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Abstract: During four years (2004-2007) material from 197 wolf feaces, 16 
stomachs, 25 paw tracks, 26 carcasses and 10 live visual observations was analyzed. 
Species and age determination was made from goat's hair, hoofs and bones.  In studied 
region inhabit 2-5 wolfs. In summer and autumn one family with 2-3 juveniles appeared.  
The wolf diets consisted of 11 kinds of food. The most percent was wild boar 36,5 % of 
samples with content volume 36,3 %. On second place was roe deer – 26,9% with 
content volume 26,5 %; third place was horse carcasses – 10,2 % and 9,9 %;  fourth 
place red deer – 9,6 % and 9,6 %. The other kinds of food were from domestic dogs, 
calves, sheep, hare and rodents. The vegetable foods were maize, cranberry and wheat 
grass.  
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ВЪВЕДЕНИЕ 
За пръв път подробен анализ за разпространението и динамиката на 

числеността на вълка през последните сто години беше направен от GENOV 
(1989). Автора е установил за този период три цикъла на колебание на 
числеността: първият е продължил (1889 – 1906) 17 години, втория (1906 – 
1933) – 27 г. и третия (1933 – 1975) – 42 г. Тези цикли добре показват все по 
нарастващото влияние на човека върху популацията на вълка. През 1988 г. са 
убити 174 вълка, което е два и половина пъти повече в сравнение с 1975 г. (75 
индивида, GENOV & BOJADZIEV, 2001), но тя едва ли ще достигне до високи 
граници, защото при днешните условия човека е в състояние бързо да се справи 
с този проблем. Сега в страната за периода 2001 – 2007 г. се отстрелват средно 
326 вълка.  
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Конкретни изследвания върху разпространението, числеността и щетите, 
които причинява вълка в планинските части на страната са направени от ДАЧЕВ 
& ГЕНОВ (1990); ДЖУНИНСКИ & ГЕНОВ (1990, 2003); ГЕНОВ и др., (1990 а,б, 
2005); GENOV (1992); GENOV & KOSTOVA (1993). 

От 1990 година започнаха изследвания върху биоразнообразието на 
едрите бозайници в страната, във връзка установяване на тяхното 
разпространение и численост с цел опазването им. Проведени са от 
СПИРИДОНОВ & СПАСОВ (1993); SPASOV et al., (2000). 

Целта на това изследване е да се установи мястото и ролята на този едър 
хищник в горската екосистема. За това бяха поставени следните задачи; 

1. Установяване числеността на  вълка в изследвания район. 
2. Изследване на храната на хищника през различните сезони на 

годината. 
3. Установяване влиянието на вълка върху домашните и диви копитни в 

района.  
 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 
Проучванията са направени за периода 2004 – 2007 година на 

територията на ДЛС „Беглика“, което е разположено в Западните Родопи. 
Площта на изследвания терен е 13 278 ха, с надморска височина от 1550 до 
1750 м, покрита предимно с иглолистни гори. Сведенията за присъствието на 
вълка са събрани по маршрутния метод като през всеки сезон са посещавани 3 
трансекти с дължина от 5 до 10 км. На територия на ДЛС „Беглика“ има 
построени 9 чакала, където се извършва целогодишно подхранване на дивите 
копитни. Те се посещават редовно и от вълка. На тези хранилки през зимата и 
след дъжд имаше следи от вълците, което ни позволи да установим тяхната 
численост. В близост до една от хранилките има стървилище, на която редовно 
се поставя мърша (кон или крава) за примамка. Събрани са 197 вълчи 
изпражнения, 16 стомаха, 25 следи от лапи, 26 остатъци от жертви и 10 срещи с 
вълци. Освен това са събирани данни за нападенията извършени от вълците на 
домашните животни и остатъци от жертвите не само на територията на 
стопанството, но и около него. Взети са също данни за динамиката на 
числеността на отделните видове копитни и вълка обитаващи изследвания 
район. 

Анализа на изпражненията е направен непосредствено след събирането 
им, по макроскопския метод, което е възможно, защото остатъците от храната 
са ясно различими. Случва се в едно вълче изпражнение да има повече от един 
вид храна и затова, за да се определи процентното съдържание е използвана  
седем степенната скала предложена от  KRUUK (1989), която включва следните 
класове: липсва; до 5 %; 6 – 25 %; 26 – 50 %; 51 – 75 %; 76 – 95 % и над 96 %, 
вземат се средните на тези проценти. 

