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УВОД 

Вълкът (Canis lupus L.) от дълбока древност е обект на възхищение и 

почит заради усъвършенстваните сетива, издръжливостта и умението да се 

сдобива с плячка. Потърпевшите от нападенията над добитъка и дивеча 

стопани в значителна степен се отнасят към него като ненужно и дори 

вредно същество, но хората, чиято дейност не е в директен конфликт с 

вида, са радетели за неговата защита.  

Популацията на вълка в България драматично намалява през измина-

лия век, особено през 50-те и 60-те години, заради масовия контрол на 

хищника и главно поради обявени парични стимули и национално органи-

зирани кампании за отравяне със стрихнин. В резултат вълкът почти из-

чезва и само малки групи оцеляват в зоната на държавните граници в Ро-

допите, Странджа, Краище и Западна Стара планина.  

Възстановяването на популацията на вълка започва в началото на        

80-те години, след забраната за използване на стрихнин. В наши дни видът 

обитава всички планински райони и повечето равнинни гори. Официал-

ната таксация оценява популацията на 2000–3000 индивида. Макар да се 

провежда едновременно за цялата страна, съществува възможност от 

двойно преброяване в съседни административни единици. Според експер-

тни оценки популацията не надвишава 1000–1200 индивида. Видът се 

среща върху площ от около 25 000 km², което е малко под 25% от терито-

рията на страната. 

Проучвания на вълка в северния дял на Калоферска Стара планина са 

основани на анкети и наблюдения с ограничени срокове (Спасов и др., 

1999). Съществуват обаче редица неизяснени въпроси, отнасящи се върху 

биологията и екологията на вида. В тази връзка интерес представлява раз-

криването на закономерностите във взаимоотношенията между вълка и не-

говите жертви чрез използване на класически и съвременни методи за наб-

людение в качеството на основа за оценка на неговото стопанско и еколо-

гично място и роля в горските екосистеми в северния дял на Калоферска 

Стара планина.  

1. ЛИТЕРАТУРЕН ПРЕГЛЕД 

Вълкът се среща в разнообразни местообитания в по-голямата част 

от Северното полукълбо, на север от 20° северна ширина (Mech, 1995). Раз-

пространението му до края на 19-ти и началото на 20-ти век обхваща Ев-

разия, Северна Америка и Северна Африка (Boitani, 2000). Boitani (2000) 

прави своите заключения въз основа на неправилното предположение на 

Ferguson (1981), че северноафриканската популация представлява подвид 
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на вълка (Canis lupus lupaster), но Спасов достига до извода, че това е от-

делен вид (Spasov, 1989).  

В северозападната част на Европа вълкът е унищожен много рано. В 

Англия видът изчезва през 1500 г. (Генов, 2015). Последният екземпляр в 

Шотландия е убит през 1680 г., в Ирландия през 1710 г., а по късно във 

Франция, Дания, Холандия, Белгия и други страни от континента (Макри-

дин, 1978). В края на 18 в. вълкът е унищожен в Германия поради органи-

зирано преследване (Butzeck et al., 1988; Ansorge, Schellenberg, 2007). 

Съвременното разпространение на вълка обхваща Испания, Португа-

лия, Франция, Италия, всички страни на Балканския и Скандинавския по-

луострови, Швейцария, Австрия, Чехия, Словакия, Унгария, Полша, Бело-

русия, Румъния, Молдавия, Украйна, Латвия, Литва, Естония, Финландия 

и Европейска Русия (Генов, 2015). Вълкът отново заселва Централна Ев-

ропа чрез имиграция от източните и южните популации, образувайки глут-

ници, размножаващи се  успешно. Експоненциално нарастване на попула-

цията на вълка започва в началото на 2000-те години, което продължава и 

в наши дни (Herzog, 2018). Подобно е положението в Швейцария и Авст-

рия. Това довежда до бързо увеличаване на конфликтите между човека и 

вълка. Германската субпопулация, считана за най-западната част от огром-

ната балтийско-източноевропейска популация на вълците, всъщност по-

казва незасегнат експоненциален растеж. В Германия първото наблюдение 

на вълци е регистрирано през 2000 г., след отсъствие от почти 100 години 

(Wagner et al., 2012).  

Въз основа на окраската и размерите на тялото, вълкът в България 

има сходство както с C. l. campestris от степните райони на Източна Европа 

и C. l. cubanensis от Кавказ и Северна Турция, така и със средноруско-сред-

ноевропейския C. l. lupus,  до който балканският вълк се доближава най-

много и по относително едрите си размери (Спасов, 2007). През 70-те го-

дини на миналия век видът населява отделни изолирани горско-планински 

райони на Югозападна България, Източни Родопи, Западна Стара планина, 

Странджа и Русенски Лом (Спасов, 2007). В България семейните глутници 

обитават основно планински и полупланински територии. Предпочитани 

са широколистни и иглолистни гори, храсталаци, планински ливади, 

скални масиви и ждрела (Спиридонов, Спасов, 2015). У нас териториите 

най-често варират между 70-300 km², а големината на глутницата е до 8 

индивида (Цингарска, лично съобщение). Обитаваната площ от вълка в 

страната възлиза на 32 000 km² с около 130 семейни групи от по 5 индивида 

средно, като общата численост възлиза на 800 екземпляра (250 размножа-

ващи се и 25% нетериториални), при плътност 1 индивид/500 ha над 1 000 

m н. в. и 1 индивид/10 000 ha под тази височина (Спиридонов, Спасов, 

2015).  
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Храната на вълка в отделните части на ареала му е представена от 

различни видове тревопасни животни, обаче основно място в изхранва-

нето заемат копитните видове. За условията в Средна гора Ivanov (1988) 

указва дневна консумация на месо 2,0-3,0 kg. Авторът установява, че през 

лятото превес имат домашните животни, докато зимните месеци вълците 

разчитат на диви копитни. Серафимов et al. (2008) анализират 197 екскре-

менти в Западни Родопи и установяват 11 вида в храната, от които най-

често срещана жертва е дивата свиня – 36,5% от пробите, с общ обем на 

съдържание 36,3%. На второ място е сърната (съответно отчетена в 26,9% 

от пробите и 26,5% от обема), следвана от мърша от кон (съответно 10,2% 

и 9,9%) и елен или кошута (съответно 9,6% и 9,6%). Получените резултати 

от анализа на 686 екскремента в Западни Родопи за периода 2003-2008 г. 

показват, че сърната заема водещо място (38,5 %), следвана от дивата 

свиня (33,8%) и благородния елен (5,5%) (Генов и др., 2015). В друго изс-

ледване през 2006-2007 г. в този район (ДЛС „Чепино“) са установени 5 

вида жертви на вълка: благороден елен, сърна, дива свиня, бялка и кон (при 

два вида дивеч, сърна и дива свиня, са разграничени и възрастови катего-

рии – млади и стари животни) (Георгиев и др., 2008). 

2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Целта на настоящето изследване е да се проучи детайлно биологията 

и екологията на вълка в северния дял на Калоферска Стара планина, с ак-

цент върху храната на вида и взаимоотношенията с останалите видове 

хищници в района. 

При разработването на темата са формулирани следните основни за-

дачи: 

 Установяване на видовия състав и относителното участие на 

жертвите на вълка чрез анализ на хранителни останки, открити 

в екскрементни проби в района на двете Държавни ловни сто-

панства (ДЛС) „Росица“ и „Русалка“, където се стопанисват ос-

новните видове местен едър дивеч и прилежащите територии в 

Национален парк „Централен Балкан“ (НПЦБ); 

 Изясняване на сезонните особености в храненето на хищника и 

неговите предпочитания по отношение на отделните видове ди-

веч; 

 Проучване на въздействието на вълка върху основните дивечови 

популации и домашния добитък, отглеждан пасищно в НПЦБ; 

 Изясняване на предпочитанията на вълка и неговите жертви в 

избора на местообитания и степента на припокриване;  

 Установяване на плътността на популациите на вълка и дивите 

копитни животни (благороден елен, сърна и дива свиня) чрез из-

ползване на съвременни дистанционни методи; 
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 Изясняване на особеностите в денонощната активност на вълка 

и дивеча през различните сезони; 

 Отчитане на същността на конкурентните взаимоотношения 

между вълка и останалите хищници в северния дял на Централна 

Стара планина. 

3. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

3.1. Район на проучването  

Районът, в който се провежда изследването е централната част на 

Стара планина на север от главното ѝ било. В северна посока следва гра-

ниците на Ловни стопанства „Русалка“ с ловен участък (ЛУ)„Черни Осъм“ 

и „Росица“ с (ЛУ) „Тодорчета“ . На запад се ограничава до границата на 

НП „Централен Балкан“, а на изток я подминава, стигайки до вр. Бедек. 

3.2. Събиране на екскрементни проби 

Храната на вълка (Canis lupus) на територията на ДЛС „Росица“ ДЛС 

„Русалка“ и НП „Централен Балкан“ е проучена чрез анализ на екскремен-

тни проби, остатъци от жертви, следене чрез фотокапани, преки наблюде-

ния и разговори с ловните и паркови служители, ловци и пастири. 

При топло време и липса на сняг пробите от екскременти са събирани 

главно по горските пътища и пътеки. През зимата събирането на пробите 

е извършвано основно по пътищата и чрез проследяване на открити следи 

от вълци. Теренните мисии са провеждани в края на всяко тримесечие, це-

лящо отнасянето на откритите находки към съответния сезон.  

3.3. Лабораторна обработка на пробите 

Лабораторните процедури се основават на принципите, представени 

от Reynolds, Aebischer (1991), Ciucci et al. (1996) и др. 

Хартиените пликове издържат на условията в автоклав, поради което 

опакованите проби са освобождавани само от полиетиленовите пликове и 

са поставяни в автоклав за 90 минути при температура 130 °С. Процеду-

рата е задължителна за да се унищожат всички паразитни яйца, главно тези 

на кучешката тения (Echinococcus granulosus Batsch), която е изключи-

телно опасен паразит и по хората.  

Бозайниците в пробите са идентифицирани чрез космите, костите и 

копитата. Подобно на Sidorovich et al. (2017) се установява микроскопски 

козината на бозайниците, използвайки ключовете на Debrot et al. (1982) и 

Teerink (2003). Младите сърни са разпознавани само през летния и нача-

лото на есенния сезон, след което космите на младите животни вече не се 
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различават от тези на възрастните. С цел по-точно диагностициране на ви-

довете жертви е направена колекция от микроскопски препарати на косми 

от намиращите се в района бозайници, направени със светлинен микрос-

коп ZEISS NU2. 

3.4. Методи за анализ на екскрементни проби  

Анализът на пробите е извършен по двата стандартни метода, опи-

сани в литературата – честота на срещане и погълната биомаса. Честотата 

на срещане представлява съотношението на храната (вида на жертвата) 

към общия брой на пробите, изразено в проценти (Voigt et al., 1976). Видо-

вият състав, срещащ се в незначителни количества (до 1%) в пробите, не 

се включва в метода за срещаемост. 

Погълнатата биомаса се определя въз основа на установените връзки 

между количеството изядена биомаса от хищниците и депозираните след 

това екскременти, използвайки линейно-регресионен модел. Той е полу-

чен чрез опитно хранене на вълци в изкуствени условия (Weaver, 1993). 

Зависимата променлива величина „y“ (y = 0,439 + 0,008 x; r2 = 0,78) изра-

зява погълнатата биомаса за всяка екскрементна проба, докато независи-

мата променлива величина „x“ е живото тегло (kg) от жертвата, усвоено в 

пробите. 

3.5. Информация за намиране на остатъци от жертви на вълка 

Жертвите на вълка са установени чрез откриване на техни останки по 

време на търсенето на екскременти. По този начин са открити 18 останки 

от жертви на благороден елен. При част от тях (осем) са открити и челюс-

тните кости, които са събрани. От сърна са намерени 9 индивида, поради 

липса на челюсти обаче не може да се определи достоверно точната въз-

раст. Направено е разграничение на приплодите под една година (6 инди-

вида) и над тази възраст (3 индивида) по големината на костите и копитата. 

От дива свиня са открити само 3 жертви. При едрия домашен добитък 6 на 

подрастващи индивиди и 1 на възрастна крава в последствие в разговор 

със собственика става ясно, че знае за нея и е жертва на мечка. От коне са 

намерени само 8 индивида. Останки от овце са открити на 4 места.  

При дивите копитни животни информацията за жертвите е допълнена 

от записките на ловните служители, отговарящи за отделните участъци в 

ловните стопанства. В границите на НП „Централен Балкан“ видове жер-

тви (диви и домашни) са отразени в  протоколите на парковите охранители. 

По този начин за периода 2017-2020 г. останките са: 32 на благороден елен; 

27 на сърна; 11 на дива свиня:18 на крава (теле), 56 на кон (жребче); 6 на-

падения върху овце с 39 жертви. 
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3.6. Дистанционни методи за наблюдение чрез използване на 

фотокапани  

Фотокамерите са устройства, конструктивно пригодени за регистри-

ране и записване на всяко животно, преминаващо в обсега на сензорите 

им. Когато животно премине движението се възприема, за което спомага 

и телесната му температура, в резултат на което фотокапанът се задейства, 

заснемайки изображение (Swann et al., 1973, 2011). За горските местооби-

тания е възприета схема от 1 km² (Kilshaw, MacDonald, 2011). Необходимо 

е да се съобрази скоростта и обхвата на придвижване, които са по-високи 

при хищниците, отколкото при тревопасните (Rowcliffe et al., 2016). Ко-

гато се работи с двете категории животни се търси компромисен вариант 

за разстоянието между фотокапаните (Златанова, лично съобщение).   

Настройките включват 3 последователни снимки и 10-секунден клип, 

целящо по надеждно разграничаване на независимите събития. Върху 

всяко изображение се отбелязва датата, часът, фазата на Луната и серий-

ният номер на фотокапана. Това е съпътстваща информация, необходима 

за последващите анализи в програмата Camera Base, за установяване на 

различните параметри при наблюдаваните видове. 

3.7. Обработка и анализ на данните от фотокапаните 

Специализираната програма за обработка на изображенията е Camera 

Base (Tobler, 2013). Използвана е версия 1.6., която е преведена на българ-

ски език от Златанова (лично съобщение), при което са добавени и допъл-

нителни функции за анализи. За установяване на плътността, знаейки 

площта и числеността на регистрираните видове, е използвана функцията 

REM (Random Encounter Model), за което не е необходимо индивидуално 

разпознаване на животните. Същността се състои в линейно свеждане на 

броя на независимите събития към плътността, в зависимост от средната 

големина на групата и подвижността на вида (средното изминато разстоя-

ние за 1 ден), и техническите характеристики на камерата (разстоянието 

до животно и ъгъла на полезрение в който става регистрацията му). Плът-

ността D (на 1 km²) е функция на честотата на регистрация (броят на ре-

гистрациите за определена единица време, y/t), скорост на движение (v) и 

размер на зоната на регистрация на модела фотокапани (r и θ): изчислена 

по формулата, изведена от Rowcliffe et al. (2008),  

 

𝐷 =
𝑦

𝑡

𝜋 

𝑣𝑟(2+𝜃)
, 

където: 

y – oбщ брой независими регистрации на вида от фотокапаните; 
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t  – общо време на престой на фото-капаните (общ брой капанодено-

нощия за всички капани); 

π – Лудолфово число;   

r  – разстояние на засичане на обекта при регистрация (в km); 

θ – ъгъл (дъга) на регистрация (ъгъл на полезрението на камерата в 

радиани); 

v – скорост на придвижване (мобилност на вида-разстояние, което 

изминава за денонощие) в km. Програмата също позволява уста-

новяване относителните предпочитания на наблюдаваните ви-

дове към различните местообитания (Cove et al., 2013; Tobler et 

al., 2015). Използвани са наличните данни за вида на гората (ши-

роколистна, иглолистна или смесена) и интензивността на засне-

тите животни. Приложение намира индекса за селективност на 

Ивлев (Ivlev, 1962), частично изменен от (Jacobs, 1974), изразен 

чрез следната формула:  

rppr

pr
D

2


  

където: 

r – съотношение на броя регистрации на вида в конкретния тип мес-

тообитание към общия брой регистрации;  

p – съотношение на броя локации на фотокапани, поставени в конк-

ретния тип местообитание към общия брой локации. Стойнос-

тите, които заема са от -1 (пълно избягване на местообитанието), 

0 (няма предпочитания към условията), до +1 (силна привърза-

ност към местообитанието). 

