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Методики 

за оценка състоянието на видовете на национално ниво, чрез анализ и 

статистическа обработка на резултатите от генотипирането на кафява 

мечка (Ursus arctos), вълк (Canis lupus), дива котка (Felis sylvestris) и рис 

(Lynx lynx) 
Във връзка  с изпълнение на Договор № 2687 /27.01.2014 г., с предмет „Извършване на 

дейности, свързани с разработване и внедряване на генетични методи за установяване 

състоянието на видовете (кафява мечка, вълк, дива котка и рис)“, сключен между  

 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА, БУЛСТАТ 831901762 и 

ОБЕДИНЕНИЕ „АКВА-БАЛКАНИ“, БУЛСТАТ /ЕИК 176511703 

 

 

I. Въведение 
  

С навлизането на генетичните методи за оценка на биологичните системи са 

разработени много методики за оценка, базирани на различни параметри. Най-

широко приложение при оценяване на  биологичното разнообразие намират  

описаните по-долу типове и методи, които използват данните, получени при 

генетични анализи и в резултат се получава оценка на структурата и числеността на 

дадена популация. 

 

1. Методики базирани на ДНК анализ 

1.1.Методики базирани на митохондриална ДНК  
Чрез тази методика става определяне до вид и хаплотип. Последователностите, 

получени при секвенирането на митохондриалната ДНК чрез въвеждането им в 

програмата  MEGA се използват за определяне на броя различни хаплотипове и 

построяване на  хаплотипна мрежа. Определянето на хаплотипа става, като 

консенсусната секвенция се сравнява в NCBI /www.ncbi.nlm.nih.gov/.   Наличието на 

разнообразни хаплотипове в дадена популация говори за богато генетично 

разнообразие и най-общо за здрава популация, в която липсва инбридинг. 

Наличието на хаплотипове характерни за домашни (одомашнени) животни – говори 

за хибридизация (понижено генетично здраве на популацията).  

 

1.2. Методики базирани на ядрена ДНК – микросателитен анализ. 

Микросателитният анализ се използва за идентифицирането на отделни 

индивиди. По-голям брой изследвани локуси намалява вероятността за  

дублиране на комбинации и гарантира правилно определяне на отделните 

индивиди. При този анализ е необходимо да се вземе предвид броя на 

повторенията - препоръчват се три повторения.   
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      Основен параметър при определяне на структурата на популацията  е  

зиготността (хомозиготност / хетерозиготност). Хетерозиготните популации са 

тези, в които има богато генетично разнообразие, което ги дефинира като здрави. 

     Микросателитният анализ дава информация и за пола на индивидите, на базата 

на маркери разположени в Y и X  хромозомите.  

     При достатъчно добра извадка и планиране на изследването, чрез него  може да 

се определи размера на популацията . 

 

2. Методики за оценка на генетичното разнообразие  

 

Генетичното разнообразие е основен компонент на биологичното разнообразие, тъй като 

е в основата на еволюционната промяна и адаптивните процеси, докато процеси като 

инбридинг и генетичен дрейф водят до намаляване на здравословното състояние на 

популацията (Meffe et Ал 1994;. Spielman и др 2004 г.) Необходимостта от опазване на 

генетичното разнообразие е широко застъпена в продължение на десетилетия от 

международни организации и конвенции, като IUCN или Конвенцията за биологичното 

разнообразие. 

Популационната генетика осигурява рамката за изучаване на разпределението на 

генетичното разнообразие и процесите на генетична промяна в популациите, а 

консервационната генетика прилага принципите на популационната генетика за 

опазването на биологичното разнообразие. Ключовите въпроси, на които популационната 

генетика дава отговори са - как е разпространено генетичното разнообразие в 

пространството и как се променя генетичната вариация с течение на времето. За да 

отговорим на тези въпроси, количеството и вида на генетичното разнообразие в 

популациите трябва да се определи и да се идентифицират факторите, които влияят върху 

това. 

 Определянето  на генетичното разнообразие в популацията се извършва  чрез 

секвениране и/или генотипиране на ДНК на индивидите. Това позволява впоследствие да 

се идентифицират процеси  в популацията, които влияят на генетичния състав и включват 

модели на поведение при кръстосване, например произволно кръстосване, 

близкородствено кръстосване (инбридинг) или с определен фенотип („assortative”); 

скорост на обмен на генетичен материал между популациите; процент мутации; 

навлизане на нови алели в популацията; скорост на образуване на нови комбинации от 

символи чрез рекомбинация; естествен подбор, т.е създаването на  различни генотипове,  

различни нива на оцеляване и размножаване; стохастични процеси, които причиняват 

генетичен дрейф или промени в алелните честоти от поколение на поколение. 