Това позволява да се стандартизира субективността на оценка и така 
може да се сравни с други данни от подобен род. Участието на отделните 
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видове храна, например в изпражнения може да се измери по два начина, като 
честота на срещане и процентно участие. Използват се следните формули: 

 
(1) Fi%=ni/N.100   (2) Vі%=∑vі/N    (3) Viq.p%=Σvi/ni, 

 
където: 
- Fі% – честотата на един вид храна; 
- Vі% – обема на един вид храна; 
- i – вид храна; 
- q – броя на пробите; 
- p – среден обем; 
- nі – броя на изпражненията в пробите; 
- N – броя на всички проби; 
- ∑vі – сумата от % на вида храна в годишния цикъл.  
 
Ако искаме да анализираме храната на един вид животно, за да 

определим значението на даден вид храна за сезон или биотоп, то можем да 
използваме уравнение (3).  

Честотата на срещане на вид храна не е друго, а процент на 
изпражненията, в които се среща. Сумата от процента на срещане на различни 
видове храна може да бъде над 100 %, защото в едно изпражнение могат да се 
срещнат различни видове храна. Стойността на двете обемни граници в седемте 
категории е осреднената или например (≤5 % = 2.5; 6 – 25 = 15.5 % и т.н.) и се 
работи с тези стойности. В нашия случай, обаче в повечето проби храната е 
била еднородна и рядко е имало два вида храна, което улеснява анализа на 
данните.  

 
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
Динамиката на числеността на дивите копитни в изследвания район за 

период от девет години показва една тенденция на нарастване (Таб. 1). 
Увеличаването на броя на дивите животни се отразява и върху числеността на 
вълка. През последните две години се срещат и следи на малки вълчета, което 
показва, че в района има една размножаваща се двойка, която не е на 
територията на стопанството, но то влиза в семейния участък на глутницата. 
Според проведените радиотелеметрични изследвания в Полша в Беловежката 
пуща, семейният участък през пролетта и лятото (май-септември) обхваща 14 
100 – 16 800 ха, а есента-зимата (октомври-април) е 9 900 – 27 100 ха. 
Плътността на вълка в Белоруската част на пущата, където се ловува на вълци е 
0.9 – 1.5 вълка на 10 000 ха, а размера на глутницата е 2.7 – 3.2. В полската част, 
където вълка е защитен плътността е 2.0 – 2.6 индивида на 10 000 ха, а броя им 
в глутницата е 4 – 5 животни (OKARMA et al., 1998). В Италия семейният 
участък обхваща 19 700 ха (BOITANI et al., 1997). Така че, установената от нас 
численост отговаря на посочената от горните автори гъстота (Таб. 1). Не може, 
обаче да се твърди, че тези вълци обитават само на изследвания терен, защото 
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същия брой вълци и в същия състав 2 големи и 2 – 3 малки са срещнати на 
територията на ДЛС „Широка поляна“, „Родопи“, „Ракитово“. Освен това има 
следи и на един-два единични индивида.  

Според събраните сведения за периода  2004 – 2007 г. е установено 
присъствието на 2 – 5 вълка, но това са както вече посочихме преминаващи 
индивиди, които са срещнати и в другите ловни стопанства. 

Пролетта на 2004 г. според ловните надзиратели в района на ДЛС 
„Борово“, „Беглика“, „Ракитово“, „Чепино“, „Родопи“ и „Широка поляна“ са 
обикаляли две глутници от по 4 индивида.  

След снега на 07.11.2006 г. са засечени следи на 9 вълка, които са 
минали през станцията и са отишли в посока на ДЛС „Родопи“. Друга глутница 
от 5 индивида, също е минала от там и е заминала в посока на ДЛС „Ракитово“.  

 
Таблица 1. Пролетна таксация на едрите бозайници за периода 1999 – 2007 г. в 

ДЛС „Беглика“ 
 
Вид/год. 99 00 01 02 03 04 05 06 07 
Б. елен 26 31 46 38 29 39 39 40 59 
Сърна  44 46 64 57 51 83 111 120 134 
Д. свиня 21 27 47 38 28 39 66 77 80 
Вълк 1 1 2 2 3 2 3 5 5 

 
Ето и някои конкретни наблюдения направени по време на посещение на 

определените трансекти. „На 03.07.2006 г. – минахме по маршрут от бариерата 
до моста, където свършва асфалта (8 км.) заедно с директора Г. Серафимов и 
ловния надзирател С. Пъпанов. По този маршрут минах в края на май 2006 г. и 
не намерих изпражнения на вълци от зимата и пролетта. Сега  намерихме два 
броя пресни летни вълчи изпражнения, съдържаха 100% млада сърна (малки 
копита). Изпражненията са тънки от млади вълци, координатите на мястото са 
на с. ш. 41º52'51.0", и. д. 24º04'40.7" и н. в.1539 м. По пътя към резервата 
„Малка Сютка“ намерихме четири изпражнения  (заедно) от лятото – елен или 
кошута 100 %, имаше големи копита в трите от тях, а едното със зимна 
космена покривка от сърна (малко копито), координати с. ш. 41º53'02.5", и. д. 
24º03'43.8" и н. в.1613 м. 