3.8. Статистически и други методи 

Статистическата обработка на данните е извършена с програмата 

Statistica for Windows 6.0.  

Предпочитанието към отделните жертви сред дивите копитни жи-

вотни е изразено също чрез коефициента на селективност на Ивлев (D), 

изменен частично от Jacobs (1974). Изчислен е за честотата на срещане на 

хранителните остатъци в екскрементите на вълка и за погълнатата био-

маса, където r е относителното участие на жертвите, които се срещат в 

пробите, а p – относителното участие на отделните видове жертви в съоб-

ществото от копитни животни.   

Стойностите на p са получени от последната таксация на дивеча в 

района. При честотата на срещаемост, възрастните и младите индивиди са 

обединени, а при биомасата живото тегло е изчислено чрез сумиране на 

живите тегла на младите и възрастните в съответното отношение, обусло-

вено от честотата на срещането им в пробите.  
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Коефициентът на селективност на Ивлев се изменя в границите от -1 

(тотално избягване на дадена жертва), през 0 (селекция, пропорционална 

на честотата на срещане), до 1 (максимална позитивна селекция) (Jacobs, 

1974). 

4. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

4.3. Обща характеристика на храненето на вълка в Централна 

Стара планина 

Разпределението на пробите по сезони показва, че 41 бр. са от зим-

ното хранене, 54 бр. от пролетното, 59 бр. от хранене през лятото и 46 бр. 

през есента. Относителното им участие по сезони е показано на Фиг. 161.  

 

Фиг. 16. Разпределение на анализираните проби по сезони 

В екскрементните проби на вълка в Централна Стара планина са отк-

рити остатъци от коне (33,5%), следвани от благороден елен (20,9%), сърна 

(общо възрастни и приплоди) (15,6%) и дива свиня (12,6%) (Фиг. 17). Кра-

вите (7,3%) и мишевидните гризачи (5,8%) са с почти еднакво участие, а 

овцете (2,4%) заемат дори още по-малък дял в изхранването на вълка. Слу-

чайно се срещат още див заек (1,5%), и дива котка (0,5%).  

                                                           
1 Номерата на фигурите и таблиците в автореферата съответстват на номерата в 

дисертацията. 

10



 

Фиг. 17. Честота на срещане (%) на видовете жертви, установени в  

екскрементите проби на вълка за периода (2017 – 2020 г.) 

Домашният добитък съставлява повече от 40% от храната на вълка. 

Хищникът напада свободно пасящите по високопланинските ливади жи-

вотни, основно кончета и по-малко телета. Овцете стават инцидентно жер-

тви на вълка, понеже стадата се придружават от пастири през деня, а спе-

циализирани породи кучета охраняват добитъка в относително сигурни ко-

шари и през нощта. След извършената идентификация на жертвите в про-

бите става ясно, че основната част от тях (95,0%) съдържат 1 вид жертва, 

с два вида са (4,8%) и само в една от пробите (0,2%) се открива следа от 

трети вид, най-вероятно погълнати със стомашното съдържимо на жерт-

вата от 1-ви порядък. Необходимо е да се отбележи, че по-малките жи-

вотни се консумират изцяло от хищника (Jedrzejewski et al., 2002), поради 

което се поглъщат и несвойствени за вълците хранителни компоненти. 

Както подчертават Wagner et al. (2012), по-голямата част от всички екск-

ременти съдържат останки само от един хранителен обект (64,0%), в 28,0% 

от всички екскременти се откриват два различни хранителни обекта и само 

8,0% от всички проби се състоят от повече от два (до четири) хранителни 

обекта.  

Мишевидните гризачи също имат принос за храненето на вълка (сре-

щаемост 5,8%), чиито дял съответства на установените от Гаврин, Донау-

ров (1954) стойности в Беловежката гора (4,0%) (Бибиков 1985). Известно 

е, че делът на гризачите е значителен, особено в летния сезон (Спасов, 

2007). 
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Участието на конете (34,3%) значително преобладава и при анали-

зите на погълнатата биомаса на жертвите в храната на вълка в Централен 

Балкан (Фиг. 18). 

 

Фиг. 18. Относително участие на жертвите на вълка (%) по погълна биомаса 

(2017 – 2020 г.) 

На следващо място в храната на вълка по биомаса се нарежда сърната 

(19,2%), благородният елен (18,0%), дивата свиня (11,0%), кравата (8,8%) 

и други, второстепенни по важност видове, като мишевидните гризачи 

(4,6%), домашната овца (2,6%), както и случайно уловени жертви (див 

заек, 0,7% и дива котка, 0,7%). Дивите копитни животни съставляват по-

малко от половината от храната на вълка в Централен Балкан както по сре-

щаемост (49,0%), така и по погълната биомаса (48,3%) (Фиг. 19). Участи-

ето на домашен добитък при двата анализа е значително (съответно 43,2 и 

45,7%), но съпоставимо, както и на всички останали видове (7,8 и 6,0%) 

(Фиг. 19). За сравнение делът  на домашния добитък в Казахстан е 79,3% 

(Грачев, 1979).  
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Фиг. 19. Съотношение между дивите копитни животни, домашния добитък и 

други източници в храната на вълка 

Храната на разселващи се вълци в Централна и Западна Полша за пе-

риода 2002-2009 г. показва преобладаване на сърната (42,8%) от общият 

дял, следвана от дивата свиня (22,6%) и благородният елен с (22,2%) 

(Nowak et al., 2011).  

Може да се предположи, че увеличаването на дела на домашния до-

битък в храната на вълка в Централен Балкан през последните години се 

дължи на намаляване на популационната плътност на дивеча, но това по-

скоро е свързано с голямото количество пасящи животни на територията 

на НП „Централен Балкан“ от една страна и ловната преса, която изпитва 

хищникът в ловните стопанства.  

Подобни особености в храненето на вълка с диви копитни животни и 

домашен добитък са установени и по-рано в България (Генов, 2015; Спа-

сов, 2007; Спасов и др., 1999; Ivanov, 1988).   

4.4. Сезонни особености в храненето на вълка  

Храната на вълка в Централна Стара планина през зимата е съставена 

основно от диви копитни животни и в незначителни количества див заек и 

гризачи, за разлика от домашен добитък, който участва в храната на хищ-

ника през останалите сезони (Фиг. 20).  

През зимата най-голям дял в храната на вълка е отчетен при благо-

родния елен (58,1%), следван от дивата свиня (46,2%) и сърната (21,9%) 

(Фиг. 20).  

През пролетта и лятото сред жертвите на вълка преобладава сърната 

(съответно 28,1% и 34,4%), следвана от благородния елен (16,3% и 18,6%) 

и дивата свиня (11,5% и 15,4%).  През есента участието на благородния 

елен и сърната в храната на вълка е най-малко – съответно 7% и 15,6%, но 

делът на дивата свиня нараства на 26,9% (Фиг. 20). 
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Фиг. 20. Процентно разпределение по сезони на жертвите на вълка в  

Централна Стара планина 

В категорията други животни са включени мишевидни гризачи, сре-

щащи се през пролетта (40%) и лятото (47,6%), както и див заек през есента 

и зимата (6,7%) (Фиг. 20). През зимата не са открити остатъци от домашни 

животни при анализиране на екскрементните проби на вълка, понеже хо-

рата прибират и отглеждат своите животни в кошари в или близо до насе-

лените места. Поради тази причина, в Централна Стара планина вълкът 

през зимата се изхранва основно с диви копитни животни.  

През пролетта и лятото конете имат еднакво участие (36,2%) в хра-

ната на вълка, а през есента делът им намалява на 27,5% (Фиг. 20). При 

кравите се наблюдава нарастване от 26,2% до 40,0% от пролетта до есента. 

Всички екскрементни проби с остатъци от овце са установени през есента.  

В категорията „други“ храни са отнесени също така плодове и треви. 

От плодовете са открити в незначителни количества костилки от джанка  

(Prunus cerasifera Ehrh.), а от тревите е погълнат целенасочено основно 

горски късокрак, Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv. Консумирането 

на плодове би могло да се разглежда като потребност за снабдяване с ви-

тамини, както и изчистване стените на храносмилателната система от 

плаки. 

