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РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОБСЪЖДАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 
РАЗДЕЛ  „БИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА“ 

(Т. 1.12 - Т. 1.15)  - ВТОРИ МОДУЛ 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на република 
България чрез оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ http://www.ope.moew.government.bg/ 

09-10 юни 2015 г. 
с. Кладница, обл. Перник, ТП „ДЛС Витошко-Студена“, Ловен дом „Студена“ 

1.15. ФАУНА 
 

1.15.5. БОЗАЙНИЦИ 

ДОЦ. Д-Р ЦЕНКА ЧАСОВНИКАРОВА 
ГЛ. АС. Д-Р ХРИСТО ДИМИТРОВ 



Висока степен на проученост на бозайната 
фауна в ПП „Витоша“ 
42 научни публикации на български език 
18 научни публикации на чужди езици 
2 научни и 1 научно-популярна книга 

Нееднородност в степента на проучване на 
отделните таксони 
 



 Детайлно e проучено разпространението на едрите бозайници в резултат на:   

 Проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове в системата на защитените зони от 
екологична мрежа Натура 2000”  

 План за действие за дивата коза в България: 2007 – 2016 (Вълчев и др., 2006) 
 План за действие за кафявата мечка в България  (Спасов и др.,2008) 
 План за действие за дивата котка в България (Петров, 2008) 

Кафява мечка (Ursus arctus) Европейски вълк (Canis lupus)  Дива коза  
(Rupicapra rupicapra balcanica) 

 



 
 
В ПП „Витоша“ са разработени проекти, които подобряват 
степента на проученост на следните видове в парка:  
По проект «Дейности по устойчиво управление на Природен 
парк “Витоша”»: 

Поддържане на местообитанията на eвропейския лалугер 
(Spermophilus citellus) в благоприятно състояние 
 Разширяване на обхвата на системата за регистриране на 
изстрели и следене на дивите кози (Rupicapra rupicapra 
balcanica), намиращи се извън адаптационната ограда 
чрез GPS–GSM нашийници с цел намаляване на риска от 
бракониерство 
Установяване на находищата на дивата котка (Felis 
silvestris) на територията на Природен парк “Витоша”, с цел 
набелязване на мерки за опазването им 

 
 
 

 

Европейски лалугер 

Дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica) 

Балканска дива коза 

Дива котка 



Felis sylvestris 

 
 

 „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за 
управление на Природен парк “Витоша” – Фаза ІІ” 

Основни цели на проекта са: 
 Опазване и възстановяване на 

местообитанията и популациите на видовете: 
 Балканска дива  коза (Rupicapra 

rupicapra balcanica) 
 Кафява мечка (Ursus arctus) 

 Създаване на зони на спокойствие за едрите 
хищници (мечка и вълк) чрез насочване и 
концентриране на туристическия поток 

  Опазване на пещерите и пещерната фауна 

Балканска дива коза 

 

Кафява мечка 

Остроух нощник 

 
Дългоух нощник 



ПРИЛЕПИ (CHIROPTERA) 
 Основен полеви метод бе регистрацията на издаваните от прилепите ехолокационни и социални 

звуци. Записите бяха провеждани както на определени точки (стационарно), така и по трансектен 
метод. 

 Регистрация и анализ на издаваните от прилепите ехолокационни и социални ултразвуци с 
ултрaзвукови детектори: 
  “Pettersson D240 x” 
  “Tranquility Transect” със записващо устройство “Transcend MP 860” 

 Обработка на записите на ехолокационните звуци със специализиран софтуер „Adobe Audition” и 
„Bat Sound 3.1” за Windows 

 Видово определяне на основата на:   
 характерната форма на сонограмата  
 честота с максимална енергия на звука 
 максимална и минимална честота на звука 
 продължителност на звука 
 интервал между издаваните последователно 
 звуци.   

Сонограма на 
ехолокационни 
звуци на 
Полунощен прилеп 
(Eptesicus serotinus) 
  



ДРЕБНИ И ЕДРИ БОЗАЙНИЦИ (MICRO- И MACROMAMMALIA) 
 Полеви маршрути за регистрация на присъствието на целевите видове 
 Отчитане на следи от жизнената дейност на видовете, имащи  значение за 

регистрация на присъствието на видовете и видовата им детерминация,  като: 
 

 
Следи Екскременти Жизнена дейност  

Вероятна следа от F. sylvestris                      Екскремент  на  вълк  Can lupus)  Къртичини 



Европейски вълк (Can lupus)  Ди коза  
(Rup 

 улавяне с живоловни капани тип „Шерман“  
 методът на капано - денонощията за отчитане на относителната численост на 

дребните бозайници (където е възможно) 
 визуално наблюдение 
 анкетен метод 

 
 



 На територията на ПП „Витоша“ са регистрирани 56 вида бозайници,  
което съставлява 59 %  от цялата сухоземна бозайна фауна в България 
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Насекомоядни 
(Insectivora)  

14% 

Прилепи 
(Chiroptera) 

33% 

Зайцевидни 
(Lagomorpha)  

2% 

Гризачи 
(Rodentia) 

24% 

Хищници 
(Carnivora) 

