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Методика за мониторинг на дива котка  

(Felis silvestris Schreber, 1777) 

 

Изготвил: Венислава Спасова, Надя Цветкова, Румяна Костова 

1. Oписание на обекта 

 

Дивата котка е представител на семейство Котки (Felidae), разред Хищници (Carnivora). 

Среща се в Европа (без северните части и със силно разпокъсан ареал), Мала Азия и 

Кавказ. У нас обитава всички планини до около 1500 – 1600 м, мозаечно в равнините 

(Спасов и др., 2011). Дивата котка предпочита хралупести дървета и скалисти места, 

предимно в широколистните гори. В много райони такива местообитания липсват или 

са унищожени и вида заема други разнообразни биотопи. Характерен биотоп са също 

храсталаците и редуващите се горски и полуоткрити пространства. 

Дивата котка обикновено е по-едра от домашната. Проблемът с различаването се 

усложнява и от хибридизацията между скитащата домашна котка и дивата. Spassov et 

al., 1997, представят подробно описание на окраската и екстериора на 

източноевропейската дива котка в сравнение с домашната „тигрова“ котка. В наши дни, 

Балканите заедно с Кавказ са територията с най-висока численост на популацията на 

вида и основен „резервоар“ на генетично чиста популация на европейската дива котка 

(Попов и др., 2007). 

Котката е включена в Червената книга на България в категория „застрашен“ и е 

защитена от Закона за биологичното разнообразие – Приложение ІІI. Включена е в 

Червения списък на IUCN, категория „слабо засегнат“. Видът е включен в Бернска 

конвенция – Приложение ІІ, Директивата за хабитатите - Приложение IV и конвенцията 

за търговия със застрашени видове CITES – Приложение ІІ. 

Основните заплахи за вида са свързани с фрагментацията, хибридизация с домашната 

котка, степента на която все още не е изяснена. Заплаха са инцидентите по пътищата и 

бракониерството. 

 

 

2. Мониторингови територии 

 

ВИД МОНИТОРИНГОВИ ТЕРИТОРИИ БИОГЕОГРАФСКИ РАЙОН 

ДИВА КОТКА 

FELIS SILVESTRIS 

Западни Родопи Алпийски 

Средна гора Континентален 

Странджа Черноморски 
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3. Период и периодичност на наблюдението 

 

Периодичност: 

За ефективно установяване на тенденциите в развитието на популациите на целевия вид 

е необходимо извършването на ежегоден мониторинг през есенния сезон. 

Най-подходящо време: 

Методиката за мониторинг на дива котка се прилага през есенния период (септември -

декември) на съответната година. Периодът е подходящ поради факта, че е извън 

размножителния сезон на вида, тъй като по време на размножаването може да се 

наблюдава нарушена социална структура, която може да доведе до изкривяване на 

резултатите (Genovesi & De Marinis, 2003). През този период може да се очаква и 

засилена хранителна активност, преди неблагоприятния зимен период, което ще 

повиши успеваемостта на регистрациите. Този период попада в рамките и на този, 

дефиниран от някои автори, като най-добър период за провеждане на мониторинг при 

използване на примамка (валериан) (ноември – април), като извън този период 

примамката изглежда въздейства по-слабо или не въздейства на вида (Hintermann & 

Weber, 2008; Kery et al. 2011). 

Ограничаващ фактор е наличието на сняг, тъй като се счита че видът има трудности да 

се придвижва тогава и регистрациите са малко (Mermod & Liberek, 2002). 

Методиката ще бъде прилагана само през есенния период. Пролетния сезон може да 

бъде алтернативен само в случай, че по независещи от екипа обстоятелства есенния не 

може да се проведе ефективно, напр. лоши атмосферни условия и др. 

Необходим брой посещения на терен в рамките на една година: едно. 

 

 

4. Подход за изпълнение на методиката 

4.1 Общи положения 

 

Мониторингът на дивата котка се провежда чрез използване на фотокапани. В местата 

на поставяне на фотокапаните в избраните мониторингови територии се отчита дали е 

регистриран или не целевия вид, както и общото състояние на местообитанията. 

