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Mетодики за полево събиране, съхранение и транспорт на 
генетичен материал 

 
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 

 
 

Методики за полево събиране, съхранение и транспорт на проби /генетичен 
материал/ с цел определяне на вида кафява мечка (Ursus arctos) чрез генотипиране 

 
Изготвил: Александър Дуцов 

 
Описание на вида, разпространение и биология: 
Кафявата мечка на Балканския полуостров се приема, че е част от номинатния подвид 
Ursus arctos arctos L., към който спада цялата европейска популация (Ruskov, Markov, 
1974). 
В миналото видът е обитавал наред с планините и планинско-гористите масиви и 
широколистни гори и ливади в низините. С разпространението на човека обаче, е бил 
изтласкан в райони, които са били неподходящи или не предпочитани за обитание от 
хората и днес се среща само в планински и планинско-горски райони. 
Основната популация на кафявата мечка в България е концентрирана в две 
субпопулации - Централно-Балканската и Рило-Родопската, което я определя като една 
национална мета-популация. През последните 10 години са регистрирани много случаи 
на поява на индивиди, обитаващи зони извън постоянните и стабилни от 
размножителна гледна точка субпопулации. Това са района на Краище – Кървав камък 
и Руй, Осогово, Конявска планина, Западна Стара планина. Тези индивиди не се 
определят като стабилни размножителни единици, а по скоро като мечки в дисперсия, 
усвояващи нови територии. 
Средногодишно около 75 % от храната на мечката е растителна. В началото на пролетта 
в незаснежени райони мечката търси остатъци от жълъди, стебла и корени от тревни и 
луковични растения, безгръбначни и мишевидни гризачи. Изхранва се с мършата от 
умрели през зимата диви животни. В ДЛ и ДДС е подхранвана с фураж. Наблюдавани 
са случаи на успешен улов на диви свине на места за подхранване, но малко мечки 
търсят жива плячка през цялата година. 
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Резюме на методики за полево събиране, съхранение и транспорт на генетичен 
материал на проби от кафява мечка (Ursus arctos), подходящи за генетичен анализ 
чрез генотипиране или секвениране с цел определяне на видовете по вид, пол, и 
индивид. 
С развитието на методите за генетични анализи се появява още една възможност за 
проучване на дивите животни по неинвазивен начин (без да се наранява или 
притеснява животното). Първите опити в тази насока са от преди повече от 20 години 
(Taberlet & Bouvet 1992a, b), последвани от редица проучвания (Swenson et al. 2011). 
Генетичен анализ за идентифициране на екземпляри от мечка се извършва на 
материал от екскременти и косми от животните (Waits & Paetkau 2005). Материалът 
може да се събира целенасочено по време на специално организиран мониторинг или 
на случаен принцип, при непреднамерено обхождане на територия, обитавана от вида 
(De Barba et al. 2010b). Оптимални резултати се постигат чрез комбинация от случайния 
и целенасочения метод на събиране на пробите. Случайният принцип включва 
събиране на косми от кафява мечка от маркировъчни дървета или огради и събиране 
на проби от екскременти на кафява мечка. Целенасоченото събиране включва 
използването на площадки за събиране на космени проби (De Barba et al. 2010b; Frosch 
et al. in revision). „Капаните“ за косми се изработват от бодлива тел, която се поставя на 
височина около 0,5 м и се оформя затворен кръг между няколко дървета, или 
специално поставени колове. В центъра се поставя примамка, която не „награждава“ 
животните, а само ги привлича с миризмата (Karamanlidis et al. 2010; Kendall & McKelvey 
2008). 
Съхранение на пробите: За космените проби най-добър резултат дава съхранение на 
тъмно в опаковки от филтърна хартия и силикагел за дехидратиране на пробата, а за 
екскрементните проби – пластмасов стерилен контейнер с 96 % (99 %) етанол (Frosch et 
al. in revision). 
 
Полево оборудване и консумативи: 
 

1. Материали за полево събиране на космени проби от Кафява Мечка: 

 Стандартна бодлива тел, подготвена на прачета от 25 м; 

 Пирони – 6 см; 

 Чук/тесла/брадвичка; 

 Бутилки от здрава пластмаса за съхраняване на примамката; 

 Тънко найлоново въже/ рибарска корда/ канап; 

 Примамка (нехранителна). 
2. Събиране и съхранение на космените проби: 

 Джоб от филтърна хартия сгънат на 4; 

 Найлонов или хартиен плик със затваряне; 

 Силикагел (десикатор); 

 Пинсети / форцепс; 

 Газова горелка (бренер). 
3. Събиране на проби от екскременти: 

 Полимерна епруветка или шише за пробовземане – стерилно с обем до 100 мл; 
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 Чист етанол 96 % за аналитични изследвания. 
 

Фигура: 1 Контейнер за съхранение на проби от екскременти или тъкан и правилно 
съотношение 

 
 
 
Начини за събиране на различните видове генетичен материал 
Проби от екскременти 
 

1. За събиране и съхраняване на проби от екскременти на мечка, предварително 
се подготвят добре затварящи се стъклени или от полимерен материал 
шишенца или епруветки, в които се налива 90 % от обема на контейнера с 95 % 
етилов алкохол (спирт). 

2. Събирането на материала се извършва от свежи екскременти, престояли не 
повече от 1-2 дни и при условие, че през това време не е валял дъжд. 

3. Материалът се взема с подходяща шпатула или дървена пръчица в количество 
около 1/10 от обема на шишето (контейнера), поставя се в спиртния разтвор и 
шишенцето се затваря плътно с добре прилягаща запушалка. Внимава се 
материалът да е еднороден, по възможност от началото или края на 
екскремента, където е имало допир до храносмилателния тракт на животното и 
са запазени клетки от епитела. 

