 
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INFLUENCE OF ECOLOGICAL CONDITIONS ON THE DYNAMICS OF THE 

NUMBER AND RATE OF INCREASE IN THE SIZE, WEIGHT AND 

DEVELOPMENT OF THE TROPHY DEPENDING ON THE AGE AND SEX OF THE 

WILD BOAR (SUS SCROFA L., 1778) IN BULGARIA 

(SUMARRY) 

The present study was conducted in the period 1983-2020. An analysis of the dynamics 

of the number and shooting bag of wild boar in Bulgaria for the period 1952-2020 were made, 

an ecological and economic assessment of management was prepared, studied the natural food 

of wild boar in habitat dependence was. The influence of ecological factors on weight was 

analyzed, and data from 432 individuals from Northern and Southern Bulgaria were taken. To 

determine the influence of the breeding method, the weight of 529 individuals bred in fenced 

areas was measured. To track the rate of increase in body size, measurements were made on 

361 individuals. To determine the age at which full physiological growth occurs in the wild 

boar, 12 indicators of the skull of a total of 309 wild boars were measured. To analyze the 

growth, development of the trophy and the trophy qualities of the wild boars in the country, the 

main measurments of the trophy of 1340 wild boars from all over the country at different ages 

were taken. 

The comparative analysis of the average weight and body size of wild boars found a 

significant difference between the populations of Southern and those of Northern Bulgaria. The 

full development of the length of the skull for both sexes occurs not at four but at five years. 

The culmination of the average length of the lower teeth in our country occurs after 11 years, 

while the average width of the lower teeth continues to increase even up to 14 years. The 

average length and width of the lower teeth of wild boar habitats with rocks of magmatic origin 

are higher than those with sedimentary. The boars with the highest total scores (CIC) of the 

trophies in our country are 11 years old or older, and the total share of the two indicators – 

length and width of the lower teeth in the score is about 84-95% for 13-year-old wild boars. 

It is necessary to review and change the current age ranges of the age groups: young - 

from 2 to 3 years, middle-aged - from 4 to 7 years and adult - over 7 years, respectively: for 

young - between 2 and 4 years years, for middle-aged - between 5 and 8 years of age and for 

adults - over 9 years of age. 
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