Мониторинговите територии се определят на базата на литературни данни и 

потенциални местообитания и така, че да са представителни за разпространението на 

вида. 

Участниците, които ще прилагат методиката ще бъдат обучени предварително, с цел 

правилното й прилагане. 

В рамките на една мониторингова територия са определени десет пробни площи с площ 

4 кв.км. Всяка пробна площ е разделена на четири равни части, квадрати с размер 

1/1км, част от референтния грид на Европейската агенция по околна среда 

(http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eea-reference-grids-2 ). Във всеки квадрат 

трябва да се разположи по един фотокапан – основна извадъчна единица в методиката 

за мониторинг на дивата котка. Размерът на грида е определен въз основа на данни за 
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индивидуалния участък на вида така, че и индивида с най-малък такъв да има 

вероятност >0 за регистрация (Kilshaw & Macdonald, 2011). Препоръчва се поставянето 

на фотокапаните да бъде на разстояние 1-1,5 км (Kilshaw & Macdonald, 2011). При 

наличие в бъдеще на данни за индивидуалната територия на дивата котка в България, 

размера на грида може да бъде променен. За всеки поставен фотокапан трябва да се 

попълни отделен формуляр в хартиен или електронен вариант. В една пробна площ 

трябва да бъдат поставени по 4 фотокапана. Това ще осигури 40 места, на които ще 

бъдат поставени фотокапани за всяка мониторингова територия. След първоначалното 

определяне на пробните площи, тяхното местоположение остава постоянно, освен ако 

не настъпят трaйни промени в местообитанието (изсичане на гора, пожар и др.) 

Местата на фотокапаните във всяка пробна площ са предварително определени на 

случаен принцип с помощта на ГИС софтуер, като е спазено условието за разстояние 

между фотокапаните от 1 км. Така се осигурява систематична извадка със случаен 

старт. Изместване от първоначално зададената точка за поставяне на фотокапан се 

допуска в рамките на ±200м при невъзможност или не оптимални условия за 

монтирането му. Като оптимално условия се дефинират: наличие на дърво за закрепяне, 

липса на антропогенно присъствие, наличие на животински пътеки в близост до 

мястото и/или следи от жизнена дейност на животни.  След първоначалното определяне 

на местата за поставяне на фотокапани, те остават постоянни, освен ако не настъпят 

трайни промени в местообитанието (изсичане на гора, пожар, антропогенно присъствие 

и др.). 

Фотокапаните са активирани на терен в продължение на 15 дни (±2-3 дни). Важно е 

периодът да е къс, за да бъде отговорено максимално на изискването на „затвореност” 

на мониторираната популация (Rowcliffe et al., 2008). По този начин се осъществяват 

около 1800 капаноденонощия за трите мониторингови територии. При ниско ниво на 

регистрация, периодът може да бъде удължен до 60 дни (Kilshaw & Macdonald, 2011). 

Фотокапаните се закрепят здраво на дървета, на височина 20-80 см, оптимално 40 см (в 

зависимост от условията). 

Поради изключително скрития начин на живот и необходимостта от разграничаване на 

хибриди от „чисти” диви котки, се използва примамка с цел увеличаване на 

вероятността за регистрация и на възможността за добиване на повече и по-добри 

кадри на един индивид за коректното му идентифициране (Ancrenaz et al., 2012). 

Използването на примамка дава възможност при инсталиране на фотокапаните да не се 

търсят само животински пътеки за поставянето им, а да могат да се поставят на 

предварително дефинираната точка от грида, ако отговаря на условията без оглед дали 

има пътека или не.  

Примамката се състои от валерианова тинктура (Valeriana officinalis L. & Maillefer) 

смесена с мазнина (олио) в съотношение 3 към 1, с цел намаляване на летливостта на 

спиртния екстракт и удължаване на ефекта. Примамката се нанася върху парче 

материал, задържащ косми (например велкро), заковано срещу фотокапана на около 1,5 

– 2,5м разстояние. Височината на поставяне зависи от конкретните условия и се 
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определя от експертите на място, но не трябва да бъде по-високо от линията на 

поставяне на фотокапана. 