4. Съотношението материал:спирт трябва да бъде 1:8(9) части. 
5. Пробата се етикетира надлежно, като на етикета с молив се записва следната 

информация: 

 Номер; 

 Дата; 
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 Място на събирането (район; отдел; подотдел; местност; точно място на 
събиране – пътека, дърво; по възможност - GPS-координати, забележки); 

 Име и данни на събралия пробата (месторабота, телефон, e-mail, …). 
6. Пробата се описва в стандартен формуляр (Приложение 1). 

 
Проби от косми 

1. Пробите от косми се събират от места, посещавани от мечки, където те има 
вероятност да са оставили косми (маркировъчни дървета, стълбове, храсти, 
огради, хранилки или специално подготвени приспособления с бодлива тел, в 
която се закачат косми от козината им). 

2. Когато се използва бодлива тел, тя се увива около дърветата или се поставя по 
подходящ начин на местата, посещавани от мечки, така, че при преминаване на 
животно, козината му да се закачи на телта и то да остави по нея кичурчета 
косми. 

3. За събиране и съхраняване на проби от косми на мечка, предварително се 
подготвят хартиени пликчета с препоръчителен размер минимум 5/5 см. Или 
предвидените за целта полиетиленови пликчета с филтърна хартия и силикагел. 
Космите се поставят във филтърната хартия и се сгъват. 

4. Събира се материал от косми с луковица в препоръчително количество 8 
косъма със запазени луковици, в определени случаи успешна екстракция се 
прави и от 1 косъм с луковица. 

5. Събраните косми се поставят в плика и той се етикетира със следната 
информация: 

 Номер; 

 Дата; 

 Място на събирането (район; отдел; подотдел; местност; точно място на 
събиране – пътека, дърво; по възможност - GPS-координати, забележки); 

 Име и данни на събралия пробата (месторабота, телефон, e-mail, …). 
 
Методика за поставяне на капан за косми за кафява мечка: 

 Подбор на мястото за поставяне- избират се места в близост до горски пътеки и 
черни пътища, които се използват по-рядко от хора. Мястото за поставяне на 
„капана за косми“ е на не по-малко от 100 – 150 метра от пътеката/пътя. 
Мястото трябва да е без подлес, с отделни дървета разположени на около 3-10 
метра едно от друго. На височина 0,5 м от субстрата се поставя бодлива тел, 
която се закрепва с пирони за дърветата, като се прави пълно заграждане на 
малка площ между дърветата с обиколка на оградата около 25 – 30 метра. 

 В средата на заградената площ се поставя купчина с намерени в района сухи и 
изгнили клони с височина около 0,5 – 0,6 м. 

 Върху клоните се изсипва около 0,5 л от приготвената мирисна примамка. 
Състав на примамка – за основа се използва цитратна кръв от едър домашен 
боазйник (крава, теле, свиня, агне, коза), кръвта се събира прясна в контейнер и 
се обработва с цитрат (противосъсирващ агент). Към кръвта могат да се добаявт 
риба, яйца, овча лой и други органични продукти от животински произход. 
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Получената смес се оставя на слънце в добре затворен пластмасов контейнер за 
около 2 седмици, ферментационните процеси трябва да доведат до отчетлива 
миризма на умряло животно! 

 В пластмасов контейнер се поставя памук напоен с мирисна примамка, завързва 
се с корда/найлонов конец/ канап; контейнера се пробива с нож или шило и се 
завързва на клон на около 2- 3 м височина над заградената площ. За тази 
примамка са подходящи различни плодови есенции: лимон, ванилия, ягода, и 
се смесват с пропилен гликол или слънчогледово олио в съотношение 1:2, което 
да задържи веществото по-дълго време. 

 Данните за поставените „космени капани“ се записват в стандартен формуляр 
(Приложение 2). 

 „Капаните за косми“ се проверяват ежеседмично (периоди от 7-10 дни) и всяка 
космена проба се събира в отделен плик с филтърна хартия и силикагел и се 
надписва с дата, място, име на събралия. След което мястото се обгаря с 
газовата горелка, за да не остане остатъчно ДНК, което да замърси следваща 
проба. Пробата се вписва в таблица за събрани проби (Приложение 2). 

 
Снимка 1: Проба от косми за генетичен анализ 
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Фигура 2: Схема на “капан за косми” за мечки 
 

 
 
 

Методика за събиране на космени проби от маркировъчни дървета: 
Маркировъчните дървета се използват от мечките за да обозначат своята територия 
или ключови местообитания в рамките на територията. Върху маркировъчните дървета 
много често оставят следи повече от едно животно. Това са най-често иглолистни 
дървета, разположени на била или на пътеки използвани често от дивите животни. 
При намиране на маркировъчно дърво процедурата е следната: 

 Дървото се почиства от всички косми; 

 Обгаря се с газовата горелка; 

 Около дървото се намотава парче бодлива тел на спирала от височина 0,5 м до 
височина 1,8 м; 

 Мястото се проверява на всеки 5-7 дни, космите се събират в плик със филтърна 
хартия и десикатор и мястото, от където са събрани космите, се обгаря с 
горелка; 

 Мястото се проверява 2 или 3 пъти, след което се събира бодливата тел. 
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Снимка 2: маркировъчно дърво 
 

 
 

 
Места за събиране на генетичен материал: 
Местата за събиране на проби са всички райони с постоянно или временно присъствие 
на кафява мечка. Районите с постоянно обитание са с по-висок коефицент на 
успеваемост. Успешно събиране на случаен принцип има в места за подхранване, 
стълбове изработени от иглолистна дървесина, места на нападения на кошери и 
домашни животни. 
 