В заключение, генетичната информация позволява да се отговори на множество въпроси, 

свързани с демографията, нива генен поток, взаимоотношения в популацията с течение на 

времето и пространството. Това се  използва при създаване на програми за съхранение на 

местообитания, разработване на стратегии за разплод и отглеждане на закрито. 
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Основните параметри на генетично разнообразие са: установяване на алелно 

разнообразие (NA), среден брой алели за локус, хетерозиготност (H), сумата от 

пропорциите на хетерозиготни индивиди при всеки локус / общ брой обработвани локуси.  

За изчисляването на NA и H набор от данни в GENALEX формат трябва да се активира, 

следвайки Фиг.1  

 

II. Планиране на изследването 

 

Основните етапи при анализ на популациите, с генетични методи, са както следва:  

 

 Дизайн на проучването. Определяне на конкретните цели, методи и времеви 

график;  

 Събиране на проби -според нуждите и целите; 

 Изолиране на ДНК;  

 Полимеразна верижна реакция (PCR - polymerase chain reaction). Намножаване на 

фрагментите, които са нужни;  

 Секвениране; 

 Фрагментен анализ;  

 Софтуерна обработка на резултатите от секвенирането;  

 Софтуерна обработка на резултатите от микросателитния анализ - определяне на 

консенсусни дължини за всеки алел на база на обединяване на данните от 

различните повторения; 

 Статистическа обработка на резултатите от секвенирането и фрагментния анализ. 

 Интерпретация на резултатите и публикуване.  

 

 

III. Дизайн/ структуриране на проучването 

 

Първият и изключително важен въпрос на изследователя е каква е целта на проучването 

което планира, каква е точността, която иска да постигне и какви са необходимите 

средства за това. 

1. Предварителни данни за популацията/иите, която ще се изследва/т.  

 

 Предварителни данни могат да се получат по няколко начина:  

 

1.1 Анкетиране на експерти или служители, работещи с биоразнообразие в 

съответния район. 

1.2 Моделиаране на популацията на базата на полеви или други данни, чрез 

статистически методи или на базата на пространствени (GIS) анализи като: 

Mahalanobis space,  MaxЕnt, HIS (habitat suitability index)  и други.  

1.3 Данни от мониторинг.  
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1.4 Необходими са данни за средните индивидуални територии на целевия вид – 

телеметрия, проучвания в сняг и други собствени и литературни източници.  

 

2. Определяне на минималната площ на изследване – трябва да покрива минимум 

площта на определена популация/субпопулация или географски изолиран обект, 

от който рядко мигрират индивиди към съседни популации заради географски, 

антропогенни или други фактори.  

 

3. Определяне на периода за събиране на пробите.  Необходимо е да се вземе в 

предвид сезонната активност на целевия вид и дали дадения вид проявява 

селективност по отношение на метода на събиране на пробите, а също така дали 

искаме или не искаме да включим новородени, мигрирали и други индивиди.  

 

4. Определяне на размера на грида – отстоянието между устройствата за събиране на 

инвазивни проби или точки за намиране на проби.  Минималната клетка трябва да 

е реципрочна на средната индивидуална територия на вида. 

  

5. Определяне на района за пробовземане – на базата на теренните проучвания, 

телеметричните данни, анкетни данни, антропогенни структури, бариери, 

достъпност и други. 

 

IV. Проучвания според целите на изследването. 

  

1. Диференциация и структура на популацията. 

 

Много често за оценка на здравето на една популация е достатъчно да се установи нивото 

на хетерозиготност, описанието на хаплотипните мрежи и оценка на наличието на 

хибридизация за видовете застрашени от това.  Предимствата на такъв анализ е: 

сравнително по-ниска цена на изследването в сравнение с оценката на размера на 

популацията; възможност  да се работи само с митохондриална ДНК (по-голямо) 

количество в клетките и по- лесна изолация.  

 Предварителни данни за популацията/иите, която ще се изследва/т могат да се получат 

по няколко начина:  

 Анкетиране на експерти или служители работещи с биоразнообразие в съответния 

район/и. 

 Моделиарне на популацията на базата на полеви или други данни, чрез 

статистически методи или на базата на пространствени (GIS) анализи като: 

Mahalanobis space,  MaxЕnt, HIS (habitat suitability index)  и други.  

 Данни от мониторинг (НСМБР).  

 Необходими са данни за средните индивидуални територии на целевия вид – 

телеметрия, проучвания в сняг и други собствени и литературни източници.  
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Предимство е работата с по-малък брой проби – отделни проби от географски райони и 

популации е достатъчно да се оцени генетичното разнообразие в страната.  