По преценка на експерта на местата без антропогенно присъствие се използват 

фотокапани с бяла светкавица за подобряване възможността за идентифициране на 

целевия вид, а на местата със засилено или вероятно антропогенно присъствие – такива 

с инфрачервена светкавица. 

Фотокапаните се настройват предварително да правят по 3 последователни снимки, с 

цел увеличаване на вероятността от заснемане и определяне на регистрираните видове. 

Не се използва функцията видеоклип, тъй като фотокапаните с бяла светкавица не 

могат да заснемат нощен такъв, а и разделителната способност на видеоклипа е по-

ниска и по него е трудно да се определят детайли по напетняванията. 

 

Рискове при прилагане на методиката:  

 Поради липсата на данни за индивидуалната територия на вида в България, 

зададеното разстояние между фотокапаните (респективно клетката на грида) 

може да не е оптимално за регистрация на вида; 

 Невъзможност за инсталиране на необходимия брой фотокапани по извънредни 

причини (лоши метрологични условия или други); 

 Периодът на активиране на фотокапаните на терен да е твърде къс; 

 Поради ниската плътност на вида, той да не бъде установен изобщо на терен 

чрез този метод; 

 Избраните мониторингови територии и пробни площи да не са оптимални за 

мониторинг на вида (неподходящи местообитания и др.), поради липсата на 

задълбочени изследвания на локалните особености на популацията на вида у 

нас; 

 Фотокапаните да бъдат откраднати или да се повредят по време на престоя си на 

терен; 

 Невъзможност за разпознаване на животното на снимката (преминало е твърде 

бързо, заснета е малка част от него и др.). 

 

4.2 Екип 

 

Екипите трябва да се състоят от двама члена, обикновено експерти по хищни 

бозайници или един експерт, подпомаган от непрофесионалист, доброволец. 

 

4.3 Подготовка за теренна работа 

 

Преди излизане на терен оборудването се проверява за изправност, осигуряват  се нови 

(или заредени) комплекти батерии в достатъчно количество. Настройват се фото-

капаните: 

 карти - памет налични и форматирани;  

 сверяване на дата и час. 
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Планират се оптимални маршрути. 

Участниците се инструктират за общите принципи на методиката и биологичните 

особености на вида, върху които се базира методиката. Начин на работа на терен, 

правила за безопасност и коректен начин на попълване на формулярите. 

 

4.4 Изпълнение на методиката на терен 

 

Мониторингът се извършва по следната схема: 

1. Инструктиране на участниците за общите принципи на методиката и 

биологичните особености на вида, върху които тя е базирана. Начин на работа 

на терен, правила за безопасност и коректен начин на попълване на 

формулярите. Предоставяне на предварително изготвени топографски карти с 

очертани граници на стационарните пробни площи и местата за разполагане на 

фотокапаните. При възможност се провежда и теренно обучение; 

2. Разпределяне на местата за поставяне на фотокапани между отделните екипи и 

дефиниране на оптимален брой за поставяне за деня. Определяне на оптимален 

маршрут; 

3. Проверка на всички фотокапани за наличие на заредени батерии и карти-памет; 

4. Настройване на всички фотокапани да заснемат 3 последователни снимки, 

сверяване на дата и час; 

5. При достигане на предварително дефинираната точка, локацията се оглежда и се 

избира подходящо място по експертна оценка (животинска пътека, хралупесто 

дърво и др.) за монтиране на фотокапана. Ако мястото е неподходящо 

(антропогенни структури, безпокойство, открит участък без дървета и др.) се 

намира подходящо такова в максимална близост (±200 м) и във формуляра се 

отбелязва причината за изместването; 

6. Когато мястото е избрано, фотокапанът се монтира на височина до 80 см, 

стабилно, така че да не се движи в резултат от по-силен вятър например. 

Пространството непосредствено пред фотокапана се разчиства от паднали 

клонки или треви, които биха могли да го активират. Примамката се монтира 

срещу фотокапана на дърво (клон). Внимателно се проверява дали фотокапанът 

е активиран преди напускане на мястото; 

7. Взимат се точни GPS координати и се заснема мястото на поставяне. Попълват 

се всички необходими данни във формуляра (Приложение 1). 