Местата за събиране на проби за генетичен анализ са основните мечешки 
местообитания в страната. Основните популации са в Централни Родопи, Западни 
Родопи, Пирин, Рила, Централен Балкан (включително Котленска планина), Витоша, 
Верила, Плана. Основните местообитания в тези планини обхващат цялата залесена 
зона без откритите алпийски и субалпийски зони и в ниските части близо до 
населените места и обработваемите площи. Препоръчва се поставянето на „капаните 
за косми“ да става в зоните за пригодност от 1 – 4 (Фигура 3.). 
За изготвяне на адекватна оценка на дадена популация се прави грид на изследвания 
район. При вариант 1 гридът е с размери 6х6 км. Във всеки квадрат се поставя по един 
капан за косми за период от около 20 дни и се проверява на всеки 7 дни. След 4-6 
месеца процедурата се повтаря в същия грид, но в друга точка на пробовземане. При 
вариант 2 гридът е с размер 5х5 км и се поставят капани за косми за 30 дни 
еднократно. 
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При събиране на екскременти във всеки квадрат се планира по един трансект с 
дължина средно 10 км. Трансектът се обхожда четири пъти годишно и се събират 
проби от всички подходящи екскременти (не по стари от 24 часа). 
Минималната пробна територия за кафява мечка е 1000 кв. км поради големите 
индивидуални територии на вида (мин. 50 кв. км на индивид). Най-добри резултати се 
постигат, ако се проучват цели популации или суб-популации (Рило-Родопска и 
Старопланинска). При минимален ресурс за работа се взима минимална площ от 1000 
кв. км или повече и се разделя на работни площадки според избрания метод на 
пробовземане. Подбират се места подходящи за кафява мечка според класификацията 
на подходящите местообитания (План за действие за кафявата мечка, 2008). При грид 
5х5 км това са минимум 40 площадки, при грид 6х6 км – минимум 30 площадки. 
 

Фигура 3: Карта на местообитанията на кафявата мечка по пригодност. От 1- 3 висока 
пригодност, 4 и 5 ниска пригодност. 

 

 
 



 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО  РАЗВИТИЕ 

ОООпппееерррааатттииивввнннааа    пппрррооогггрррааамммааа    """ОООкккооолллнннааа    сссрррееедддааа    222000000777---    222000111333   ггг ..."""   
 

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

на  територията на  цялата страна – I фаза" 
 

 

9 

Фигура 4: Пример за грид за систематизирано събиране на проби за генетичен анализ 
 

 
 
Период на пробовземане: 
Събирането на космените проби може да бъде извършвано целогодишно и по двата 
начина. При слагането на „космени капани“ най-висока ефективност се постига в 
периода март до началото на юни и от средата на септември до края на ноември. 
Екскременти се събират целогодишно, при ниски температури живота на живите 
клетки е по-голям и могат да се събират ефективни проби от екскременти на 2 до 3 
дни, при топло време не по-стари от 24 часа. 
 
Съхранение на пробите: 
Космени проби във филтърна хартия и силикагел и екскрементни в 96 % етанол могат 
да се съхраняват при стайна темпертаура до 4 месеца. Препоръчва се за по-дълго 
съхраняване да се използва хладилник – космените проби в плик със силикагел и 
екскрементни проби се поставят в контейнер или кутия и се съхраняват за максимум 
година до 15 месеца при температура над 6 ° С и по-ниска от 10 ° С (в никакъв случай 
фризер или камера за замразяване под 5 ° С). Замразяват се проби директно – без да се 
поставят в етанол от тъкан или екскременти – при транспортирането им не трябва да се 
загряват до плюсови температури и за транспорта им е необходим контейнер със сух 
лед и много бърз транспорт до лаборатория. По-практично е съхранението в етанол и 
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торбички със силикагел (за космите) и транспортирането им при плюсови температури 
до лаборатория без специален температурен режим. За транспорт на пробите се 
използват торби от PVC, PP или друг прозрачен полимер, който предотвартява 
протичане. След което пробите се поставят в подходящ контейнер – от дебел картон 
или полимер. Не изискват специфични температурни условия, преди опаковане да се 
проверят добре контейнерите с етанол и биологичен материал за течове и загуби на 
течност – при наличие на такива се запечатват с парафилм. 
 
Мерки за безопасност при провеждане на теренната работа 

 Капаните се поставят и свалят с ръкавици; 

 Всички биологични материали се пипат само с лабораторни ръкавици; 

 Пробите от екскременти се събират само с клечка или шпатула, върху която 

няма друг генетичен материал и не е обгорена; 

 Повишено внимание за подхлъзване и/или падане във вода и пропасти; ухапване 

от опасни за здравето животни (змии, насекоми, хищници). 
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Методики за полево събиране, съхранение и транспорт на проби /генетичен 
материал/ с цел определяне на вида вълк (Canis lupus) чрез генотипиране 

 
Изготвил: Елена Цингарска 

 
Описание на вида, отличителни белези за определянето му, разпространение у нас 
Вълкът, който обитава страната ни, е от номинантния подвид Canis lupus lupus L. 
Размерите са средни: теглото при възрастни мъжки варира в границите 33 - 45 кг, а при 
женските 25 – 34 кг. Дължината на тялото е ~100 см при женските и до 120 см при 

мъжките. При проведени морфометрични измервания (тегло, дължина на тяло и др.) 
на вълци от различни райони на разпространението на вида у нас (Краище, Пирин, 
Родопи и др.) е установено, че няма статистически значими разлики в теглото и 
размерите на индивиди от изследваните райони на разпространение (Цингарска и др., 
2014). Генетични изследвания на нашата популация през последните години 
установяват високо генетично разнообразие (голям брой хаплотипове, сравнение с 
други европейски популации), но в същото време и високи нива на инбридинг, което 
вероятно е резултат от неограниченото, целогодишно ползване на вида (лов) (Pilot et 
al, 2010, Moura et al., 2014). Установено е и наличие на хибридизация с домашното куче 
(около 10 % от изследваните проби) (Moura et al., 2014). 
 
