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Предимства на мониторинга при използване на фотокамери

 Набирането на данните стъпва на принципите на обективност и точност;
 Изключва субективизъм и целенасочено изкривяване на данните.
 Липса на необходимост от много наблюдатели, имащи практически опит и

квалификация за определяне на пол и възраст на наблюдаваните животни.
 Предоставя информация за пола, възрастовите групи и запасите на дивеча.
 Осигурява коректни данни както за текущият годишен прираст, така и за

средният прираст на дивеча.
 Позволява обективно и реално планиране и управление на запасите.
 Иновативен и актуален метод за таксиране и мониторинг.
 Достъпно материално и техническо оборудване за таксиране.



Използвани модели камери

2 модела – „Предаващи“

– Позволяващи пренасяне на снимките чрез

MMS/GPRS към мобилен телефон или

изпращане към Email, освен тази функция

извършват и запаметяване върху SD карта.

2 модела – „Записващи“

– Запаметяване върху SD карта, камерата се

конфигурира автоматично, използват се на

места без покритие на мобилен оператор.

Ловна камера 

Dorr SnapShot

Mobil Black

Ловна камера 

LTL Acorn 5210A 

12MP

Ловна камера LTL 

Acorn 5210A  

12MP/940NM

Ловна камера 

Dorr SnapShot

Mini 5.0 MP



Мониторинг върху плътността и структурата на запаса

I. Отчитане на общия брой животни едновременно на всички хранителни 
комплекси

Животните се отчитат и сравняват едновременно, в даден час и то когато са излезли 
максимално много животни на всички хранителни комплекси

Наблюдения се разделят на две групи:
1. С индивидуално разпознаване на животните (при дивата свиня трудно приложим)
2. Без индивидуално разпознаване
2.1 Модел на случайната среща с отчитане на скоростта на движение
2.2 Модел на случайна среща с отчет на времето на престой
II. Отчитане върху определени маршрути
Фотокамери се разполагат в определени точки по дължината на предварително 

определен маршрут.
Данните за пола и възрастта се следят и отчитат много внимателно, за да се определи 

възрастовата структура. 
Наблюденията се извършват за по-дълъг период (изискват се повече капано-

денонощия) за по-точна и коректна информация.



Отчитане на общия брой животни едновременно 
на всички хранителни комплекси

Без индивидуално разпознаване



Отчитане на общия брой животни едновременно
на всички хранителни комплекси

С индивидуално разпознаване



Отчитане на общия брой животни едновременно 
на всички хранителни комплекси

С индивидуално разпознаване



Фотокапани върху определени точкови маршрути



Фотокапани върху определени точкови маршрути



Изисквания и настройки на камерите за работа
 Камерите се поставят на височина 50-80 cm от земята.

 В райони с ниска плътност се използват ловни камери с инфрачервен

сензор, с възможност да правят 2-5 последователни снимки през една

секунда.

 В райони с висока плътност, последователните снимки трябва да са през по-
голям интервал, но не повече от 2-3 минути.

 Датата и часът трябва да са верни и да се записват върху всяко
изображение.

 Камерите се проверяват веднъж седмично за проверка на батериите и смяна
на картата с памет.

 Наблюдението трае повече от един месец.

 Параметрите на всяка камера следва да се установят точно.

 Поведението на животните на всяка снимка трябва да се отчита от

квалифицирани специалисти.

 Поведението при хранене (движение с ниска скорост) или при придвижване

(движение с висока скорост) е индикация за отседнали или приходящи

животни.



Придвижващи и хранещи се животни



Изводи

• Ловни камери могат да се прилагат навсякъде, независимо от характера на района, 
местообитанията и времето, давайки възможност за събиране на съпоставими данни. 

• Методът не е свързан с безпокойство и е особено подходящ в райони, засегнати от 
Африканска чума при дивата свиня.

• Методът е икономически ефективен, изисква ограничени полеви усилия и осигурява 
научно обосновани резултати. 

• Ловните камери могат да се използват на места за подхранване, по вървища на 
животните или на места, където се събират повече животни. 

• Позволяват случайно разположение или в квадратна мрежа. 
• Ловни камери ефективно заместват наблюдатели на чакалата и хранителните 

комплекси.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