 

 

5. Параметри на наблюдение 

 

Параметър на наблюдение на методиката е присъствието или отсъствието на целевия 

вид, регистрирано чрез снимките от фотокапаните. 

Грешката се състои в не регистрирането на вида, когато той се среща реално в района. 
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6. Образец на формуляр 

 

При инсталиране на всеки фотокапан на точка се попълва Формуляр за мониторинг 

на дива котка (Приложение 1), включващ данни за инсталирането на фотокапана и за 

местообитанието на мястото на поставяне. Попълва се отделен формуляр за всеки 

инсталиран фотокапан. Формулярът е разработен въз основа на Rovero et al., 2010. 

 

Обща информация (заглавна страница): 

Съдържа информация за датата и мястото на поставяне на фотокапана, името на 

пробната площ в рамките, на която се намира фотокапана. 

 

Част1. Инсталиране на фотокапан: 

 ETRS квадрат № - номер на квадрат от ETRS грид с размер на клетка 1/1 км. 

Попълва се само в електронния формуляр; 

 GPS точка от терен - име на точката снета на терeн. Удачно е да се използва 

серийния номер на фотокапана; 

 Географски координати – отчитат се в десетични градуси (WGS84); 

 Фотокапан № - записва се серийният номер на фотокапана; 

 Дата на активиране; 

 Час на активиране; 

 Дървесен вид на монтиране - дървесният вид, на който е монтиран фотокапана. 

При невъзможност да се определи на място, видът се снима и/или се взема 

материал;  

 Височина на монтиране (см) – височина на монтиране на фотокапана. Измерва 

се с ролетка. Носи информация за височината на заснените животни и подпомага 

определянето на видовете; 

 Разстояние до примамката (см) - отбелязва се разстоянието до примамката. 

Измерва се с ролетка; 

 Снимка - снимка на заснемането на инсталирания фотокапан. Номерът на 

снимката се записва или снимката се прикачва към електронния формуляр; 

 Бележки - записва се всяка друга информация, която има отношение към 

инсталирането на фотокапана. 

 

Част 2. Описание на местообитанието 

 ETRS квадрат № - номер на квадрат от ETRS грид с размер на клетка 1/1 км. 

Попълва се само в електронния формуляр; 

 Наклон (градуси) - Определя се окомерно, като се зачертава една от три 

възможности по скала: 0-20
о
; 20-40

о
, 40-60

о
. Източник на грешка е субективното 

възприятие на оценяващия; 

 Фотокапана е поставен на - Отбелязва се една от възможностите: голяма 

пътека, малка пътека или друго; 
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 Друго място – Полето се попълва ако в показател „Фотокапана е поставен на“ е 

отбелязано „друго“. Описва се мястото, напр. сред гора без пътека, на ръба на 

гора и т.н.; 

 Местообитание - избира се една от посочените възможности: Иглолистна гора, 

Широколистна гора, Смесена гора, Крайречна гора, Храсталаци, Култура, Друго; 

 Друг тип местообитание - полето се попълва ако в показател „Местообитание“ 

е отбелязано „Друго“. Описва се вида на местообитанието. 

 Проективно покритие на първи дървесен етаж - избира се една от посочените 

възможности: Открита, Склопена (гъста), Умерено гъста, Друго 

 Процент (%) - определя се като поглеждайки към небето се преценява какъв 

процент от него се вижда (напр. ако се вижда 30 % от него, то проективното 

покритие е 70 %). Източник на грешка е субективното възприятие на 

оценяващия; 

 Наземно покритие - избира се една от посочените възможности: Опаднали 

листа, Поници, Скала, Трева, Храсти/гъстаци над 2 м. височина, под 2 м., Друго; 

 Друго наземно покритие - полето се попълва ако в показател „Наземно 

покритие“ е отбелязано „Друго“. Описва се вида на наземното покритие. 