Определяна на вида по следи от жизнената му дейност 

Изпражнения 
Изпражненията на вълка почти винаги съдържат косми и кости от животното, с което 

се е хранил. Минавайки през храносмилателния тракт, тези косми (особено когато са в 

по-голямо количество), се усукват в изпражнението (като на масури). При намиране, в 

природата на по-старо изпражнение от вълк, то най-често представлява, усукани и 

продълговато свързани косми. 

Характерна за пресните изпражнения от вълци е силната, натрапчива миризма. 
 

Разпространение на вълка в България 

След резкия спад в числеността и разпространението на вида у нас през 70-те години на 

XX век, от края на 80-те години той постепенно се завръща в подходящите за 

съществуването си местообитания. Понастоящем обитава почти всички планински и 

полупланински райони на страната, с някои изключения. 

Обитава горски местообитания, храсталачести райони на прехода на гората, както и 

открити пространства. Районите, в които отглежда малките си (така наречените 

сърцевинни зони в територията му) по нашите ширини са разположени в добре 

защитени горски местообитания. 

Определящ фактор за присъствие на вида е наличието на богата хранителна база, която 

се състои главно от копитни (сърна, дива свиня, благороден елен и др.). 

 
 
 



 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО  РАЗВИТИЕ 

ОООпппееерррааатттииивввнннааа    пппрррооогггрррааамммааа    """ОООкккооолллнннааа    сссрррееедддааа    222000000777---    222000111333   ггг ..."""   
 

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

на  територията на  цялата страна – I фаза" 
 

 

14 

Резюме на методики за полево събиране, съхранение и транспорт на генетичен 
материал, проби от вълк (Canis lupus), подходящи за генетичен анализ чрез 
генотипиране или секвениране с цел определяне на видовете по вид, пол и индивид. 
За целите на опазването и управлението на популациите на дивите животни е важно да 
бъде събирана информация за параметри като: размер на популацията, демография, 
родствени връзки, структура на популацията и др. Събирането на данни по тези 
параметри е трудно за видове, които са редки и/или водят скрит начин на живот, 
каквито са хищниците (Taberlet et al. 1996; Kohn et al. 1999; Creel et al. 2003). 
Учените, работещи в сферата на консервационната биология и етологията винаги са 
били изключително заинтересовани от неинвазивните техники за събиране на проби за 
генетични изследвания, защото не е необходимо животните да бъдат улавяни, 
обезпокоявани или дори наблюдавани, като това прави пробовземането много по-
лесно (Taberlet & Luikart, 1999). Неинвазивните генетични изследвания започват да се 
използват преди около 20 – 25 години (Taberlet & Bouvet, 1991; Taberlet & Bouvet, 1992; 
Morin et al. 1993; Taberlet et al. 1996 e 1997; Gagneux et al. 1997). 
В зависимост от вида, с който се работи и от неговите биологични и екологични 
особености, неинвазивно могат да бъдат намирани и събирани различен тип проби за 
извличане на ДНК. Това са: косми, пера, екскременти, урина, кръв, слюнка. 
Правилното събиране и съхраняване на тези проби е от първостепенна важност за 
осигуряване на успешно провеждане на последващите генетични анализи. Резултатите 
от тези анализи са зависими от качеството на събраните проби и възможни 
замърсявания (с чужда ДНК). Поради това е необходимо биологичните проби да се 
събират и съхраняват като се следват някои правила. 
 
Полево оборудване и консумативи. 
Необходимото оборудване на терен е както следва:  

 контейнери с етикети за съхраняване на пробите до пристигането им в 
лабораторията; етанол 96 % във всеки контейнер; 

 чист уред за събиране на пробата без смесването и с ДНК от друг вид или 
индивид; 

 латексови ръкавици; 

 хирургична маска за лице; 

 молив за надписване на пробата върху етикета и попълване на формуляр; 

 GPS за взимане на координати на мястото, където е намерена пробата; 

 фотоапарат за заснемане на пробата на мястото на намирането й. 
Всяка намерена и събрана проба се етикетира и за нея се попълва и формуляр. Върху 
етикета се записва: дата на събиране; име на събралия пробата; латинско 
наименование на вида, от който е пробата (в случая Canis lupus); пол и/или 
приблизителна възраст на индивида ако са известни; GPS координати на мястото 
намиране на пробата, приблизителна възраст на пробата (преди колко време е 
депонирана). Формулярът съдържа същата информация и допълнителна такава за: тип 
на пробата (екскремент, косми, тъкан); район, в който е намерена пробата (Например: 
Западни Родопи, източно от язовир Широка поляна), информация за типа 
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местообитание (гора, открити пространства и др.), качество и възраст на пробата, както 
и друга информация, която е от значение за настоящото изследване (Приложение 3). 
 