Принцип: 

Индивидите  може да са разпространени в пространството разделени на групи, с различни 

степени на изолация между тях. Раздробяването на ландшафта и последващото 

преразпределение на индивидите в малки популации с намалено генетично разнообразие 

е предизвикателство, което трябва да се разреши като проблем при изследване на 

големите европейски хищници. Системата на генетични маркери помага за 

идентифициране на тези проблеми в  ранен етап и разработване на  програми за опазване 

на генетичното разнообразие. 

Освен това, методът на хибридизация е от особено значение при  дивата котка и вълка, 

тъй като те хибридизират с домашни котки и кучета. Хибридите се разграничават трудно 

от родителските  индивиди, единствено по морфологични признаци, което придава важно 

значение на генетичното характеризиране. Разликите в алелните честоти между двата 

вида, или идентифициране на видово-специфични алели, позволяват да се установи ДНК 

на индивид на родителския вид. Структура на популацията, хибридизация или 

интрогресия могат да бъдат изследвани с помощта на много-локусни  генотипове в 

програма STRUCTURE. Също така отделни индивиди, могат да бъдат причислени към 

набор референтни данни. STRUCTURE е 

 

 
Фиг.: 1 Screenshot в EXCEL използвайки добавяне на  GENALEX ,съдържа Na, Ho и He. 

 



      
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО  
РАЗВИТИЕ 

Оперативна програма "Околна среда 2007- 2013 г." 
 

Проект "Теренни проучвания на 
разпространение на видове / оценка на 
състоянието на видове и хабитати на  

територията на  цялата страна – I фаза" 
 

 

6 
 

модел базиран на метода на групиране (Причард и др. 2000 г.) и е достъпен безплатно на 

посочената интернет страница:  http://pritchardlab.stanford.edu/structure.html 

Входният файл се състои от матрица с изследваните индивиди попълнени в редовете и 

микросателитни  локуси попълнени  в колоните. Форматът може да бъде оптимизиран в 

EXCEL и след това копиран в основната програма (например MICROSOFT EDITOR, 

NOTEPAD) и се запазва като текстови файл (.txt). Липсващи данни трябва да бъдат 

обозначени с номер, който не се среща другаде в базата данни (например -9). 

Пример: 

 Маркер1 Маркер 2 Маркер 3 Маркер 4 Маркер 5  

ID01 150 154 132 132 -9 -9 101 107 128 134 

ID02 154 154 132 132 98 98 103 103 128 134 

ID03 160 168 142 142 94 100 109 111 120 126 

ID04 160 166 142 138 96 100 109 113 118 126 

ID05 150 150 138 144 94 96 101 113 118 120 

 

Стъпки при анализи със STRUCTURE: 

1) Подготовка на входен файл (виж по-горе)  

2) Вход ‘‘Import‘‘ файл (фиг. 2)  

3) Конфигуриране набор от параметри (фиг. 3) 

Дължина на ‘‘Burnin‘‘ период: колко дълго да се прави симулацията преди събирането на 

данни, за да се намали ефекта на изходната конфигурация.  

Брой ‘‘MCMC Reps‘‘ след ‘‘Burnin‘‘: колко дълго да се прави симулацията след „burnin”, 

за да се получи точна оценка на параметрите. 

Родови/Семейни Модели: За конкретният проект се очаква, че всички индивиди от всеки 

вид теоритично могат да се размножават, затова се използвани параметрите по 

подразбиране ‘Use Admixture Model’ и ‘allele Frequencies Correlated’. Ако се работи с 

различни видове, които не се кръстосват или популации, които са географски разделени, 

параметрите ‘Use No Admixture Model’ и ‘Allele Frequencies Independent’ са 

препоръчителни.  

В зависимост от броя на анализите, повторения, брой проби, брой на микросателити и 

процесорната сила на компютъра, този анализ ще има продължителност от няколко часа 

до дни.  

4) определяне на най-вероятно K използвайки STRUCTURE Harvester (фиг.4) 

В „STRUCTURE” всеки индивид се определя по предварително определен брой на ”K”. В 

този пример с пет индивида и пет микросателитни маркера и очакван „K” от 2, ще 

намерим следния резултат:  

Заключено родословие от индивиди: 

Label (%Miss) :  Заключен кльстер 

  1     ID01   (20)   :  0.499 0.501  

  2     ID02    (0)   :  0.499 0.501  

  3     ID03    (0)   :  0.496 0.504  

  4     ID04    (0)   :  0.497 0.503  

http://pritchardlab.stanford.edu/structure.html
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5     ID05    (0)   :  0.496 0.504  

Определянето на всичките 5 индивида е 50% за всеки от двата „K” (ID01 49,9% за 

популация 1 и 50,01% за популация 2). Следователно, определянето на една от двете 

популации не е възможно и за петте индивида. Все пак това е само един пример, с малко 

на брой индивиди и само пет микросателитни маркера.  