 Доминантен дървесен вид - отбелязва се доминантният дървесен вид в района 

на поставяне на фотокапана. При невъзможност да се определи на място видът 

се снима и/или се взема материал; 

 Следи на мястото - отбелязва се дали има следи от диви животни на мястото на 

поставяне на фотокапана; 

 Екскременти на мястото - отбелязва се дали има екскременти от диви животни 

на мястото на поставяне на фотокапана. 

 

Част 3: Заплахи 

 ETRS квадрат № - номер на квадрат от ETRS грид с размер на клетка 1/1 км. 

Попълва се само в електронния формуляр; 

 Вид заплаха - избира се една от посочените възможности: Сеч, Безпокойство, 

Бракониерство, Път, Използване на химикали (пестициди и др.), Естествени 

заплахи (ерозия, ветровал и др.), Друго; 

 Друга заплаха - полето се попълва ако в показател „Вид заплаха“ е отбелязано 

„Друго“. Описва се вида на заплахата; 

 Бележки – попълва се за всяка от посочените заплахи, като се описва в какво 

точно се състои заплахата. Например, ако заплахата е сеч дали е санитарна, 

бракониерска, събиране на паднали дървета и т.н., за да може в последствие 

заплахата да се сведе до съответната категория от базата данни на ИАОС; 

 Снимка - снимка на идентифицираната заплаха. Номерът на снимката се 

записва или снимката се прикачва към електронния формуляр. 
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Част 4: Събиране на фотокапан  

 ETRS квадрат № - номер на квадрат от ETRS грид с размер на клетка 1/1 км. 

Попълва се само в електронния формуляр; 

 Фотокапан № - записва се серийният номер на фотокапана; 

 Дата – дата на събиране; 

 Час – час на събиране; 

 Наличие на космени проби – отбелязва се дали по материала задържащ косми 

има оставени такива; 

 Състояние на фотокапана при събиране – отбелязва се видимото състояние на 

фотокапана при събиране, като посочва някоя от възможностите: Работи, 

Повреден (включително когато е установено, че снимките са с лошо качество 

или няма снимки), Откраднат; 

 Бележки – записва се всяка друга информация, която има отношение към 

събирането на фотокапана. 

 

Част 5: Обобщена информация от фотокапана: 

Тази информация се попълва във формуляра след преглед на данните от фотокапана. 

 ETRS квадрат № - номер на квадрат от ETRS грид с размер на клетка 1/1 км. 

Попълва се само в електронния формуляр; 

 № на снимка с целевия вид - снимка на заснетия целеви вид. Номерът на 

снимката се записва или снимката се прикачва към електронния формуляр; 

 Дата на снимка - дата на заснемане на целевия вид; 

 Час на снимка - час на заснемане на целевия вид; 

 Брой индивиди на кадър – посочва се броя индивиди на един вид заснети на 

една снимка едновременно; 

 Други целеви видове - посочват се заснети други целеви видове от списъка: 

Canis aureus, Canis lupus, Cervus elaphus, Cricetus cricetus, Lutra lutra, Martes 

martes, Mesocricetus newtoni, Mustela eversmanii, Nannospalax leucodon, Rupicapra 

rupicapra, Sciurus vulgaris, Spermophilus citellus, Ursus arctos, Vormela peregusna, 

неизяснен вид; 

 Бележки - записва се всяка друга информация, която има отношение към 

снимката. 

 

Част 6: Обща информация -  

 ETRS квадрат № - номер на квадрат от ETRS грид с размер на клетка 1/1 км. 

Попълва се само в електронния формуляр; 

 Общ брой заснети индивиди от целевия вид (експертна оценка) - при 

възможност се определя и общ брой заснети индивиди (по преценка на 

експерта). За отделни индивиди се считат ясно отличими животни. Това са 

животни с видими особености в окраската или тялото (петна, липсващи части от 

тялото и т.н.). Като отделни индивиди се считат и такива заснети по едно и също 
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време (до 15 мин.) на различни фотокапани от пробната площ. За индивиди 

заснети по различно време на различни фотокапани в една пробна площ се прави 

опит за разграничаването им по напетняването. Ако е възможно по експертна 

оценка се записват броя заснети хибриди. 