Най-подходящ тип проби за неинвазивно пробовземане за извличане на генетичен 
материал от вълк Canis lupus и начини за събиране и съхраняване 
За целите на неинвазивния метод за събиране на генетични проби от вълк най-
подходящо е събирането на проби от екскременти и урина от вида. Вълкът използва 
урината и екскрементите си за маркиране на територията на семейната група и по тази 
причина ги оставя на явни места, лесни за намиране (горски пътища и пътеки). Също 
така, но по-рядко, при проследяване на вълча диря, на определени места могат да 
бъдат регистрирани и събрани косми от индивиди на вида (при преминаване на 
вълците през гъсти харталаци с бодливи тръни, където се закачат космите). 
Екскременти могат да се регистрират на места, където вълците са се хранили, т.е. в 
близост до тяхна жертва или по редовно използвани от тях пътеки в територията им. 
Както от пресни екскременти, така и от урина, запазена върху снега, могат да бъдат 
събрани проби, от които да бъде изолирана ДНК за последващи генетични анализи.  

 

     
Пресен екскремент от вълк в диря                               Пресен екскремент от вълк до ядена жертва 

 

        
Депонирана урина на сняг по вълча диря                   Оставени косми при преминаване на вълци под клон 
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Препоръчително е събирането на проби от вълци да става чрез проследяване на вълча 
диря в сняг (Caniglia, 2008; Scandura et al., 2011). Този начин на събиране има някои 
значителни предимства: 

 според възрастта на оставената диря може да се изчисли с голяма точност преди 
колко време са оставени пробите (екскременти, урина, косми); 

 с много по-голяма вероятност могат да бъдат намерени и събрани проби от 
повече вълци от семейната група, а не само от доминантните, които използват 
екскреметни и урина за маркиране; 

 в някои случаи могат да се направят изводи за това от кой точно индивид от 
семейната група (възрастен мъжки, възрастен женски, млад и т.н.) е дадена 
проба; 

 ниските температури спомагат за по-добро съхранение на ДНК до събирането; 

 при проследяване на вълча диря в сняг има вероятност за намиране и събиране 
на космени проби от някои индивиди. Това става при проследяване на вълците 
в места с гъсталаци, където при провирането им под храсти с множество клони и 
тръни, оставят фъндъци козина. 

Освен при проследяване на вълча диря в сняг, може да се прави обход на горски 
пътища и пътеки (без наличие на снежна покривка), за които е известно, че се 
използват от вълците за преминаване. В този случай могат да бъдат събирани основно 
проби от екскременти. За регистриране и събиране на проби от урина е необходимо 
проследяване на диря в сняг. Урината се задържа върху и в снега. 
Относно търсене и събиране на проби от екскременти в сезони без сняг съществуват 
някои неудобства: 

 Обхождане на много дълги разстояния (трансекти) преди евентуално намиране 
на наскоро депонирани екскременти, които са годни за взимане на проба за 
ДНК анализ; 

 По-кратки периоди в които ДНК е съхранена и годна за пробовзимане, 
изолиране и анализ; 

 В повечето случаи възможност за намиране само на екскременти, които са 
депонирани по горски пътища и пътеки (с цел маркиране), но не и такива около 
жертви на вълците. 

Улеснението за избор на трансекти, които да бъдат обхождани в летния период (юли – 
август) е фактът, че по това време вълците се придържат към сърцевинните си зони. В 
райони, в които са известни сърцевинните зони на семейните групи се стеснява 
периметъра, в който се планират трансекти. 
Независимо, че съществуват някои улеснения за работа в райони, в които има повече 
данни за семейните групи, летният период си остава по-неподходящ в сравнение със 
зимния. Зимният период с наличие на снежна покривка е най-подходящият за 
намиране на генетични проби от вълци, събрани по неинвазивен метод. 
Според Scandura et al., 2011, eкскрементите, от които се взимат проби с цел изолиране 
на ДНК, е необходимо да са не по-стари от няколко дни, до 1 седмица. Caniglia (2008) 
допуска събиране на проби от екскременти стари до около две седмици (в зимния 
период). Взима се парче основно от повърхността на началото (тъпата част) на 
екскремента. Като правило там е най-голямо съдържанието на ДНК от съответния 
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индивид. Пресните екскременти са с влажна повърхност (изглеждат лъскави) и се 
характеризират с отчетлива миризма (на хищник). След 24 до 48 часа (в зависимост от 
температурата) губят лъскавината по повърхността си и стават матови. Допълнителен 
индикатор за възрастта на екскремента могат да бъдат оставените отпечатъци в 
субстрата – пресните следи се отличават с ясно отбелязани възглавнички и нокти и 
остри ръбове на следата. С течение на времето ръба на следата се изронва. 
След събиране на пробата, поставянето ѝ става в чисти полипропиленови 
контейнерчета, с добавен 96 % етанол в количествено съотношение 3:1 (спирт:проба) 
(Caniglia, 2008; Greco, 2009; Scandura et al., 2011). Етанолът дехидратира пробите, 
блокирайки биохимичните реакции, които биха разрушили ДНК. 
Урината може да бъде събрана (разредена със сняг) в по-голям контейнер/съд (100 мл) 
с добавен 96 % етанол. 
Относно пробите от косми различни автори препоръчват съхраняване или в чисти 
полипропиленови контейнерчета, с добавен 96 % етанол (Greco, 2009), или в хартиен 
плик с добавени силициеви топчета за изсушаване (поддържане на пробата суха) 
(Taberlet et al., 1997; Caniglia, 2008; Greco, 2009; Scandura et al., 2011). 
Относно пробите от екскременти, е необходимо възможно най-скоро (до 1 – 2 дни) 
след събирането и съхраняването на пробите в етанол, те да бъдат поставяни на ниска 
температура в хладилник (до +4°C). При такива условия могат да се запазят за дълго 
време (няколко години). Някои автори препоръчват замразяване на минусови 
температури (-20 °C). Транспортирането до лабораторията може да става при стайна 
температура, тъй като ДНК е стабилна за няколко дни в етанол. 
Според Caniglia (2008), след пристигането им в лабораторията и преди последващи 
манипулации, пробите трябва да бъдат дълбоко замразявани при температура -80 °C за 
поне 10 дни с цел да бъдат унищожени всякакви яйца на Echinococcus. 
 