За да се определи най-точно „K”, което означава като цяло на броя на популациите в 

рамките на даден набора от данни, данните се качват в „STRUCTURE HARVESTER”.  
 

Ето защо трябва да се архивират всички файлове с резултати STRUCTURE в един архив. 

Отива се на страницата на http://taylor0.biology.ucla.edu/structureHarvester/ кликва се върху 

бутона "Choose file" и след това на "Harvest!". 

 

За да се определи най-добрият „K STRUCTURE HARVESTER” ИЗПОЛЗВАЩ НАПРИМЕР „the ad 

hoc quantity (∆K)” който се пресмята с втори порядък на промяна на вероятността (∆K; 

Evanno et al. 2005). Индексът „∆K” показва ясен пик на истинската стойност на „K”.  В 

примера от фиг. 4 най-високият пик е на K=2 , това означава, че индивидите от 

анализираните данни са разпределени в две популации. 
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Фиг.2: Импортиране на микросателитни данни в проект STRUCTURE. 
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Фиг.3: Инструкция за конфигурирането на настройките на параметрите в STRUCTURE. 
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Фиг. 4: Delta K се изчислява в СТРУКТУРА HARVESTER използвайки резултат от анализ на 

структурата на 42 немски бобри. Ето най-доброто K = 2 означаващо, че пробите от набора данни, 

вероятно произхождат от индивиди на две популации. 

 

Резултати от “STRUCTURE” за K = 2 могат да се тълкуват използвайки Excel. По- 

специално при по-големи масиви от данни, резултатите би било добре да се копират в 

EXCEL за бъдеща графична илюстрация, за да се провери колко популации имат 

биологичен смисъл, кои индивиди с кои популации кореспондират и да се направи 

проверка за хибриди. 

 

 
Фиг .:5 STRUCTURE резултати с K = 2 (две популации; червено и синьо). Резултати STRUCTURE за 

K = 2 са отворени в текстов редактор и се прехвърлят към EXCEL. Graphic е създаден в EXCEL. 
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2. Оценка на размера на популацията.  

 

Една от най-често срещаните задачи на изследванията в консервационната генетика е 

определяне размера на популацията. Това е една от най-сложните практики и трябва 

много време и знания да бъдат инвестирани за разработване на добър метод на проучване, 

както и план за събиране на достатъчен брой проби, за да се получат най-накрая добри 

резултати. Този факт важи с особена сила при животни със скрит начин на живот. Трябва 

да се прави разлика между брой на популацията (Nc), което е актуалната численост на 

индивидите в дадена популация и ефективна популация (Ne). Ne е размера на идеалната 

популация, която губи хетерозиготност със същите темпове, с които го прави 

наблюдаваната популация (Frankham et al. 2010). Това означава, че Ne включва само зрели 

индивиди включени в оцеляването на популацията, без да включва възрастни (остарели) 

индивиди, млади индивиди (полово незрели индивиди) и индивиди, които не участват в 

размножаването или всъщност всички индивиди, които не са ефективни членове на 

популацията. За много видове в дивата природа Ne (ефективната популация) е само 10-

11% от Nc (цялата популация) (Frankham 1995). Точната оценка на Nc и Ne е от 

изключителна важност за оценката на популации на много редки и застрашени 

животински видове (Miller et all. 2005), защото размера на ефективната популация дава 

информация за здравословносто състояние на популацията, а не размера на цялата 

популация. Като извод можем да кажем че Ne и стойностите на генетичното разнобразие 

на дадена популация са фундаментални параметри за опазването на биологичното 

разнообразие.  Ne често се определя като най-важния параметър в консервационната 

генетика, но също така и най-трудния за изчисляване (Waples 1989). При неинвазивното 

събиране на генетичен материал трудно може да се получи информация за възрастта на 

животните. За кафявата мечка, вълка, дивата котка и риса поколенията се препокриват в 

рамките на популацията, което допълнително усложнява оценката на популацията.  

Поради тази причина е налична често само информацията за числеността на популацията. 

За някои видове съотношението между ефективната и общата численост на популацията 

Ne/Nc са известни. За кафявата мечка тази зависимост е изчислена на 0.28 (Allendorf et al. 