4.5. Избирателност в храненето на вълка  

Стойностите на коефициента на селективност на Ивлев показват, че 

в Централна Стара планина вълкът при храненето си проявява предпочи-

тание единствено към благородния елен както по срещаемост (D=0,21), 

така и по погълната биомаса (D=0,10) (Фиг. 22). При сърната и дивата 
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свиня се наблюдават отрицателни или почти нулеви стойности на изчис-

ления коефициент по срещаемост и биомаса (между -0,17 и 0,01), което е 

индикация за липса на селективност.  

 

Фиг. 22. Избирателност при храненето на вълка в Централна Стара планина 

(общо за всички сезони) 

През зимата вълкът проявява избирателност при храненето с благо-

роден елен както по срещаемост на жертвите в екскрементните проби 

(D=0,21) (Фиг. 23), така и по погълната биомаса (D=0,30) (Фиг. 24). Раз-

ликите в стойностите на коефициента по срещаемост и биомаса през зи-

мата са логични, предвид едрите размери на жертвата. При лятното хра-

нене коефициентът на Ивлев по срещаемост (-0,02) и погълната биомаса 

(0,07) е близък до 0, което най-вероятно е свързано с обилието на добитък 

в НП „Централен Балкан“, който се явява по-лесна плячка за хищника.  

 

Фиг. 23. Избирателност при храненето на вълка в Централна Стара планина 

през лятото и зимата (по срещаемост на жертвите) 
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Фиг. 24. Избирателност при храненето на вълка в Централна Стара планина 

през лятото и зимата (по погълна биомаса) 

При сърната коефициентът на Ивлев през зимата има отрицателни 

стойности при анализа за срещаемост (-0,45) и погълната биомаса (-0,44), 

и положителни през лятото – съответно 0,40 и 0,17 (Фиг. 23 и 24). При 

дивата свиня коефициентът на Ивлев през зимата е с положителни стой-

ности  (0,21 и 0,10 по срещаемост и биомаса) и с отрицателни през лятото 

(съответно -0,64 и -0,32) (Фиг. 23 и 24). Предпочитанието към дива свиня 

при зимното хранене на вълка най-вероятно е свързано с образуването на 

големи стада, които допринасят за оцеляването на популацията на жерт-

вата, но от друга страна улесняват нейното откриване и улавянето от хищ-

ника на изоставащи в развитието си индивиди. Концентрацията на стадата 

от диви копитни животни в ниските части на ловните стопанства през зи-

мата привлича хищниците от парковата територия (Спасов, 1999). По-

добна концентрация на диви копитни животни през зимата в долините и 

подчертано хранене на вълци в тези места е наблюдавано и от Кучеренко 

(1979). В тези места ловуването на едра плячка се улеснява от релефните 

форми с множеството отвеси, пагубни за подгонените към тях жертви (Са-

мойлов, 1979). Когато са в стадо, елените са по-лесни за откриване, въл-

ците наблюдават поведението на отделните индивиди в стадото и избират 

по-уязвимите – с видими физически дефекти (наранявания и травми), 

лошо здравословно състояние или недоразвити малки. При липса на та-

кива категории, вълците се насочват към онези, които се намират в по-неб-

лагоприятна в релефно отношение ситуация. Вълците умело използват ре-

лефа като бариера, ограничаваща възможността на дивеча да избяга 

(Ivanov, 1988). Една от важните причини за предпочитанието на елена от 

вълка е благоприятната пропорция между неговата биомаса и уязвимост 

(Спасов и др., 1999). Големината на плячката е определяща за числеността 
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на глутницата (Jedrzejewski et al., 2002). Други автори са на мнение, че го-

лемите глутници са резултат от стремежа на родителите да обучи потомс-

твото на ловни умения (Златанова лично съобщение). Със значително чис-

лено превъзходство вълците са способни да повалят едра плячка, чиято би-

омасата е достатъчна за да нахрани глутницата. Големите групи със съв-

местни усилия могат лесно да се сдобиват и с дребна плячка, но тя не може 

да задоволи хранителните им потребности, поради което се стига до враж-

дебно поведение между индивидите в глутницата. Размерите на елена поз-

воляват или дори надвишават потребността от месо за еднократно хранене 

на максимално голяма семейна (около 10 индивида) група.  

Сърната се нарежда на второ място в храненето на вълка, съставля-

вайки основната плячка на единично живеещи индивиди или новосформи-

ращи се семейства. Същото е наблюдавано у нас в Западните Родопи (Ге-

нов, 2015) и в чужбина, в района на Тоскана (Ståhlberg et al., 2017). Причи-

ната за това се крие в биомасата на животното, която е в състояние да за-

доволи потребностите на не повече от 3 вълка (Wagner et al., 2012). Учас-

тието на дива свиня в храната на вълка в Централен Балкан я нарежда на 

трето място сред дивите копитни животни. Това най-вероятно е свързано 

с обстоятелството, че е с най-ниска популационна плътност в съобщест-

вото от диви копитни животни. Освен това числеността и в двете ловни 

стопанства претърпява драстичен спад след проникване на африканската 

чума по дивата свиня през 2019 г. Женските са със силно изразено майчино 

чувство, защитавайки самоотвержено своите малки. Събирането им на 

стада по време на отглеждане на потомството също допринася за по-добра 

защита от хищници. В допълнение, вълците по това време също отглеждат 

своето потомство,  разчитайки само на партньора си за помощ в лова. В 

ловните стопанства се наблюдава диференциация на местообитанията на 

двата вида, спомагащо за по-редки срещи между тях през пролетта. Мал-

ките вълчета се раждат най-често през втората седмица на април (Генов, 

2015). Това съвпада по време и с раждането на дивата свиня, обаче поради 

постоянното преследване на вълка от ловците, те се насочват към по-спо-

койните и отдалечени райони, с малко или дори липса на човешко присъс-

твие в този период. Обратно, дивата свиня заради липсата на достатъчно 

естествена храна в началото на пролетта, се задържа в близост до местата 

с ежедневно подхранване. Може би това е причината за оцеляването на 

новородените през критичните 2-3 седмици, необходими за укрепване на 

прасенцата.  

4.6. Въздействие на вълка върху дивечовите популации и 

домашния добитък в Централна Стара планина 

Данните от таксацията и наблюденията с фотокапани дават основа-

ние да се приеме среден показател за числеността на вълка в северния дял 
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на Калоферска Стара планина от 17 индивида. Отчитайки необходимото 

средно дневно количеството от храна за 1 индивид около 3 kg (Ivanov, 

1988), е установена годишна консумация от 18615 kg (Таблица 7).  

Таблица 7. Необходимост от биомаса за изхранване на популацията на вълка 

в северния дял на Централна Стара планина 

Показател 
Биомаса, 

kg 

Средно 

тегло, 

kg 

Животни, 

бр. 

Численост на вълка в района, бр. - - 17 

Годишна потребност от месо за едно животно, 

kg 
1 095 - - 

Годишна консумация на месо от всички жи-
вотни, kg 

18 615 - - 

Копитен дивеч ( 51,45%) 9 577,42 - - 

Благороден елен, kg 7 151,95 69 53 

Сърна (до 1 год.), kg 4 603,21 8 293 

Сърна (над 1 год.), kg 2 517,30 18 71 

Дива свиня, kg 4 342,54 45 49 

Домашен добитък (48,55 %) 9 037,58 - - 

Кон (млад), kg 14023,38 40 172 

Крава (теле), kg 3532,49 40 43 

Овца, kg 1059,13 30 17 

 

Знаейки биомасата и средното живо тегло на отделните видове жер-

тви от дивеча и домашния добитък се получава броят на индивидите, не-

обходими за изхранването на установените средно 17 вълка в Северния дял 

на Централна Стара планина (Таблица 7).  

Годишната потребност на вълка от месо възлиза на 1500-1700 kg (Ку-

черенко, 1979). В Северна Америка изчислената средна дневна консума-

ция на храна на хищника през зимата е 5,4 kg (Peterson, Ciucci, 2003).  

Необходимата биомаса за изхранване на популацията на вълка в се-

верните склонове на Калоферска Стара планина е разпределена между ви-

довете жертви съобразно тяхното относително участие установено от ана-

лиза на екскрементите (Фиг. 25). 
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Фиг. 25. Необходимо количество биомаса за хранене на вълка по видове  

жертви 

За изхранването на установените 17 вълка в Централен Балкан, делът 

на благородния елен съставлява годишно 3645,44 kg, приплодите на сърна 

възлизат на 2346,32 kg, следвани от възрастни сърни (1283,10 kg) и дива 

свиня (2213,45 kg) (Фиг. 25).  

