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Въздействие на вълка (Canis lupus L.) върху 
популациите на копитния дивеч в северния 
дял на Калоферска Стара планина



Вълкът е един от най-характерните представители на едрите
хищници, който се приема нееднозначно от обществото. 



За една част от хората вълкът е синоним на съвършенство, 
ловкост и издръжливост, а за друга – на кръвожадност, 
разрушителна сила и злодеяния. 
Заради щетите, които причинява на домашните животни и 
дивеча, преследването му от човека датира от дълбока 
древност. Числеността му почти навсякъде е намаляла, а в 
много страни от Западна и Централна Европа е напълно 
унищожен. 
Загрижеността за неговото съхраняване е причина видът 
да бъде обект на редица световни и европейски 
инициативи. Включен е в Приложение II (строго защитени 
видове) на Бернската конвенция от 1979 г., която страната 
ни е подписала с особено мнение в частта за вълка и 
мечката с мотива, че ... „поради големите им популации в 
България, опазването на тези видове не се смята за 
необходимо“.



Изследванията у нас на този вид са провеждани главно 
върху неговото рзпространение, динамика на числеността 
и  оценка на щетите от него в различни райони на 
страната, предимно в Източните и Западните Родопи.
Изучаване на екологията и храненето на вълка в 
Централен Балкан не е правено. Там има две Държавни 
ловни стопанства (ДЛС): Русалка и Росица. Основен дивеч 
са копитни животни – благороден елен (Cervus elaphus L.), 
елен лопатар (Dama dama L.), сърна (Capreolus caperolus 
L.) и дива свиня (Sus scrofa L.), а в отделни (най-високи) 
участъци – и дива коза (Rupicapra rupicapra L.). Това са 
видове, които имат важно стопанско значение, а дивата 
коза – и консервционно значение. 
Информация за районите на обитание, динамиката на 
числеността и влиянието на вълка в този район липсва.



Район на изследването

Северните склонове от главното било на Централна Стара планина в 
района на Държавни ловни стопанства „Русалка“ и „Росица“.



Топографска карта на района

• НП Централен Балкан
• ДЛС “Росица” 
• ДЛС “Русалка”



Цел на дисертационния труд 

Установяване мястото и ролята на вълка в горските 
екосистеми и влиянието му върху динамиката на 
числеността на дивите копитни животни в условията на 
интензивна ловностопанска дейност в северния дял на 
Калоферска Стара планина.



За постигането на тази цел трябва да се изпълнят 
следните задачи:

• Да се установят запасите на 
едрите копитни в изследвания 
район

• Да се установи възрастовата 
структура на популациите

• Да се установи съотношението 
между половете

• Да се установи общата 
численост на вълка в 
изследваната площ

• Да се установи разпределението 
им в семейни групи 

• Да се установи възрастовата 
структура в групите 

• Да се установи участието на 
различните видове копитни в 
храната на вълка



Методичен подход
• Периодични наблюдения по определени маршрути.
• Използване на фотокапани по методите на Формозов (1932) и

Rowcliffe еt al. (2008).
• Ежемесечно събиране на екскременти на хищниците и остатъци

от храната им по маршрутите.
• Лабораторен анализ на събраните проби по рутинните методи

(Ciucci et al., 1996, Jedrzejewski et al., 2000).
• Извършване на анкетни проучвания за установяване на щетите,

причинявани от вълка на домашния добитък.
• Използване на математически и статистически методи за анализ и

оценка на получените данни (Mann-Whitney U-test, t-test, x2-test,
Spearman – rank test и др.).

• Oценка и картиране на местообитанията на вида чрез
използуване на GIS (Krausman, 1993).



За изпълненение на поставените задачи е 
необходимо извършването на следните дейности:

• Анализ на данните от годишните 
таксации

• Събиране на данни за отстрела на 
вълка

• Оценка на бонитетните данни за 
категоризиране на изследваната 
площ по пригодност за обитание и 
изхранване на едрите копитни

• Директни наблюдения и 
измервания 

• Анализ на изображенията от
фотокапаните

• Анализ на съдържанието на 
екскрементните проби

• Събиране на иформация за вида и 
количеството на пашуващите 
домашни животни в района

• Събиране на информация за 
удавените диви копитни (вид, 
време и място)



Извършени дейности
• Положено е начало на 

работата по литературния 
преглед

• В една трета от територията на 
изследването са заложени 35
фотокапана в схема през 1 км 
за нуждите на програмата 
Camera base, с която ще се 
обработва получената 
инфрмация

• Извършени са преки 
наблюдения по маршрутен 
метод и на изградените чакала 
в двете стопанства 

• Намерени са и анализирани са 
първите екскрементни проби 

• м. „Тодорчетата” – м. „Паничарка” (8 km)
• м. „Тодорчетата” – м. „Рашов дол” (11 km)
• м. „Тодорчетата” – м. „Голямата могила” (21 km)

Избрани маршрути



Модели фотокапани

SG DTC-565V 

с бяла светкавица

KG 680V 

с IR светкавица

Ltl Acorn 5210 

с IR светкавица

Ltl Acorn 5310 

с IR светкавица



Събрани изображения
Към настоящия момент – десетки хиляди снимки на вълци, 
мечки, копитни и други животни. 























Предстои да бъдат извършени следните дейности:

• Ретроспекция на 
запасите на копитния 
дивеч и числеността на 
вълка по данни от 
отстрела

• Събиране и анализ на 
екскрементни проби

• Въвеждане на 
информацията от 
фотокапаните в 
програмата за обработка 
на изображенията

• Набелязване на 
допълнителни маршрути
за обхваяане на цялата 
изследвана територия



Благодаря за вниманието!
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