1991). Но често стойността на Nc не е точна, особено за видове, които извършват 

дисперсия на големи разстояния (рис, вълк, кафява мечка) ( Swenson et al 2000). 

Дизайнът на проучването се различава при всеки вид и регион, следователно правене на 

общи препоръки е трудно. Трябва да се вземе в предвид също, че някои от пробите се 

провалят поради ниско качество и количество на ДНК, някои от пробите не произлизат от 

видовете, които се изследвани, а има и случайно (по време и регион) събрани проби от 

непредвиден брой индивиди и проби от едни и същи индивиди. Основният принцип за 

оценка на размера на популацията е чрез метода "улавяне-маркиране-повторното 

улавяне"  (фиг. 6). Най-опростеният метод за оценка включва анализ на затворена 

популация – двете последователни пробовземания (улавяне и маркиране) са извършени в 

достатъчно кратък период за да няма новородени или загинали/мигрирали индивиди.  В 

този случай се използва индекса на Линкълн-Питърсън.  
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N= Kn/к ; където N е броя на животните в популацията; К е броя индивиди уловени при 

първото улавяне, n  е броя на индивидите маркирани при второто улавяне, а к е броя на 

повторно уловените животни.  

Това е най-точният метод за определяне на броя и плътността на популацията на 

бозайниците. Принципът се базира на случайно улавяне на животни, маркирането им, 

освобождаването им и повторното им улавяне. Този метод е бил подобрен преди повече 

от 70 години. През последните 10-15 години тази система също се прехвърля при 

неинвазивните генетични методи. Животни, които не са били заловени и маркирани, но 

неинвазивно от тях са събрани козина и фекални проби по различно време, това се 

равнява на повторно улавяне. Неинвазивният метод има предимството, че животни не 

трябва да бъдат хванати, което е особено практично, когато се работи с големи хищници.  

Един от достъпните софтуери, за оценка на общата бройка на индивидите  в популацията 

(Nс) въз основа на неинвазивно събрани генетични проби е CAPWIRE (Miller et al. 2005). 

Данните, генерирани от това вземане на проби се различават от традиционните данни от 

проби събрани чрез метода „улавяни-маркирани-отново улавяни”, индивидите могат да 

бъдат заловени няколко пъти в рамките на една сесия или може да има само едно 

“улавяне” за вземане на проби.  Още повече, не е нужен специален дизайн на събирането 

на пробите. За дивата котка детайлен дизайн на събиране на проби е възможен с 

“lurestick”,  но за събиране на генетични проби от екскременти (вълци и мечки) и особено 

при ограничен брой проби е добре да бъдат събрани на случаен принцип и всички 

събрани проби да бъдат включени в списъка с данни. Това е един от най евтините и 

спестяващи време методи за оценка на размера на малки диви популации. CAPWIRE е 

свободно достъпна на страница http://pritchardlab.stanford.edu/structure.html 

В България CAPWIRE вече е била използвана за оценка на общия размер на популацията 

(NC), базирано на идентифицираните генотипове на кафявите мечки в Родопите (Frosch et 

al. 2014). Оценката се основава на броя на повторно взимане на проби от генетично 

различни индивиди в множество места за вземане на проби. Поради неравномерното 

улавяне, вероятността пробите да са от различни индивиди (α = 7.8)  се определя чрез 

„TЕRM” моделът.  

http://pritchardlab.stanford.edu/structure.html
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Фиг.6. Пример за традиционно провеждани проучвания чрез метода „улавяне-маркиране-повторно 

улавяне”. 

Два файла с данни са необходими за анализи в „CAPWIRE”: Базата данни на входния 

файл и файл с данни за общи параметри.  

Входен файл на популацията на българската кафявата мечка с обяснение на резултатите в 

синьо: 

 
Файл с параметри, обясняващ резултатите в синьо: 

 
Общият размер на популацията (NC) в българската планинска област - Родопи 

анализирани с „TERM” в „CAPWIRE” се оценява на 315 индивида (95% CI = 206-334). 

 С цел постигане на точност при броенето на индивидите се препоръчва методите 

за оценка на популация, чрез генетичен “capture-mark-recapture” да бъде базирано на 

популационно ниво  - или чрез представителни извадки на популациите. При 

планирането на пробовземането добра база е наличието на предишни оценки на 
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популацията, популационни модели, модели на използването на местообитанията. 

Предварителната оценка на дадената популация може да бъде базирана на базата на 

средните индивидуални територии на индивидите в нея – от което да се получи 

максималната оценка за популацията (пригодна площ разделена на индивидуалните 

територии). За четирите вида хищници могат да се използват като основа разработените 

GIS модели в рамките на проект: “Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове – Фаза 1”, планове за действие за 

видовете и публикации за разпространение и численост.  