   
Пресен екскремент от вълк                                        Взимане на проба от екскремент на вълк 

 
Места за събиране на генетичен материал 
Както беше споменато по-горе, описаните находки за събиране на генетичен материал 
по неинвазивен метод, могат да бъдат намерени при проследяване на диря от вълк(ци) 
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в сняг или при липса на такъв при обход на горски пътища и пътеки, за които е известно 
че се използват от вълците. Във втория случай могат да бъдат събрани основно проби 
от екскременти (с по-ниска успеваемост от проследяването на диря), докато 
маркировъчните места (с урина) могат да бъдат регистрирани и да бъде събрана проба 
само при снежна покривка. Регистрирането на космените проби също става основно 
при проследяване в сняг. 
Най-общо, събирането на генетичен материал става в райони с постоянно присъствие 
на вида, в пригодни местообитания, чрез обход на места (горски пътища и пътеки), за 
които е известно че се използват от вълци. 
Усилията могат да бъдат насочени към някои конкретни райони за успешно 
пробовземане от вълци по неинвазивният метод. В тези райони видът обитава 
постоянно и е в относително висока плътност: 

 Краище (Трънско и Брезнишко горски стопанства); 

 Осоговска планина; 

 Западна Стара планина; 

 Западен Пирин; 

 Западни Родопи; 

 Конкретни райони на Средни и Източни Родопи. 
 
Период на пробовземане 
Както става ясно от написаното по-горе, най-подходящ период за пробовземане е 
зимният, при наличие на снежна покривка, с цел възможност за регистриране и 
проследяване на вълча диря. При липса на такива условия, е възможно обходът на 
„вълчи пътеки“ да бъде правен във всеки друг период от годината. В периода на 
раждане и отглеждане на малките (май-август) семейната група се придържа в 
сърцевинната зона на територията си, като доминиращите индивиди маркират 
интензивно пътеките в тази зона с екскременти (Zub et al. 2002). Това може да помогне 
за по-голяма успеваемост при намиране и събиране на проби в летния период, но само 
за райони, за които са известни сърцевинните зони на семейните групи. 
 
Мерки за безопасност при провеждане на теренната работа 

 При работа се използват латексови ръкавици. Всички биологични материали се 

пипат само с нови ръкавици; 

 Пробите от екскременти се събират само с клечка, шпатула, скалпел, ножче или 

др., върху които няма друг генетичен материал. При ползване на един скалпел, 

ножче или др. за събиране на повече от една проба, уредът се почиства и 

обгорява на огън след всяко пробовзимане; 

 Пробите (екскременти) не се доближават до лицето за оглед и помирисване, без 

да е поставена хирургична маска на носа и устата; 

 Повишено внимание за подхлъзване и/или падане във вода и пропасти; ухапване 

от опасни за здравето животни (змии, насекоми, хищници). 
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Методики за полево събиране, съхранение и транспорт на проби /генетичен 
материал/ с цел определяне на видoвете дива котка (Felis silvestris) и рис (Lynx lynx) 

чрез генотипиране 
 

Изготвил: Диана Златанова 

 
Описание на обектите 
И двата вида са представители на семейство Котки (Felidae), разред Хищници 
(Carnivora). 
 
Дива котка (Felis silvestris) 

Среща се в Европа (без северните части и със силно разпокъсан ареал), Мала Азия и 
Кавказ. У нас обитава lъв всички планини до около 1500–1600 м, мозаечно в равнините 
(Спасов и др., 2011). Дивата котка обикновено е по-едра от домашната. Проблемът с 
различаването се усложнява и от хибридизацията между скитащите домашни 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). 

Дивата котка 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 , Директива 92/43/ЕЕС - Приложение IV и конвенцията за 
търговия със застрашени видове CITES – Приложение ІІ. 

Основните заплахи за вида са свързани с фрагментацията и хибридизация с домашната 
котка, степента на която все още не е изяснена. Заплаха са и инцидентите по пътищата 
и бракониерството. 

Евроазиатски рис (Lynx lynx) 

Среща се в Европа и Азия. Няма актуални данни за популационната екология на вида у 
нас. През последните 5 години у нас е регистриран със сигурност в западните 
погранични планини със Сърбия и Македония (Spassov et al. 2006; Zlatanova et al., 
2009). Цялостното му разпространение на територията на страната е неизвестно. 
Понастоящем има разпръснати съобщения с различна степен на достоверност и 
давност за присъствието му на територията на цялата страна (Spassov et al. 2006; 
Златанова, 2010) 

Евроазиатският рис обитава предимно горски местообитания (Попов и др., 2007). В 
планински условия, той предпочита горски масиви с наличие на гъст подлес, особено в 
близост до човека (затворена гора). В по-отдалечените от селищата територии той 
използва горите с рядък или липсващ подлес (отворена гора), за да ловува. 
Допълнително се нуждае от склопени гори със или без скални масиви за почивка и 
изграждане на родилни леговища. 
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Рисът може да бъде объркан с едра дива котка. От нея се отличава по почти два пъти 
по-едро тяло (размери на тялото 80-130 cм) и къса опашка в сравнение с тялото (11-25 
cм), която винаги завършва с черен връх, наличие на характерни бакенбарди, (които са 
оцветени в 2-3 по-тъмни разположени под ъгъл към окото ивици) и кичури на ушите, 
което им придава заострен вид. Лапите са много широки в основата си и са добре 
окосмени. Заравя екскрементите си, както и по едрата плячка (с трева, клони, сняг и 
пръст), при която се връща на нея няколко пъти, за да се храни. Маркира с урина по 
дървета, дънери и камъни, както и оставя следи от ноктите по дърветата. 