20% 

Чифтокопитни 
(Arthiodactyla) 

7% 

ДЯЛОВО УЧАСТИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ РАЗРЕДИ В ОБЩИЯ БРОЙ 
ВИДОВЕ БОЗАЙНИЦИ, УСТАНОВЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ПП “ВИТОША“ 
 

Брой видове 
в България 

Брой видове 
в ПП 

"Витоша" 

ДЯЛОВО УЧАСТИЕ НА ВИДОВЕТЕ УСТАНОВЕНИ 
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПП „ВИТОША“OТ ОБЩИЯ 

БРОЙ ВИДОВЕ СУХОЗЕМНИ БОЗАЙНИЦИ В 
СТРАНАТА 

56 
95 



Новорегистрирани видове прилепи в ПП 
„Витоша“ 

Регистрирани нови 
видове прилепи за  
ПП „Витоша“ 
Прилепче на Натузий  
(Pipistrellus nathusii)  
Воден нощник   
(Myotis daubentonii)  
Нощник на Натерер  
(Myotis nattereri) 
Ръждив вечерник   
(Nyctalus noctula)  
Кафяв дългоух прилеп  
(Plecotus auritus) 

Прилепче на Натузий 
  

Воден нощник   
 

Нощник на 
Натерер 

Кафяв дългоух 
прилеп 

Ръждив 
вечерник 
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ДИРЕКТИВА 92/43 ЕС ПРИЛ. II 

ЧЕРВЕНА КНИГА НА БЪЛГАРИЯ  КАТЕГОРИЯ VU 

ЧЕРВЕНА КНИГА НА БЪЛГАРИЯ  КАТЕГОРИЯ NT 

ЧЕРВЕНА КНИГА НА БЪЛГАРИЯ  КАТЕГОРИЯ LC 

IUCN 2014.2 КАТЕГОРИЯ VU 

IUCN 2014.2 КАТЕГОРИЯ NT 

IUCN 2014.2 КАТЕГОРИЯ LC 

БЕРНСКА КОНВЕНЦИЯ II 

БЕРНСКА КОНВЕНЦИЯ II,  III 

БОНСКА КОНВЕНЦИЯ II 

EUROBATS 
 

ЗБР III 

ЗБР II, III 

Консервационен статус на видовете    
 от разред Прилепи в ПП "Витоша" 



 От установените прилепи, тясно свързани с подземни местообитания на територията на 
ПП „Витоша“ са 7 вида: Малък подковонос , Голям подковонос , Южен подковонос , 
Голям нощник, Остроух нощник, Дългопръст нощник и Пещерен дългокрил прилеп  

 Според данните на Центъра за изследване и защита на прилепите при НПМ-БАН най-
богата на прилепи е пещерата Духлата. Тя се използва предимно за зимуване и в нея 
прекарват зимата няколкостотин екземпляра от видовете Малък подковонос , Голям 
подковонос , Остроух нощник и Голям нощник 

 Видове прилепи, свързани с горите или петрофилни, са Кафяв дългоух прилеп , Сив 
дългоух прилеп, Полунощен прилеп , Прилепче на Сави, Нощник на Натерер, Воден 
нощник; те използват пещерите и изкуствени подземни местообитания за зимуване 
или като транзитни или размножителни убежища 

 Пещерите Попов извор и Живата вода са важни swarming места, посещавани от много 
видове по време на търсенето на партньор през есента 

 В по-голямата част от  територията на ПП „Витоша“ се срещат предимно т. нар. “горски 
прилепи”; голяма част от постройките в близост до парка, както и на територията му се 
използват за убежища през различни сезони от годината (данни от проучване с 
ултразвуков детектор) 
 
 

  



• На територията на парка са регистрирани 22 вида дребни бозайници, които съставляват 
69 % от дребната бозайна фауна на България 

Разред 
Насекомоядни  

36% 

Разред 
Зайцевидни  

5% 

Разред Гризачи  
59% 

ДЯЛОВО УЧАСТИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ РАЗРЕДИ ОТ ОБЩИЯ БРОЙ 
ВИДОВЕ ДРЕБНИ БОЗАЙНИЦИ В ПП "ВИТОША"  
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 На територията на парка са регистрирани 16 вида едри бозайници от 2 разреда (Разред 

Хищници (Carnivora), Разред Чифтокопитни (Arthiodactyla),  които съставляват  83 % от едрата бозайна 
фауна на България 

 

Сем. Порови  

Сем. Кучеви  

Сем. Мечкови  

Сем. Коткови  

Сем. Свиневи  

Сем. Еленови  

Сем. Кухороги  

ДЯЛОВО УЧАСТИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ОТ ОБЩИЯ БРОЙ ВИДОВЕ 
ЕДРИ БОЗАЙНИЦИ В ПП "ВИТОША" 
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ДИРЕКТИВА 92/43 ЕС ПРИЛ. II, IV,V 