При дизайна на събирането на пробите е от изключитена важност да се планира точка за 

пробовземане (устройство за улавяне на космени проби) или трансект във всеки квадрат с 

площ равна на средната индивидуална територия (виж “Методи за полево събиране и 

съхранение на проби за генетичен анализ”). Оптимални резултати се постигат чрез 

комбинация от целенасочено и случайно събиране на пробите. Особено когато се разчита 

на “улавяне” на космени проби, събирането на случайни екскрементни проби повишава 

шанса за откриване на нови индивиди (избягващи капаните за косми).   

 

Кафява мечка (Ursus arctos). 

Предварителни данни за популацията/иите, която ще се изследва/т.   

Предварителните данни за кафявата мечка могат да се получат от публикации и модели 

на пригодност на местообитанията (Златанова, Д, 2009, Дисертационен труд),  План за 

управление за кафявата мечка в България 2008-2018, или от данните за мониторинга на 

вида към НСМБР.   

 За  кафявата мечка е подходящо планирането на проучванията на ниво 

субпопулация или популационни фрагменти: Рило-Родопска с популационни фрагменти 

Рила, Пирин, Западни Родопи, Плана-Верила-Витоша. За база използваме предварителни 

оценки на популацията (План за действие за кафявата мечка в България 2008-2018). 

Събирането на пробите може да се организира в рамките на една календарна година, като 

по този начин може да се установи Nc за цялата популация без новото поколение (януари 

на следващата година). При събиране на пробите в рамките на две календарни години – 

ще се дефинират и новите генотипове (новородените индивиди), което ще допринесе за 

оценка на размножителния успех и коефицент като параметър за оценката на Ne.  Броя на 

събраните проби увеличава доверителния интервал на крайната популационна оценка, 

както и броя на повторните улови. Предимстовото на математическия алгоритъм на 

CAPWIRE е, че позволява да се извърши оценка на броя индивиди в някакви параметри 

при минимален брой индивидуални “улавяния” и при минимален брой повторни 

“улавяния”. За пример при анализа на родопската популация са установени 113 отделни 

индивида, като 21 индивида са с „уловено” ДНК повече от веднъж – в случая Nc е с 

оценка 206-334 индивида или 2 пъти повече от “уловените” индивиди.  При планираното 

пробовземане индивидуалните генотипове и повторните улавяния могат да бъдат 

анализирани географски чрез позициониране на всеки индивид върху гографска 

подложка, което да даде допълнителна оценка за припокриване на индивидуални 

територии, размер на индивидуални територии на индивиди и др. Оценката на 



      
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО  
РАЗВИТИЕ 

Оперативна програма "Околна среда 2007- 2013 г." 
 

Проект "Теренни проучвания на 
разпространение на видове / оценка на 
състоянието на видове и хабитати на  

територията на  цялата страна – I фаза" 
 

 

15 
 

популацията за даден тип местообитания може да бъде екстраполирана към сходен тип 

местообитания в неизследвани популации или популационни фрагменти.  

Финансов анализ на изследването:  

Пробонабиране при предварителна оценка от 100 индивида на популация: На база на 

телеметрични данни и данни от публикации се осреднява средна индивидуална територия 

от 50 км
2 

или квадрати с размер 7км. x 7км.  При 100 индивида се планират 100 такива 

квадрата, като във всеки от тях се поставя по един капан за косми. Екип от двама души 

може да постави до 4 капана за един ден, което зависи от достъпността на 

местообитанията, проходимостта на МПС, опита на екипа и др. При 100 квадрата са 

необходими 25 работни дни, двама експерти или минимум 50 човекодни – дневни, 

нощувки, транспортни разходи, амортизация и заплащане на труда според договорените 

ставки.  Същата операция се повтаря 2 или 3 пъти за проверка на капаните и подновяване 

на примамката.  

Обработка на пробите: При прогнозна оценка на популацията от 100 индивида, 

идеалният случай е два пъти повече проби.  Достатъчни за анализ са и 60 % от 

популацията, като броя на повторнo “улавeните”  индивиди повишава точността на 

изследването. Цената на изследваната проба се определя от броя на пробите (повече 

проби, по-ниска единична цена) и параметрите на лабораторното оборудване.  

 

 

Вълк (Canis lupus)  

Принципите на анализ на числеността на вълците са сходни с тези описани по-горе за 

мечката, с тази разлика, че досегашните генетични изследвания показват дисперсия на 

млади индивиди на големи разстояния. Предварителните данни за събирането на пробите 

може да бъде разделено географски на популационни сегменти описани от Moura A. et all. 