 

 

7. Необходимо техническо оборудване 

 

 Топографска карта на района (1:25 000 или 1: 50 000) с нанесени пробни площи 

и места за поставяне на фотокапаните; 

 Хартиени формуляри или мобилно устройство със заредени електронни 

формуляри; 

 GPS; 

 Фотокапани – съответният брой и вид, снабдени с необходимия брой карти 

памет и батерии; 

 Примамка и необходимото за поставянето й (материал, задържащ косми; такер 

или пирони и чукче); 

 Фотоапарат; 

 Ролетка. 

 

 

8. Мерки за безопасност 

 

Всички експерти трябва да внимават за потенциални опасности, като: 

 подхлъзване и/или падане във вода и пропасти; 

 потъване в тресавища; 

 срещи и/или ухапване от опасни за здравето животни (змии, насекоми, 

хищници). 

 

8.1.  Инструкция за безопасност при теренните проучвания 

 

Работата на открито се прекратява при неблагоприятни климатични условия: 

гръмотевични бури, силен дъжд или снеговалеж, гъста мъгла, силен вятър, температури 

над 30°С и под -10°С. При гръмотевични бури не се укривайте под дървета на открито. 

При работа около или във вода се облича спасителна жилетка със сигнален цвят. 

При пресечен терен, висока растителност или блатист терен се препоръчва 

използването на щеки за опипване на терена или просто тояга. Не се гази в непроучена 

вода и/или кал. 

Всички биологични материали се пипат само с лабораторни ръкавици. 

 

 

8.2.  Реакция при спешни случаи 

 

1. Експертите трябва да имат лична аптечка за оказване на първа помощ с най-

необходимите неща – превързочни материали, антисептици и болкоуспокояващи. 
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Задължение на всеки експерт е поддържането на аптечката в зареден вид с достатъчно 

количество болкоуспокояващи и превързочни материали. 

2. В случай на инцидент в планински услови - телефон за подаване на сигнал към 

Централата на ПСС- 1470 за Mtel, Vivacom или 02/963 2000. При равнинни условия 

може да подадете сигнал на тел. 112. 

3. В случай на ухапване от насекоми (стършели, оси, пчели и др.), алергичен шок или 

астматичен пристъп първо се обаждате на личния си лекар или познато медицинско 

лице със специалност алергология, токсикология, пулмология и сродни. 

4. В случай на ухапване от змия следвате следната инструкция: 

Опитайте се да запомните как изглежда змията, която ви е ухапала. Ако сте в 

състояние, направете снимка с фотоапарат или телефона си. Постарайте се да запишете 

часа на ухапването — това е важна информация за лекуващия лекар! 

Ако установите две видимо по-големи дупчици на разстояние 10-14 mm една от друга и 

мястото на ухапване започне да отича, почти е сигурно, че змията е отровна. 

Изсмукване на кръв с устата НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА! Ако има кръвотечение, оставете 

кръвта да тече. До известна степен може да си помогнете, като изстисквате ухапаното 

място. В началните етапи се препоръчва студен компрес (например парцалче потопено 

в планински поток). Не слагайте превръзки или турникети. Пиенето на течности в 

началните етапи е от ключово значение за намаляване на възможния токсикологичен 

ефект. Движете се с бърз ход без да тичате. Придвижете се към най-близкото място, 

където може да ви поеме транспорт към болнично заведение с квалифициран персонал. 

5. Избягвайте срещи и допир с хищни бозайници (напр. лисица, язовец, бялка), които 

имат нетипично поведение, особено ако се държат като питомни, поради сериозна 

опасност от бяс. След допир или ухапване, свалете олигавените дрехи и измийте 

мястото обилно с вода и сапун. После йодирайте раната. Потърсете лекарска помощ в 

най-близкия голям град. 

6. При ухапване от всякакви диви животни: Почистете раната с вода и сапун и 

йодирайте мястото. Ако раната е пробивна и дълбока, потърсете лекар поради опасност 

от тетанус. 

7. При ухапване от кърлеж – извадете го със специалната пинсета. Ако главата му 

остане в кожата ви – извадете я с игла за спринцовка. Йодирайте раната. Уведомете 

личния си лекар и следете за белези на лаймска болест. 
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