Рисът е включен в Червената книга на България в категория „критично застрашен“ и 
защитен от Закона за биологичното разнообразие - приложение III. Включен е в 
Бернската конвенция - приложение III; Директива 92/43/ЕЕС - приложение 2 и 4; 
Конвенцията за търговия със застрашени видове CITES – Приложение ІІ; IUCN 2002, с 
категория рисков-потенциално застрашен. 
 
Методика за полево събиране на генетичен материал от дива котка и рис 
Методика за полево събиране на материал 

Дивата котка и риса са трудни обекти за събиране на проби за генотипиране, тъй като 
водят скрит начин на живот, заравят екскрементите си и не маркират по начин, чрез 
който може да бъде събран генетичен материал. Същевременно имат редица сходни 
черти в своята биология и поведение и обитават до голяма степен и сходни 
местообитания. Това дава основание да използваме една и съща методика за събиране 
на материал за генотипиране. 

След преглед на наличните литературни и други източници на използваните в 
европейски световен мащаб методики за полево събиране по неивазивен начин, 
съхранение и транспорт на генетичен материал от дива котка и рис беше избран един 
метод – капан за косми, който модифицира в известна степен и комбинира няколко 
подхода. Останалите методи според литературния преглед са с много ниска 
ефективност заради спецификата на поведението, указана по-горе. 

За основен метод за събиране на косми беше избран такъв, който е използван успешно 
от редица автори – за дива котка: Anile et. al., 2012; Kery et al., 2011; Raydelet 2009; 
Steyer et. al., 2013 и за рис: Davolli et. al., 2012; Schmidt & Kowalczyk, 2006. Тези методи 
са сходни по своята същност – улавяне и задържане на космени проби. Комбинирането 
се изразява в използване на няколко различни начина за задържане на тези косми, 
като в една локация могат да се поставят два или три различни по своя тип капани. За 
привличане на животните се използва примамка. 

Комбинирано в приложената методика се използват три типа капани за косми 
едновременно за двата вида (Фиг. 1): 

1. Дървени колчета или дъски високи 40 см, които са с повърхност или ъгли 
предварително нарязани под ъгъл с нож, така че да образуват грапавини и цепнатини 
за задържане на космения материал. Колчетата/дъските се поставят в основата на 
дървета, около намерени маркировки с урина или на кръстопътища с интензивно 
преминаващи животни. За примамка се използва коркова тапа кисната във валериан 
около 1 седмица и закрепена на върха на пръчката/дъската или примамката директно 
се напръсква върху колчето; 
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2. Модификация на 1 (колчета) с допълнително в широката част заковано велкро за 
увеличаване площта за захващане на космите. Примамката се поставя по същия начин;  

3. Дървена плочка тип четка с размер 8cm×8 cm със заковано парче килим/мокет и 
10 пирона забити в задната част на килима, така че върховете са към горната му страна. 
Според Schmidt & Kowalczyk, 2006 този космен капан работи най-успешно за рис. 
Капаните за косми се поставят около намерени маркировачни места на височина 60 см. 
Най-успешните обекти за събиране на проби, с поставени на тях капани за косми са 
парапети на мостове (дървени или метални), ъгли на конструкции изградени от човека 
(напр. дървени огради или навеси) или пречупени или отрязани дънери със стърчащи 
от тях корени. 

 

 

 

 
Забележка: При тестването на тези методики беше установено, че в равнинните гори 
(Лудогорието) първия метод работи за дива котка изключително успешно, докато в 
планински условия ефективността му е по слаба, като и трите метода са с еднаква 
ефективност. 
 
Използвана примамка 

За дива котка – валерианова тинктура, като допълнително към нея може да бъде 
добавено слънчогледово олио или глицерин в съотношение 10:1, за предотвратяване 
на изсъхване или замръзване. Валерианът може да бъде директно напръскван с 
пръскалка върху колчетата или в него да бъдат накисвани коркови тапи (за 1 седмица) 
след което тези тапи да бъдат закрепени здраво върху колчетата или четките. 

За рис – при тестването в български условия (мястото на залагането се наблюдаваше с 
фотокапан) беше установено, че рисовете не реагират на валериана, но реагират 
(спират и душат) на catnip. Така за примамка трябва да се използва смес от catnip и 
beaver castoreum (в съотношение 32:1), като тази смес допълнително се смесва с 

Фиг. 1 Капани за косми 

 

1. Колче;   2. Колче с велкро   3. Тип четка 
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пропилен гликол и глицерин в съотношение 6:1:1 за предотвратяване на изсъхване и 
замръзване (Schmidt & Kowalczyk, 2006). За напръскването първия път се използва 10 
мл от сместа, а за подновяването – по 5 мл. 

За да могат примамките да се използват и за двата вида, и при двата вида, капана 
първо се напръсква с валерианова тинктура, а после на четките допълнително се слага 
и сместа от catnip и beaver castoreum. 
 
Места за пробосъбиране 

ТАКСОНИ МЕСТА ЗА ПРОБОСЪБИРАНЕ* 

Felis silvestris Дива котка 
Лудогорие, Осоговска планина, Западна Стара 

планина, Витоша 

Lynx lynx 
Евроазиатски 

рис 
Западна Стара планина, Осоговска планина 

*В последствие могат да бъдат включени и други райони 

 

Практическо прилагане на методиките за събиране на проби от дива котка и рис за 
генотипиране 
Периодичност и най-подходящо време за събиране на проби за генотипиране 

Капаните за косми за дива котка с валерианова тинктура са успешни от ноември до 
май, с най-добра ефективност от февруари до април. Извън този период също могат да 
бъдат събирани проби, но с по-слаба ефективност. 