2013, анкетни данни или данни от националния мониторинг на базата, на който да се 

определят минималните популационни фрагменти които да бъдат проучени. В случая с 

вълците трябва да се използват дадените за страната средни данни от 4,2 – 4,8 вълка в 

семейна група и индивдуална територя на семейната група от порядъка на 100 км
2
.   

Литературните данни и проучвания за страната, показват, че глутницата е компактна само 

през зимните месеци, и тогава съществува най-голям шанс за събране на качествени 

екскрементни проби.   

 Предимството при събирането на генетичните проби от вълци на сняг е, че е 

възможно проследяването и събирането на проби от цялата глутница (семейна единица) и 

сравняване на определения брой индивиди по следи с получените индивидуални геноми. 

При вълците новото поколение се появява в началото на май и този факт трябва да се 

взима в предвид при дизайна на проучването. Проби събрани от предходната зима и 

сравнени с настоящата ще дадат оценка на раждаемостта и появата на новите индивиди 

като параметър за по-точна оценка на Ne. Оптималния дизайн на пробовземане и 

обработка на генетичния материал е да се семплират отделните популации през зимата 

(преди април-май) за оценка на оцелелите индивиди в популацията включително 

родените през годината и сравняване на тези параметри със следващата зима. При 
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дизайна на събирането е препоръчителен систематичния подход в площадки с площ 100 

км
2  

или 10х10 км. с цел последващ географски анализ на семейните единици и заеманите 

от тях индивидуални територии, както и дисперсия на индивиди. CAPWIRE позволява 

изготвянето на оценка за размера на популацията с приемлива достоверност при 

минимален брой повторни улавяния (под 30% от потенциалната популация).   

 Поради дисперсията на индивиди на големи разстояния, е трудно да бъдат 

отделени изолирани популационни фрагменти – в този случай е препоръчително 

изследванията да се планират на географски принцип – Рила, Пирин, Западни Родопи, 

Лудогорие; като при наличие на средства е препорачително покриване на съседни 

(генетично свързани) географски райони (Рило-родопски масив; Стара планина).   

 

Финансов анализ на изследването:  

Пробонабиране при предварителна оценка от 50 индивида на популация (10 глутници): 

На база на телеметрични данни и данни от публикации се осреднява средна индивидуална 

територия от 100 км
2 

или квадрати с размер 10км. x 10км.  При 50 индивида се планират 

10-12 такива квадрата, като във всеки от тях се изминават по два трансекта (оптимално 3) 

с дължина от 6 до 10 км. Екип от двама души може да обходи по 1 трансект за един ден, 

което зависи от достъпността на местообитанията, проходимостта на МПС, опита на 

екипа и др. При 10 квадрата са необходими 20 - 30 работни дни, двама експерти или 

минимум 60 човекодни – дневни, нощувки, транспортни разходи, амортизация и 

заплащане на труда, според договорените ставки.  При необходимост се повтарят 

квадратите за по-високо ниво на достоверност на резултатите.  

Обработка на пробите: При прогнозна оценка на популацията от 50 индивида, 

идеалният случай е два пъти повече проби.  Достатъчни за анализ са и 60 % от 

индивидите в популацията, като броя на повторните “улавяния”  индивидите повишава 

точността на изследването. Цената на изследваната проба се определя от броя (повече 

проби, по-ниска единична цена) и параметрите на лабораторното оборудване.  
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Популационна структура на вълците в България по Mour et all. 2013. 
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Дива котка (Felis silvestris) и рис (Lynx lynx). 

Предварителни данни за популацията/иите, която ще се изследва/т:  Предварителните 

данни за дивата котка могат да бъдат получени от резултатите от “Картиране и 

определяне на природозащитно състояние на бозайници без прилепи; План за действие за 

дивата котка; данни от НСМБР; анкетни данни и други.  

 За определяне на минималния размер на квадрата като площадка за единична 

площ се използват телеметрични данни или при липса на такива, литературни данни – 

средна установена площ е 2 км
2
 за дива котка и 50 км

2
 за рис или грид със страна 7 км.  

 При събирането на проби от фелиди основния недостатък е трудното или почти 

невъзможно откриване на екскременти – поведенчески фелидите заравят екскрементите 

си. Поради тази причина се разчита основно на целенасочен дизайн на проучването, без 

случайно пробонабиране. Недостатък на методиката е скритата бройка – тъй като във 

всяка популация съществува известен процент “срамежливи от капаните” животни, които 

не се търкат в примамките, при останалите видове хищници тази бройка се открива с 

екскременти проби. Основният принцип е  сходен с този при посочените по-горе видове. 

