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Необходимост от използване на фотокапани

• Скрит начин на живот на наблюдаваните видове

• Нощна активност

• Избягване на хора

• Получаване на обективни данни от камерите, първо ниво по достоверност 
(К1) от категоризацията на Molinari-Jobin et al. (2003).



Схема на поставяне на фотокапаните



Методичен подход

• Поставяне на фотокапани на характерни места, посещавани от вълците и 
техните жертви. 

• Въвеждане на снетите данни на заснетите видове (снимки и видеоклипове) в 
програмата за обработка Camera Base.

• Анализ на данните чрез модела на случайни срещи (random encounter model, 
REM, Rowcliffe et al., 2008). 



За превръщането на процента независими регистрации от фото-капаните се 
използва формулата, изведена от Rowcliffe et al. (2008) - плътността D (на 1 
km2) е функция на честотата на детекция (броя на регистрациите за 
определена единица време, y/t), скорост на движение (v) и размер на зоната на 
детекция на модела фотокапани (r и θ)

• y  - oбщ брой независими регистрации на вида от фотокапаните;

• t  - общо време на престой на фото-капаните (общ брой капаноденонощия за 
всички капани);

• π – числото Пи

• 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.



Инсталирани фотокапани



Брой фотокапани и продължителност 
на използването им на терен

Период Дни Брой 

фотокапани

Капано-

денонощия

1 89 2 178

2 62 1 62

3 98 20 1960

4 121 44 5324

5 48 29 1392

6 113 21 2373

7 94 15 1410

Общо 625 12699



Активни през деня хищници





Семейство вълци 



Копитен дивеч



Популационна плътност (инд./km²) по официална таксация

Години 2017 2018 2019

Благороден елен 4,5 4,6 4,8

Сърна 5,2 5,0 5,2

Дива свиня 3,6 4,4 5,0

Вълк 0,06 0,04 0,04



Изчислена популационна плътност (инд./кв.km²)

№

Периоди на

проучване

Благороден

елен Сърна Дива свиня Вълк

1 11.2016-02.2017 1,04 0,08 2,55 0,08

2 03.2017-05.2017 3,67 4,53 0,00 0,00

3 11.2017-02.2018 1,84 2,01 3,44 0,08

4 03.2018-06.2018 1,07 1,08 0,53 0,01

5 07.2018-08.2018 5,40 6,90 5,34 0,03

6 11.2018-02.2019 2,52 2,97 1,98 0,03

7 03.2019-06.2019 1,06 2,24 0,66 0,00



Благодаря за вниманието!


