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Видовете 

 Катерица – Sciurus vulgaris 

 Европейски лалугер – Spermophilus cittelus 

 Добруджански хомяк – Mesocricetus newtoni 

 Гоялм хомяк – Cricetus cricetus 

 Белозъбо сляпо куче – Nanospalax leucodon 

 Вълк – Canis lupus  

 Чакал – Canis aureus  

 Степен пор – Mustela eversmanni 

 Пъстър пор – Vormela eregusna 

 Златка – Martes martes 

 Видра – Lutra lutra 

 Дива котка – Felis silvestris 

 Благороден елен – Cervus elaphus 

 



Екип 

 Надя Цветкова, Йордан Цветков – GIS 

 Румяна Костова – статистика  

 Диана Златанова – контрол на качество и валидиране 

 Йордан Кошев – лалугер 

 Елена Цингарска – чакал, вълк, благороден елен 

 Сирма Зидарова – белозъбо сляпо куче, степен пор, пъстър пор 

 Венислава Рачева – катерица, златка, дива котка 

 Костадин Вълчев – благороден елен 

 Генади Гаврилов – видра 

 Недко Недялков – добруджански хомяк, голям хомяк 

 Александър Дуцов – ръководител екип 



Район на действие 

•Слой на разпространение по литературни и други 

налични данни за всеки вид; 

•Слой с потенциалните местообитания за всеки вид, 

придружени от документ, съдържащ обосновка за 

избора на тези местообитания; 

•Слой на местата за мониторинг по Аспект 1, 

придружени от описателен документ (вкл. ревизиран 

списък), в съответствие с изискванията  

•Слой на местата по Аспект 2 (определените точки, 

маршрути или пробни площи) за видовете, за които 

Изпълнителят разполага предварително с 

необходимата информация  



Разработени цифрови карти за всеки вид 



Териториален обхват на дейността на 

екип - бозайници  

 

 

 



Групиране на методиките 
Фотокапани 

 Чакал 

 Дива котка 

 Златка 

 Степен пор 

 Пъстър пор 

 

 



 Лалугер 

 Голям Хомяк 

 Добруджански хомяк 

 Белозъбо сляпо куче 

 Видра 

 Вълк 

 Видра 

 Благороден елен 

 

 

Групиране на методиките 
Трансекти с наблюдение на 

параметри 



Общи положения 
 Използват се квадратни стационарни пробни площи, 

разпределени на случаен принцип в зависимост от 
индивидуалните участъци и пространственото 
разпределение на видовете.  

 За основа се взимат модели на пригодност на 
местообитанията или литературни данни за видовете. 

 Извадъчни единици са  трансекти по които се извършват 
наблюденията, точки по трансекта за наблюдение, 
фотокапани разположени в точки от тарнсекта и 
планирано поставяне на фотокапани в определени 
точки.  

 Регистрираме или самия целеви вид, или следи от 
жизнената му дейност. 



ФОТОКАПАНИ 



10 пробни площи по 4 кв. 

км. = 40 фотокапана 

Пример за планиране на работата за дива котка и златка 



Пример за планиране на работата за чакал 

6 фотокапана се 

поставят във всяка 

пробна площ 

Всяка пробна площ се 

състои от квадрати с 

размер 4 кв. км.  

 

Поставят се по 30 

фотокапана във 

всеки район 



Теренна работа 



Резултати 

 



РЕЗУЛТАТИ 



Резултати 





Понякога се регистрират видове обект на 

мониторинг по трансекти 



ТРАНСЕКТИ 



Методика гризачи 

500 м 

200 м 200 м 



РЕЗУЛТАТИ 



Трансекти за вълци 

• Пробни площи 10х10 км  
• Трансекти 4-6 км. 
• Във всяка пробна площ по 3 
трансекта. 



Трансекти за видра 

• Свързани са с водните тела – реки езера, блата и др. 
•Дължина 600 м. 
•Отстояние 5-7 км. 
 



Трансекти за благороден елен 

• Квадрат 5х5 км. 
• Два трансекта в квадрат.  
• Дължина на трансекта 1.5 км. 
 

•Посещения на сватбовища! 



Благодаря за 

вниманието! 