Площадките се подбират на популационен принцип, на базата на литературни данни и 

алтернативни проучвания. Средните индивидуални тертории при дивата котка са около 

1.5 км
2 

, а при риса – над 100 км
2
. При анализа с CAPWIRE, се извършват аналогични с 

посочените по-горе стъпки. При доверителен интервал от порядъка на 95%, е възможно 

да се работи с малък брой повторни улови – 20% - 30% от максималния брой открити 

индивидуални геноми. При анализа трябва да се избере TIRM, модел на изчисление 

поради неравномерната възможност за улавяне на пробите от вида, базиран на 

поведенчески причини. Ежегодното мониториране на малки по размер популации, дава 

необходимите параметри за оценка на Ne, поради ясно разграничаване и оценка на 

прираста и на загубата от индивиди, поради смърт или  миграция.  

 И за четирите вида хищни бозайници е в сила твърдението, че точността на 

оценката на крайната численост на популацията се повишава с подобряване на броя на 

повторните “улавяния” на индивидите.  

Финансов анализ на изследването:  

Пробонабиране при предварителна оценка от 50 индивида на популация: На база на 

телеметрични данни и данни от публикации се осреднява средна индивидуална територия 

от 50 км
2 

или квадрати с размер 7 км x 7 км за рис; и 2 км
2
 или 1,5 км Х 1,5 км за дива 

котка.  При 50 индивида се планират 10 такива квадрата, като във всеки от тях се поставят 

по два трансекта с космени примамки като оптималното е поставяне на 10 космени 

пимамки по трансект с отстояние 150 м. – 200 м.  Между космените примамки. Екип от 

двама души може да постави  по 2-5 трансект за един ден, което зависи от достъпността 

на местообитанията, проходимостта на МПС, опита на екипа и др. При 10 квадрата са 

необходими 4 - 10 работни дни, двама експерти или минимум 8 човекодни – дневни, 

нощувки, транспортни разходи, амортизация и заплащане на труда според договорените 

ставки.  Космените примамки се проверяват 5-6 пъти на всеки 5 дни, подновява се 

примамката и се събират пробите.  
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Обработка на пробите: При прогнозна оценка на популацията от 50 индивида, 

идеалният случай е два пъти повече проби.  Достатъчни за анализ са и 60 % от 

индивидите в популацията, като броя на повторните “улавяния”  повишава точността на 

изследването. Цената на изследваната проба се определя от броя (повече проби, по-ниска 

единична цена) и параметрите на лабораторното оборудване.  

 

V. Изводи 

Генетичните методи са едни от най-точните при оценката на биологичните системи. 

Основните недостатъци са в изискванията за стерилност и качество на пробите, работата 

със специализирано оборудване, комбинацията от полева и лабораторна работа, което 

изисква по-голям брой специалисти с различно експертно ниво.  Всичко това определя 

високата цена на методите. Поради последния факт, препоръчваме  анализ на общите 

популационни параметри – хетерозиготност, хибридизация, хаплотипна мрежа на 

отделните популации/субпопулации с цел оценка на генетичното здраве на проучваните 

организмови групи.  

 Пълната оценка на размера на дадена популация е скъпоструваща и изисква 

голямо полево и лабораторно усилие.  Препоръчваме такива оценки да се извършват в 

отделни популации и да служат като калибрация на стандратните методики за 

мониторинг, като по този начин коригират тяхната достоверност.  

 

VI. Преглед на софтуера 

Софтуер Средства Функция 

„GeXP” „BeckmanCoulter” Система за генетичен 

анализ на секвенции и 

микросателити 

Текстови 

редактор/ 

„Notepad” 

Обикновено са предварително инсталирани Проверка на формата на 

данните 

MEGA http://www.megasoftware.net/ Анализ на молекулярно-

еволюционната генетика 

(Molecular Evolutionary 

Genetics Analysis ) 

„PGD spider” http://www.cmpg.unibe.ch/software/PGDSpider/ Средство за преобразуване 

на данни 

TCS http://darwin.uvigo.es/software/tcs.html Бърза оценка на 

филогенетичната мрежа 

чрез статистическа 

обработка 

GenAlex http://biology-

assets.anu.edu.au/GenAlEx/Welcome.html 

Генетичен анализ в Exel 

Структура http://pritchardlab.stanford.edu/structure.html Структура на популацията 

Структура на http://taylor0.biology.ucla.edu/structureHarvester/ Подразбира се номера на К 
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събиране 

„Capwire” http://pritchardlab.stanford.edu/structure.html Оценка на размера на 

популацията 
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