При домашния добитък най-голям дял в изхранването на хищника за-

емат конете (жребчета) (6875,48 kg), по-малко крави (телета) (1731,94 kg) 

и овце (519,28 kg) (Фиг. 25). Средното живо тегло на жертвите за условията 

на Европа е благороден елен– 69 kg (Jędrzejewski et al., 2000); дива свиня– 

45 kg (приплод 10 kg) (Ansorge et al., 2006), сърна–18 kg (приплод 4 kg) 

(Glowacinski, Profus, 1997; Ansorge et al., 2006). За домашния добитък 

(крава и кон) Георгиев (2008) приема 20 kg, обаче по откритите останки в 

Калоферска Стара планина се разбира, че на само новородени стават жер-

тва, затова се прима тегло 40 kg, а при овцете 30 kg.  

Изхождайки от установените количества биомаса и средното тегло на 

жертвите е изчислено, че годишното изхранване на популацията на вълка 

в Централен Балкан включва благороден елен (53 екз.), следван от прип-

лоди на сърна (293 екз.), възрастни сърни (71 екз.) и дива свиня (49 екз.).  

При домашния добитък най-съществени годишни загуби понасят ко-

нете (172 жребчета). Кравите търпят по-малки загуби (43 телета), а най-

малки щети от хищника са изчислени при овцете (17 екз.), което се дължи 

на закрилата от човека.  

През лятото дивите копитни животни са съсредоточени около гра-

ница на гората, в пояс от 200-500 m, който може да се нарече „пояс на спо-

койствието“. Причина за това е безпокойството от пасящите домашни жи-

вотни в безлесната зона и провежданите горскостопански мероприятия в 

по-ниските части на планината. Липсата на човешка дейност в горния край 

на гората осигурява спокойствие, особено необходимо за зрелите елени в 
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периода на израстване на рогата. Многобройните стада с домашен доби-

тък, разпръснати във високопланинските пасища от май до октомври оси-

гуряват хранителен ресурс за семействата вълци по цялото старопланин-

ско било. Поради своята достъпност, новородените и подрастващите 

малки на конете съставляват по-голямата част от храната на вълка в безс-

нежния период на годината. Малкият дял на кравите в изхранването на 

вълка в Централен Балкан се дължи от една страна на по-трудното им до-

биване, а от друга – на голямата численост на конете. Овцете са единстве-

ните домашни животни, които не могат да съществуват без закрилата на 

човека в присъствието на вълци. Въпреки че те са най-лесната плячка за 

вълка, тяхното участие в храната на хищника заема малък дял в Централна 

Стара планина. Причина за това е, че хората не оставят стадата без надзор 

нито през деня, нито през нощта. 

4.7. Жертви на вълка в Централна Стара планина, установени по 

открити останки  

Жертвите на вълка са открити на територията на двете ловни стопан-

ства и в пределите НП „Централен Балкан“. Анализът на данните показва, 

че най-голям дял имат конете (37,33%), следвани от благородния елен 

(21,33%) и сърната (18,00%) (Фиг. 28). Дивата свиня и кравите съставляват 

7,33 и 12,00%, а при овцете са извършени общо 6 нападения (4,00%). 

 

Фиг. 28. Процентно разпределение на жертвите за периода 2017 – 2020 г. 

Предвид обстоятелството, че за по-голяма част от тях няма данни за 

точната им възраст, жертвите са групирани в две категории – приплоди 

под една година и възрастни индивиди (Фиг. 29). 

20



 

Фиг. 29. Възрастово съотношение между жертвите за периода 2017 – 2020 г. 

При едрите животни, плячка на вълка, преобладават приплодите 

(Фиг. 29). Това се дължи на по-лесната достъпност на тези възрастови 

групи, до което становище достигат редица изследователи, изучаващи хра-

ната на вълка (Okarma, 1984, 1995;  Meriggi, Lovari, 1996; Буневич, 1988; 

Кудактин, 1978; Mech, Peterson, 2003; Mattioli et al., 1995; Jędrzejewski et 

al., 1992, 2000, 2002; Gula, 2004; Gazzola et al., 2005 и др.). 

4.8. Популационна плътност дивите копитни животни и вълка, 

установена чрез използване на фотокапани в района на ДЛС „Росица“ 

Данните от камерите, обработени с програмата Camera Base показват, 

че запасът при благородния елен върху изследваната площ на ДЛС „Ро-

сица“ в отделните периоди варира между 1,04 и 5,4 индивида/km² (средно 

2,37 индивида/km²) (Таблица 8).  

Таблица 8. Популационна плътност на дивите копитни животни и вълка  

установена чрез фотокапани (индивиди/km²) 

Период на наблюдение Благороден елен Сърна Дива свиня Вълк 

11.2016–02.2017 г. 1,04 0,08 2,55 0,08 

03.2017–05.2017 г. 3,67 4,53 0,00 0,00 

11.2017–02.2018 г. 1,84 2,01 3,44 0,08 

03.2018–06.2018 г. 1,07 1,08 0,53 0,01 

07.2018–08.2018 г. 5,40 6,90 5,34 0,03 

11.2018–02.2019 г. 2,52 2,97 1,98 0,03 

03.2019–06.2019 г. 1,06 2,24 0,66 0,00 

Средно 2,37 2,83 2,07 0,03 

 

При сърната най-ниската стойност на плътността е 0,08 инди-

вида/km², а най високата – 6,9 индивида/km² (средно 2,83 индивида/km²) 

(Таблица 8).  
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Дивата свиня в определени периоди напълно отсъства в отделни мес-

тообитания, докато в други се концентрира, достигайки плътност от 

5,34 индивида/km² (средно 2,07 индивида/km²) (Таблица 8). 

Плътността на вълка в пределите на ДЛС „Росица“ се оценява средно 

на 0,03 индивида/km² (Таблица 8). Този показател в Западни Родопи през 

2003-2006 г. също е 0,03/км² (Genov et al., 2008 b). Числеността на вълка 

през годините е в силна зависимост не само от лова, а и от възрастта на 

отстреляните индивиди. В началото на проучването (2016-2017 г.) плът-

ността на популацията на вида е няколкократно по-висока от плътността 

през 2019 г. (Tабл. 8). Това се дължи на наличието на размножаващи се 

двойки, които попълват напролет редуцираната численост през ловния се-

зон. 

4.9. Денонощна активност на вълка и дивите копитни животни  

Движенията на вълка, благородния елен, сърната и дивата свиня в де-

нонощието през пролетта е представена графично Фиг. 30. Вълкът се ак-

тивизира след 18:00 ч. (Фиг. 33А). Към 24:00 ч. темпът на нарастване на 

активността на хищника намалява, към 04:00-05:00 ч. активността бележи 

максимум, а към 10:00 ч. видът изпада в покой. През пролетта благород-

ният елен е активен през цялото денонощие (Фиг. 33А). Регистрирани са 

два максимума в активността на вида – първият, по-ярко изразен около 

19:00 ч. и втори, около 6:00 ч. 

Активността на сърната през пролетта наподобява активността на 

благородния елен, с една единствена разлика, че сутрешния максимум е 

по-силно изразен от вечерния (Фиг. 33Б). Дивата свиня през пролетта също 

е активна през цялото денонощие, с максимум на активността около 

21:00 ч. и минимум – около 12:00 ч. (Фиг. 33В).  

През лятото благородният елен има денонощна активност, която 

силно наподобява активността на вида през пролетта – с относителен по-

кой през деня и наличие на два максимума, вечерен и сутрешен (Фиг. 34А). 

Вечерният максимум е регистриран два часа по-късно, в сравнение с про-

летта (около 21:00 ч.), а сутрешният се запазва около 6:00 ч. Активността 

на вълка, обаче е доста различна – с три максимума (вечерен около 

20:00 ч.,  нощен около 02:00 ч. и дневен, около 10:00 ч.) (Фиг. 34). Инте-

ресно е, че дневният пик е най-ярко изразен, което би могло да се дължи 

на опити за ловуване на домашен добитък. 