Космени проби от рис могат да се събират целогодишно, но с най-голяма ефективност 
през размножителния период (февруари – април). 

След поставянето, капани се посещават за събиране на материала на интервали от 7 до 
14 дни. 

 
Екип 

Експерт по видовете определя райони за поставянето на космените капани. Желателно 
е екипите да се състоят от двама члена - експерти или експерт и непрофесионалист. 

 
Схема за полеви дейности - места за събиране на проби 

Капаните за косми се поставят в предпочитани от животните местообитания – 
горскопланински райони и за двата вида / равнинни гори, комбинирани с храстови 
местообитания за дивата котка. Капаните се поставят по животински пътеки, като могат 
да се използват два подхода - разпръснато в грид 1х1 км или по протежение на черни 
пътища в трап-линия. Капаните се поставят на отстояние минимум 150м един от друг за 
дива котка и максимум 2 км за рис или могат да се концентрират по 10 капана около 
намерени места за маркиране на рис, за да се увеличи шанса за събиране на материал 
(Schmidt & Kowalczyk, 2006). 

При събиране на генетичния материал се работи със силиконови ръкавици, а пробата 
се сваля с предварително обгорени пинсети, за да не се замърси генетичния материал. 
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Всяка една проба се надписва с пореден номер, дата, район и място на събирането 
(GPS координати), името на човека/екипа събрал пробата и вида, за който е поставен 
капана. 

 
Полеви формуляр 

При инсталиране на капан за космени проби се попълва Формуляр за пробосъбиране, 
представен в Приложение 4. 

При проверка на капаните, във всяка колона се отразява дали има или няма космена 
проба. При по-дълготрайно проучване се добавят още колони със съответните дати на 
проверка.  

При вземане на други проби (кръв или тъкън) от различни източници се попълва 
формуляра от Приложение 5. 
 
Допълнително пробосъбиране по инвазивен метод  

Тъй като и двата вида са сравнително трудни за събиране на проби за генотипиране, 
допълнително за референтни стойности могат да бъдат събирани проби и по 
инвазивен метод при всеки наличен случай - на кръв и тъкани от живоуловени или 
мъртви индивиди (прегазени на път, убити при лов и др.) или тъкани и/или косми от 
кожи. Събирането на тъканните проби става стерилно, с ръкавици и предварително 
обгорен скалпел. Кръвните проби се събират със стерилни спринцовки. Попълва се 
формуляра от Приложение 2. 
 
Съхранение и транспорт 
Космените проби се съхраняват във филтърна хартия в полиетиленови пликове и 
силикагел в тях. Пробите се съхраняват на проветриво и сухо място. Да се следи за 
наличие на влага, особено при продължително съхранение. Пробите могат да бъдат 
съхранявани до две години. След този срок възможността за извличане на достатъчно 
качествен генетичен материал намалява. 

Кръвните проби се съхраняват в EDTA вакутейнери в кръвен буфер (0.1 m Tris-HCl, pH 
8.0; 0.1 m EDTA; 10 µm NaCl; 0.5 % SDS) и съхранявани при температура минус 20оС; 
тъканните проби се съхраняват в чист етанол (95 %) или се замразяват при минус 20оС 
или при по-малко взето количество, се смилат и поставят в 500 μl буфер (0,1 M Tris 
0,005M EDTA; 0,2 M NaCl, 0,007 M SDS, сведено до pH 8,5). 

Необходимо е да се следи контейнерите, в които се съхраняват кръвните и тъканните 
проби, да са плътно затворени, за да не се повредят пробите при липса на достатъчно 
буфер/етанол. При продължително съхраняване, да бъдат периодично проверявани за 
теч/счупване на контейнерите. Препоръчително е пробите да не бъдат съхранявани без 
обработка повече от 2 години. 

Да се следи по време на транспорта контейнерите да не се счупят. При изпращане по 
пощата или с куриер до мястото на обработка, контейнерите с кръв/тъкън да бъдат 
обезопасени, за да не се счупят. 
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Полево оборудване и консумативи: 
За поставянето на капаните за косми 

 Топографска карта на района с предварително дефинирани точки за поставяне 

на капаните за косми по трап-линия; 

 Разпечатани формуляри; 

 GPS; 

 Капани – предварително подготвени в съответният брой и вид; 

 Инструменти за поставяне на капаните – пирони и чук (за улеснение и такер), 

нож за нарязване на коловете под ъгъл,  

 Примамка в необходимото количество – за улеснение при нанасянето 

примамката се поставя в пръскалка;  

 Фотоапарат; 

 Ролетка; 

 

За проверка на капаните и събиране на проби 

 горелка за обгаряне на коловете,  

 малки полиетиленови пликове с филтърна хартия и силикагел в тях за събиране 

на космите, пликовете трябва да имат етикети за надписване 

 пинсети (за предотвратяване на генетично замърсяване на събирания материал 

с човешко ДНК);  

 за събиране на тъканни проби: малки шишенца с чист етанол –95 %; 

 за събиране на тъканни проби: вакутейнери с буфер. 

 
Мерки за безопасност при провеждане на теренната работа 

 Капаните се поставят и свалят с ръкавици; 

 Всички биологични материали се пипат само с лабораторни ръкавици; 

 Повишено внимание за подхлъзване и/или падане във вода и пропасти; 
ухапване от опасни за здравето животни (змии, насекоми, хищници). 
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