IUCN 2014.2 КАТЕГОРИЯ VU 

IUCN 2014.2 КАТЕГОРИЯ NT 

IUCN 2014.2 КАТЕГОРИЯ LC 

БЕРНСКА КОНВЕНЦИЯ II 

БЕРНСКА КОНВЕНЦИЯ  III 

ЗБР II, III, IV 

ЧЕРВЕНА КНИГА НА БЪЛГАРИЯ КАТЕГОРИЯ EN 

ЧЕРВЕНА КНИГА НА БЪЛГАРИЯ КАТЕГОРИЯ VU 

ЧЕРВЕНА КНИГА НА БЪЛГАРИЯ КАТЕГОРИЯ NT 

Консервационен статус на видовете дребни и едри бозайници 
 в ПП "Витоша"  



 



Типични местообитания, в които бяха 
уловени снежни полевки в ПП „Витоша“ : 
 открити, скалисти местообитания 
 скални реки, покриващи 90% от грунда 
  разположени най-често до малки реки 
 

 склонове с югоизточно 
и югозпадно 
изложение 

 характерна особеност 
на биотопа е 
големината на 
скалните късове 



Проект № DIR-5113326-4-98 “Дейности по устойчиво управление на природен парк Витоша” Договор № DIR-5113326-C-010 

Основни цели: 
 Поддържане на местообитанията  
 Реинтродукция на лалугери в места където видът не е 

разпространен 

 До момента на реинтродукцията на територията на ПП „Витоша” съществува метапопулация на вида, сбор от 
малки популации (20-30 индивида), изолирани помежду си, но с вероятна ниска възможност са обмен на 
гени 

 След прилагането на консервационни мерки популацията в района на м. Накев камък нараства повече от 4,5 
пъти (от 9,5 инд/ха на 43 инд/ха) 

 От 2011 до 2014 г. са уловени и пуснати над 120 здрави мъжки и женски индивиди 
 



 Липсва пространствена диференциация на съобществата, те имат 
сходна структура в различните местообитания, поради сравнително 
постоянната и равномерна влажност  

 Фактори, определящи различията в структурата на съобществата:  
 Тип на растителността (гори/открити местообитания) 
 Наличие  или отсъствие на водоеми 
 Слаба роля играе надморската височина 

 Тази структура е характерна за планинските райони 



 Сред земеровките доминира голямата 
кафявозъбка, следвана от малката 
кафявозъбка 

 Край водоемите доминират водните 
земеровки 

 В ливадите на средния планински пояс 
– голямата белозъбка 

 От мишевидните изцяло доминира 
жълтогърлата горска мишка (в 
широколистните гори на по-малка 
надморска височина) 

 От полевките доминират подземната 
полевка (в ливадите) и кафявата горска 
полевка  
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 Пъстрият пор не е регистриран по време на теренната 
работа в ЗЗ BG0000113 

 Субоптимални условия - неблагоприятни физико-
географски условия (голяма надморска височина и 
планински климат) 

 Вероятно отделни екземпляри навлизат в зоната в 
района на селата Ярлово, Боснек и в по-малка степен при 
с. Кладница 

 Териториите, които предлагат потенциални условия за 
оптимална плячка на пъстрия пор възлизат на 
приблизително 488 ха, а тези със субоптимална плячка – 
на почти 5229 ха 



 Видът е установен само в р. Струма под         
с. Чуйпетлово  

 Относителната численост на видрата в тази 
зона е 0,02 инд/км; изчисленият запас на 
видрата в зоната е 2 индивида 

 Бедна  хранителна база 



 Регистрациите на вида са в южната и 
западна част на парка 

 Според площта на пригодните 
местообитания в зоната и приетата средна, 
референтна плътност за вида от 0,025 
инд./км2, може да се заключи, че 
територията на парка се обитава от 4-5 
индивида (териториални, възрастни вълци) 

 ПП „Витоша“ предоставя големи площи 
от пригодни местообитания за вида, 
местообитания пригодни за сърцевинни 
зони, както и висок хранителен потенциал 



 

 Числеността на вида е между 
7 и 9 индивида - близка до 
оптималната 

 Общата площ на 
подходящите местообитания 
е 24000 ха. Тази площ е 
достатъчна за съществуване 
на стабилна локалната 
витошка популация 

 Площ с висок хранителен 
потенциал  
 



Проект № DIR-5113326-4-98 “Дейности по устойчиво управление на природен парк Витоша”, Договор № DIR-5113326-C-010 

 Средна плътност (0,33 инд/км2), средна екстраполирана численост за 
територията на парка - 62 до 80 индивида  (+/- 10 индивида) 

 На територията на парка дивата котка се придържа в диапазона на 800 до 
1400 м, надморска височина, като разпространението й е относително 
равномерно 
 
 
 



  

 Численост -  40 – 50 индивида (20-22 
животни извън адаптационната ограда и 
35 в ограда) 

 Видът е в процес на реинтродукция 
 Козите извън оградата са в районите 

около изворите на река Струма и Сухото 
езеро и по-рядко в  района над 
пазачница „Матница” и Стръмни рид 
 

  Мерки за намаляване на риска от 
бракониерство и безпокойството около 
ключови местообитания и важни за вида 
скални комплекси 
 

Проект № 5103020-11-654 
„Изпълнение на приоритетни 

дейности от плана за 
управление на Природен парк 

Витоша – фаза II” 
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