Активността на сърната през лятото има същите особености, както и 

през пролетта (Фиг. 32Б). Вечерният максимум през лятото, обаче, е регис-

триран два часа по-късно (около 21:00 ч.), в сравнение с пролетния 

(19:00 ч.) (Фиг. 34Б). Активността на дивата свиня през лятото е почти през 

цялото денонощие, с два слабо изразени максимума – около 21:00 ч. и 

06:00 ч. (Фиг. 34В). 
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Фиг. 33. Денонощна активност на вълка и дивите копитни животни през 

пролетта: A – благороден елен; Б – сърна; В – дива свиня 
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Фиг. 34. Денонощна активност на вълка и дивите копитни животни през  

лятото: A – благороден елен; Б – сърна; В – дива свиня 
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Фиг. 35. Денонощна активност на вълка и дивите копитни животни през 

есента: A – благороден елен; Б – сърна; В – дива свиня 
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Фиг. 36. Денонощна активност на вълка и дивите копитни животни през  

зимата: A – благороден елен; Б – сърна; В – дива свиня 
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През зимата вълкът е активен почти през цялото денонощие, с изк-

лючение на кратък период около 15:00 ч. (Фиг. 36). Активността на хищ-

ника е най-висока вечерно време (21:00 ч.), след полунощ (03:00 ч.) и 

преди обяд (10:00 ч.). Жертвите са активни през цялото денонощие, с три 

пика при благородния елен (17:00 ч., 24:00 ч. и 10:30 ч.) (Фиг. 36А) и сър-

ната (16:30 ч., 24:00 ч. и 08:30 ч.) (Фиг. 36Б) и два пика при дивата свиня 

(19:30-11:30 ч. и 09:00 ч.) (Фиг. 36В). 

През пролетта вълкът е с ясно изразена нощна активност между 2:00 

и 6:00 ч. (Фиг. 33). След разсъмване активността на вълка е намалена през 

деня за дълъг период от време – от 10:00 ч. до 18:00 ч. По всяка вероятност 

това се дължи на задържане на хищника около леговищата при малките. 

Отчетливо се забелязва и изместване на активността на вида към светлата 

част на денонощието през лятото в сутрешните часове (Фиг. 34 А). Обяс-

нение за това следва да се търси в по-късното свечеряване и по-кратката 

нощ, които намаляват времето за лов на хищника. Невъзможността вълкът 

да напусне по-рано своите укрития вероятно е свързана с човешката актив-

ност. Нощната активност на вълка се разглежда като следствие от въздейс-

твието на човешкия фактор и от други автори (Gaynor et al., 2018). В до-

пълнение, вълкът приближава обекти с човешко присъствие само в мал-

ките часове на нощта (Фиг. 34 В). И при трите вида жертви активността е 

почти еднаква, поради което припокриването с активността на хищника 

става на по-кратки интервали. Сутрин около 6:00 ч. ясно личи избягването 

между хищника и жертвите, докато следобед се наблюдава изместване на 

пика на активността на вълка и копитните с около 2 часа. През зимните 

месеци хищникът и жертвите са активни не само през нощта, но и през 

деня. Високата активност без съмнение се дължи на ниските температури 

и намаляването на храната за копитните видове дивеч. Според данните от 

телеметрията има много по-висока степен на активност през зимните ме-

сеци, вероятно като адаптация към неблагоприятните метеорологични ус-

ловия (Златанова, 2020). 

Регресионният анализ на регистрациите на вълка и благородния елен 

показва, че двата вида проявяват голямо сходство в използване на едни и 

същи местообитания (P=0,001) (Фиг. 38 A). Същото е валидно и за сърната 

(P=0,0001) (Фиг. 38 B). При дивата свиня, обаче, се наблюдават по-малко 

регистрации в места с присъствие на хищника (P=0,257) (Фиг. 38 C). Това 

вероятно се дължи на обстоятелството, че в ловните стопанства дивата 

свиня има по-малки индивидуални територии и понася по-голяма близост 

с човека. 
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Фиг. 38. Регресионна зависимост при използване на местообитанията от 

вълка и неговите жертви: A – благороден елен; B – сърна; C – дива свиня  

Анализите на изображенията от фотокамерите показват, че през про-

летта вълкът почти не проявява предпочитание към чисти или смесени на-

саждения (коефициент на селективност D=0,08) (Фиг. 39 37). Изборът на 

местообитания от вълка е в зависимост основно от това, къде се намират 

неговите жертви. 

 

Фиг. 39. Избор на местообитания при вълка и копитните животни  

през пролетта 

Благородния елен и сърната през пролетта не проявяват предпочита-

ния към състава на насажденията (D съответно 0,01 и 0,04) (Фиг. 39). Ве-

роятна причина за това е, че двата вида предпочитат открити пространства 

поради наличие на тревна растителност. Дивата свиня, обаче, показва от-

четлива склонност към смесена гора (D=0,24) (Фиг. 39). 
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През лятото вълкът избягва широколистни и смесени гори и проявява 

ярко предпочитание към иглолистни насаждения (D=0,75), което без съм-

нение е свързано с предпочитанията на неговите жертви (Фиг. 40). 

 

Фиг. 40. Избор на местообитания при вълка и копитните животни  

през лятото 

Благородният елен през лятото избягва смесени насаждения (D=-

0,75), показва неутрално отношение към иглолистни насаждения (D=0,06) 

и проявява предпочитание към широколистни гори (D=0,52) (Фиг. 40). Из-

бягване на смесените насаждения през лятото е характерно и за сърната 

(D=-0,80), за сметка на иглолистни (D=0,49) и широколистни насаждения 

(D=0,23) (Фиг. 40). Дивата свиня през лятото също избягва смесени гори 

(D=-0.88), отнася се почти неутрално към иглолистни култури (D=-0,05), 

за сметка на предпочитание към широколистни гори (D=0.64) (Фиг. 40). 

През есента вълкът почти не проявява предпочитания към местооби-

танията, но се задържа повече в смесени насаждения (D=0,13) (Фиг. 41). 

Вероятна причина за това е наличието на повече укрития в смесените гори 

и концентрацията в тях на неговите жертви. 
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Фиг. 41. Избор на местообитания при вълка и копитните животни през 

есента 

Благородният елен през есента не проявява предпочитания към мес-

тообитанията (Фиг. 41). Сърната е вид, който води по-скрит начин на жи-

вот, предпочитайки смесени насаждения (D=0,32) (Фиг. 41). Привързаност 

към смесени гори през есента е характерна  и за дивата свиня (D=0,19). 

Фиг. 41 показва, че копитните животни споделят едни и същи местообита-

ния с вълка, което е индикация, че водеща причина за техния избор е задо-

воляване на хранителните им потребности. 

През зимата вълкът се задържа повече в смесени гори (D=0,24) 

(Фиг. 42). Благородния елен през този сезон не проявява предпочитание 

към местообитанията, за разлика от сърната, която избира смесени кул-

тури (D=0.34) (Фиг. 42). Дивата свиня през зимата не проявява предпочи-

тание към местообитанията, но е регистрирана повече в широколистни 

гори (D=0,06) (Фиг. 42), вероятно поради наличие на буков и дъбов жълъд. 

Сърната през зимата предпочита смесените насаждения пред широколис-

тните, което най-вероятно се дължи на по-голямата гъстота и липсата на 

дълбока снежна покривка. Предпочитанието на вълка към същите местоо-

битания е свързано с наличието на по-лесна за добиване плячка.      
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Фиг. 42. Избор на местообитания при вълка и копитните животни  

през зимата 

Копитните животни се стремят да избягват среща с вълка, което е 

свързано с инстинктите им за самосъхранение. Ключов момент в избора 

на местообитания при тях в района на Централна Стара планина е не тол-

кова различието в растителността, колкото релефните форми, възпрепятс-

тващи нападенията на хищника. Като цяло трите вида копитни животни 

избират своите местообитания през различните сезони в зависимост от на-

личието на храна и предоставяните защитни условия. Вълкът също избира 

местообитания, в които има налична плячка и достатъчно укрития 

(Peterson et al., 2021; Lesmerises et al., 2012). Най-съществената причина за 

избора на хищника обаче е близостта на човека. 

4.11. Сезонно разпределение на екскрементите на вълка в 

зависимост от надморската височина  

Мястото на депозиране на екскрементните на вълка са индикатор за 

предпочитанието на вида към отделните растителни или височинни пояси, 

което е свързано с наличието на тяхната плячка. В Калоферска Стара пла-

нина, най-много екскременти на вълка са намерени в пояса над 1500 m 

надм. в. (високопланински пасища) както през пролетно-летния период 

(76,8%), така и през есенно-зимния (57,1%) (Фиг. 43). Преобладаване на 

екскременти на вълка през есента и зимата е констатирано в пояса на дъ-

бово-габъровите (600-900 m) и буковите гори (900-1500 m) – съответно 

25,0% и 16,7%, в сравнение с пролетта и лятото (6,1% и 13,1%).  
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Фиг. 43. Разпределение на екскрементите на вълка по височинни пояси 

Екскрементните находки на вълка през есенно-зимния период се от-

криват между 553 и 1979 m надм. в., а през пролетно-летния период – 

между 547 и 2242 m надм. в. 

Причините за по-високия дял на екскрементите на вълка във висо-

копланинските пасища е концентрацията на домашни копитни животни 

през лятото, привличащи хищника. 

Средната надморска височина на екскрементните находки през 

есента и зимата (1403 m) се отличава значително от средната надморска 

височина през пролетта и лятото (1541 m) (Фиг. 44), при което разликата e 

доказана с висока степен на достоверност (p = 0,03). Липсата на простран-

ство във вертикална посока ограничава движението на хищника на по-го-

леми надморски височини. 

 

Фиг. 44. Разпределение на екскрементните находки на вълка по надморски 

височинни през есенно-зимния и пролетно-летния период 
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В допълнение, откритият характер на високопланинските пасища и 

присъствието на хора е причина вълкът да се придвижва там предимно но-

щем. В качеството на изключение, вълкът може да е активен и през деня, 

в мъгливо и дъждовно време.  

4.12. Съжителство на вълка с други видове хищници  

В Централна Стара планина вълкът не е единствен представител на 

хищниците. Територията се обитава от лисица (Vulpes vulpes L.), белка 

(Martes foina Erxleben), златка (Martes martes L.), язовец (Meles meles L.), 

чакал (Canis aureus L.), дива котка (Felis silvestris  Schreber) и мечка (Ursus 

arctos L.). Сходният им начин на живот определя конкретни взаимоотно-

шения между тях, насочени основно към използване на хранителните из-

точници.  

Най-ярък пример за конкуренция се наблюдава при мечката и вълка 

не само по отношение на храната, но и при избор на бърлоги. Мечките, 

бродейки в гората в търсене на храна, попадат на останки от жертви на 

вълци и ги оползотворят напълно (Спасови др., 1999). Падането на обилни 

снеговалежи, като основен фактор, блокиращ движението на мечките, през 

последните години закъснява. Организирането на групов лов за дива свиня 

в ловните стопанства, каквато практика се наблюдава напоследък, се отра-

зява негативно върху съня на мечките поради следните причини: провеж-

дането на гонките съвпада с времето на обилно хранене на мечките с есени 

плодове за натрупване на мастни резерви, необходими за зимния сън; по 

време на лов се нараняват животни, които избягват от ловците, но впос-

ледствие умират от раните си. Мечките откриват убитите животни, хранят 

се с тях, което се повтаря често и се превръща в условен рефлекс за отмес-

тване на зимния сън. При липса на достатъчно резерви във вид на мазнини, 

мечката не изпада в състояние на летаргия. Откривайки при преходите си 

останки от убити животни, тя ги изяжда, лишавайки вълците от следващи 

хранения. По такъв начин на вълците им се налага отново да ловуват, което 

повишава хищническия натиск върху елените не толкова за сметка на ви-

соката численост на вълка, а за сметка на конкурентните взаимоотношения 

между него и мечката. Единственото време, когато вълкът се оказва без 

конкуренция, е тежката зима с обилен сняг, когато мечката не е активна 

(Генов, 2015), но дори тогава той не всякога може да се храни няколко пъти 

от останките на собствените си жертви (Спасов и др., 1999). 

Между мечката и вълка съществува конкуренция и за избор на бър-

логи и леговища. Независимо от естествената пригодност на многобройни 

скални ниши в района, вълците не ги ползват, когато съществува възмож-

ност за проникване на мечки в тях (Фиг. 48). Мечките принуждават въл-

ците да търсят леговища с по-малки отвори, гарантиращи безопасността 

на потомството. 

33



  

Фиг. 48. Пещерни образувания, подходящи за леговища 

Големината на отворите на леговищата са ключов фактор, възпрепят-

стващ проникването на мечката при вълчетата в отсъствие на родителите. 

5. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

Проучванията върху биологията и екологията на вълка (Canis lupus) 

в северния дял на Централна Стара планина позволяват да бъдат формули-

рани следните изводи и препоръки: 

1. В Централна Стара планина вълкът се храни главно с диви и до-

машни копитни животни и мишевидни гризачи. Храната на 

хищника е съставена основно от копитен дивеч (49,0%) и дома-

шен добитък (43,2%). От дивите копитни животни жертви на 

вълка в района са благороден елен (Cervus elaphus), сърна 

(Capreolus capreolus) и дива свиня (Sus scrofa), а от домашните 

животни – кон (Equus caballus), крава (Bos primigenius taurus) и 

овца (Ovis aries).  

2. От дивите копитни животни в екскрементите на вълка най-често 

се срещат остатъци на благороден елен (20,9%), следвани от 

сърна (15,6%) и дива свиня (12,6%). При домашния добитък 

преобладават остатъци на млади коне (жребчета) (33,5%), след-

вани от телета (7,3%) и овце (2,4%). Срещаемостта на мише-

видни гризачи в храната на вълка е 5,8%, а участието на див заек 

(Lepus europeus) (1,5%) и дива котка (Felis silvestris) (0,5%) има 

случаен характер. 

3. В изхранването на вълка в Централна Стара планина преобла-

дава биомаса на кончета (34,3%), следвана от сърна (19,2%), 
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благороден елен (18,0%), дива свиня (11,0%) и телета (8,8%). 

Второстепенни по важност в храната на вълка са мишевидни 

гризачи (4,6%) и овце (2,6%), а случайни жертви – див заек 

(0,7%) и дива котка (0,7%).  

4. Установена е сезонна зависимост в храната на вълка в района, с 

преобладаване на диви копитни животни през зимата, и дома-

шен добитък през лятото. През зимата основни жертви на вълка 

са благороден елен, дива свиня и сърна, а през пролетта, лятото 

и есента –  кон, крава и в по-малка степен сърна, благороден 

елен, дива свиня и овца. 

5. При дивите копитни животни в северния дял на Централен Бал-

кан вълкът през зимата проявява предпочитание към благоро-

ден елен (коефициент на селективност D=0,21 и 0,30 по среща-

емост и биомаса) и дива свиня (D=0,21 и 0,10). Изборът на бла-

городния елен за храна през зимата е свързан с едрите размери 

на плячката, а липсата на предпочитание през лятото (D=-0,02 

и 0,07) се дължи на обилие на леснодостъпна плячка от домашен 

добитък на територията на НП „Централен Балкан“. Предпочи-

танието на вълка към дивата свиня през зимата се свързва с об-

разуването на големи стада, които улесняват откриването и ула-

вянето на жертвата. При сърната коефициентът на селективност 

има отрицателни стойности през зимата (D=-0,44 и -0,45), и по-

ложителни стойности през лятото (D=0,40 и 0,17), което е ин-

дикация за хранене с млади животни (приплоди).  

6. Северният дял на Централна Стара планина се обитава от 17 

вълка, обединени в три глутници – една от седем и две от по пет 

индивида. На територията на ДЛС „Росица“ се намира грани-

цата между две глутници – една от пет индивида на изток, и 

втора от седем индивида на запад. Третата глутница от пет ин-

дивида се намира на запад от прохода Троян-Кърнаре. Плът-

ността на популацията на вълка е сравнително висока (30 инди-

вида/1000 km²), но животните без съмнение обитават и терито-

рии от южната страна на билото на Стара планина. Наличието 

на многобройни стада с домашен добитък в НП „Централен Бал-

кан“ намалява натиска на вълка върху популациите на дивите 

копитни животни в района.  

7. Годишната потребност от месо за изхранване на вълка в Цент-

рална Стара планина възлиза на 18 615 kg. Дивите копитни жи-

вотни съставляват 51,5% от храната и задоволяват потребнос-

тите на хищника основно през зимата, а домашния добитък 

участва в хранителния баланс с 48,5%. Разчетните данни показ-
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ват, че биомасата на жертвите на вълка се формира от 53 инди-

вида благороден елен, 364 сърни (293 приплоди и 71 възраст-

ните индивиди) и 49 индивида дива свиня. Годишната потреб-

ност от храна на хищника се допълва от 172 жребчета, 43 телета 

и 17 овце. Следва да се отбележи, че вълкът без съмнение до-

бива част от храната си на юг от главното било на Стара пла-

нина. 

8. Предпочитанието на вълка към едра плячка, в съчетание с голе-

мината на семейните групи на хищника оказва много неблагоп-

риятно въздействие върху благородния елен в района. При сър-

ната жертвите от предимно млади животни крие рискове от зас-

таряване на популацията на вида. 

9. Резултатите от наблюдението на вълка и дивите копитни жи-

вотни с помощта на фотокамери показва, че има съществени 

различия в популационната плътност на хищника и жертвите, 

изчислени със специализираната програма (Camera Base) и дан-

ните от официалната таксация. При вълка официалната такса-

ция сочи 1,3-2,0 пъти по-висока численост, в сравнение с изчис-

ленията при сегашното проучване. Данните от официалната так-

сация са по-високи в сравнение с наблюденията с помощта на 

фотокамери и при копитните видове дивеч: благороден елен 

(1,9-2,0 пъти); сърна (1,8 пъти); дива свиня (1,7-2,4 пъти).  

10.  Регресионният анализ на изображенията от фотокамерите по-

казва, че вълкът проявява голямо сходство в използване на едни 

и същи местообитания с благородния елен (P=0,001) и сърната 

(p=0,0001). При дивата свиня са отчетени по-малко регистрации 

в места с присъствие на хищника, (p=0,257), което вероятно е 

свързано с обстоятелството, че в ловните стопанства дивата 

свиня има по-малки индивидуални територии и понася по-го-

ляма близост с човека. 

11.  Северният дял на Централна Стара планина включва изключи-

телно добри местообитания за вълка, осигуряващи спокойствие 

за вида на територията на НП „Централен Балкан“, с богата хра-

нителна база от домашен добитък и копитен дивеч в ДЛС „Ро-

сица“ и „Русалка“. 

 

Резултатите от изследванията позволяват да се направят следните 

препоръки: 

1. За намаляване на щетите от хищника върху домашния добитък 

на територията на НП „Централен Балкан“ е необходимо да се 

осигури надеждна защита по време на пашата от пролетта до 
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есента. Предвид консервационния статус на хищника е необхо-

димо да се разработи компенсаторен механизъм за покриване на 

щетите през лятото и осигуряване на възможност за зимно под-

хранване в определени места в парковата територия. 

2. В ловните стопанства вълкът следва да се приема като естествен 

компонент на природните екосистеми и вид дивеч, на който 

може да се ловува по правилата и принципите на подборния от-

стрел. Щетите от хищника върху популациите на дивите ко-

питни животни в ДЛС „Росица“ и „Русалка“ следва да се нама-

ляват чрез подобряване и усъвършенстване на ловно-стопанс-

ките мероприятия за достигане на по-висока численост на ко-

питния дивеч и редовно провеждане от ловните служители на 

хайки през зимните месеци, целящи пропъждане на вълка от 

стопанисваните територии, с възможно най-малко безпокойство 

за копитните животни.  

3. Ловната култура и етика изискват налагане на пълна забрана 

върху лова на вълка от 15 януари до 15 август, по време на фор-

мирането на двойките и грижата за новородените и подраст-

ващи вълчета. 

6. СПРАВКА ЗА НАУЧНИ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ 

ПРИНОСИ 

1. В северния дял на Централна Стара планина са проведени пър-

вите комплексни проучвания върху екологията на вълка (Canis 

lupus) и въздействието на хищника върху популациите на ди-

вите копитни животни в Държавни ловни стопанства „Росица“ 

и „Русалка“ и домашния добитък в НП „Централен Балкан“. 

2. Установено е, че препоръчваното интензивно промиване на ек-

скрементите на вълка не е достатъчно за надеждно определяне 

на хранителните остатъци и последващите анализи на хране-

нето на хищника. Оптимизирането на методиката за обработка 

чрез допълнително прецизно разслояване на отделните компо-

ненти след изсушаването води до намаляване на теглото с около 

1/3 (33,5%) на погълнатата биомаса и позволява получаване на 

по-достоверни резултати. 

3. Изяснени са главните особености от хранителната биология на 

вълка (видов състав и относително участие на жертвите, се-

зонни особености и предпочитания при храненето), денонощ-

ната активност и избора на местообитания в района на проучва-

нето. 

4. Доказано е, че използването на дистанционни методи за наблю-

дение на дивечови популации – фотокамери и специализиран 
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софтуер за обработка и анализ на изображенията – е надеждна 

основа, която може да служи за коректив на резултатите от офи-

циалната таксация в ловното стопанство. 

5. Установено е, че организирането на гонки за лов на дива свиня 

през зимата е свързано с увеличаване на щетите от вълка в ра-

йона на изследването. 

6. Разкрити са особености от конкурентните взаимоотношения 

между вълка и мечката, свързани с изяждане на част от плячката 

от по-едрия хищник, което от своя страна води до увеличаване 

на броя на жертвите при копитния дивеч. 
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IMPACT OF WOLF (CANIS LUPUS L.) ON UNGULATE GAME 

POPULATIONS AND INTERACTION WITH OTHER LARGE 

PREDATORS IN THE NORTHERN PART OF KALOFERSKA STARA 

PLANINA 

Blagoi Vasilev Koychev 

(Summary) 

In the period 2018-2020, a study on the biology and ecology of the wolf 

(Canis lupus L.), was conducted in the northern part of the Kaloferska Stata 

Planina – State Game Enterprises (SGE) ‘Rositsa’ and ‘Rusalka’, and the 

National Park ‘Centralen Balkan’. The study was focused on the food of the 

wolf and its relationships with other predators in the studied area. A total of 200 

excrement samples were collected to determine the victims’ species composition 

and their relative participation. A number of 44 photo traps were used in SGE 

‘Rositsa’. On the taken images, the density of the wolf and the wild ungulates 

(Cervus elaphus, Capreolus caperolus, Sus scrofa) was determined, as well as 

their diurnal activity. The choice of their habitats were also clarified. Data for 

the type and quantity of wolf victims’ remains, were collected. Competitive 

relationships between the wolf and other predators, were identified. 

It was established that the food of the predator included mainly ungulates 

(49%) and livestock (43.2%). Of the wild ungulates, the remains of red deer 

(20.9%) were the most common in the excrement samples of the wolf, followed 

by ones of roe deer (15.6%) and wild boar (12.6%). Remains of young horses 

(33.5%) predominated in the share of the domestic livestock, followed by calves 

(7.3%) and sheep (2.4%). The incidence of rodents in wolf food is 5.8%, and the 

participation of wild rabbit (Lepus europeus) (1.5%) and wild cat (Felis 

silvestris) (0.5%), is random. The wolf uses the most biomass from horses 

(34.3%), followed by roe deer (19.2%), red deer (18.0%), wild boar (11.0%) and 

calves (8.8%). Of secondary importance in the wolf’s diet were rodents (4.6%) 

and sheep (2.6%), and casual victims – wild rabbit (0.7%) and wild cat (0.7%).  

In winter the main victims of the wolf are red deer, wild boar and roe deer, 

and in spring, summer and autumn – horse, cow and to a lesser extent deer, red 

deer, wild boar and sheep. The wolf shows a preference for red deer and wild 

boar. 

The northern part of the Central Stara Planina is inhabited by 17 wolves, 

united in three packs – one of seven and two of five individuals. The population 

density of the wolf was 0.03 ind./km², the red deer – 2.37 ind./km², the roe deer 

– 2.83 ind./km², and wild boar 2.07 ind./km². Their activities were mostly 

nocturnal, but in the quiet areas, the animals were active during the day, 

especially in the winter season. The wolf mostly used the same habitats with red 

deer (p=0.001) and roe deer (p=0.0001), and rarely with wild boar where fewer 

registrations were reported in places with the presence of the wolf (p=0.257).  
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