Вероятно в района обитава семейство вълци, защото част от 
изпражненията са по тънки, подобни на тези, които намерих есента на 
Серафимова поляна. Възможно е да са 2 възрастни индивида и два млади. 
Малките са родени тази пролет, защото бесуването започва от средата на 
февруари и след 62 дни се раждат малките или около 17 – 20 април и сега те са 
на повече от два месеца, поради това е възможно да следват родителите.  

Есента, на 03.10.2006 г. намерих на пътя между Коларова поляна и 
първия железен мост прясно вълче изпражнение съдържащо 100 % дива свиня. 
По горския път  между Кара чумак и Серафимова поляна, на пътя, намерих 
друго прясно вълче изпражнение, което миришеше на мърша. В него имаше 
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остатъци от кон 100 %. Там са заложили за стръв, един удавил се в язовира кон 
и остатъци от изядено от вълците конче, близо до язовир Батак. В местността 
Макдрата едно теле е убито от вълци, близо до Сребровръх на границата на 
Чехльово. На Влашка могила вълците изяли едно конче“. 

По този начин сезон след сезон и година след година е проследено 
присъствието на вълка на изследвания терен. В резултат на тези проучвания е 
установена диетата на вълка през отделните сезони на годината. През пролетта 
(Таб. 2) с три основни вида дивеч – дива свиня, срещната в 30,2 % от пробите и 
обем 27,1 %, елен или кошута – срещнати в 26,4 % от пробите със същия обем, 
сърна съответно 26,4 % и 24,9 %. Трябва да се отбележи, че количеството на 
малките индивиди при дивата свиня и сърната е малко. Това се дължи при 
първия вид от факта, че прасетата са малки и майката ги охранява добре и не 
допуска неприятел да се доближи до тях, а сърната ги крие в тревата и те 
трудно се откриват от хищниците. Елена или кошутата са предпочитана жертва 
поради тяхната големина, защото много удобно е за хищниците да убият едно 
от тези големи животни, с което си осигуряват храна за по-дълго време. 
Улавянето на жертвите се улеснява и от това, че те са изтощени от дългата зима 
и дълбокия сняг. Женските са бременни и бавноподвижни. Мъжките не са се 
възстановили напълно след свтбуването, а и рогата им не са израсли напълно. 
Подобна тенденция за избираемост към жертвата е наблюдавана и в 
Беловежката пуща от JEDRZEJEWSKI et al. (2000) и JEDRZEJEWSKI & JEDRZEJEWSKA 
(2004). Когато имат възможност ловят кучета, използват заложената мърша, а 
освен това са изяли едно теле и конче, в едно от изпражненията имаше 
царевица, а в друго трева.  

 
Таблица 2. Честота на срещане, процентно съдържание и значимост на 

отделните видове храна в диетата на вълка през пролетта (53 изпражнения). 
 

Вид на 
жертвата 

Елен 
или 
кошута 

Възрастна 
сърна 

Млада 
сърна 

Възрастна 
дива 
свиня 

Млада 
дива 
свиня 

Кон – 
мърша

Куче Други Всичко

N проби 14 13 1 13 3 3 4 5 56 
Честота 26,4 24,5 1,9 24,5 5,7 5,7 7,5 9,5    105,7 
Обем, % 26,4 23,0 1,9 22,8 4,3 5,7 7,5 8,4    100 
 

 
Лятото е сезон, в който количеството на храната се увеличава. Малките 

на елена, сърната и дивата свиня са отраснали, излезли са на паша овцете и 
козите. Всички изпражнения намерени по това време съдържаха един вид 
храна. Разбира се, основната цел на това изследване е да се установи влиянието 
на вълка върху дивите и домашните копитни, което е направено. Анализите 
показват, че основна жертва е сърната, което се дължи на нейното обилие. От 
таксацията (Таб. 1) се вижда, че тя е най-многочисления вид. Срещната е в 46,3 
% от пробите със същия обем, на второ място е дивата свиня с честота и обем 
19,5 %, следвана от мършата (борбата с вълка не престава) овцата, елена и 
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кучето (Таб. 3).  Според нас наблюдаваната предпочитаемост спрямо сърната не 
се дължи само на нейната численост, но и на начина £ на живот. През този 
сезон мъжките са териториални, а женските живеят със своите малки и 
миналогодишни приплоди или заедно с един мъжки. Това пространствено  
разпределение на двата пола, води до заемане на всички пригодни за обитание 
площи, в които се намира и вълка. Високата растителност, отслабената 
бдителност (един индивид вижда по-малко от два или повече) правят сърната 
лесна плячка за вълка.  
 

Таблица 3. Честота на срещане, процентно съдържание и значимост на 
отделните видове храна в диетата на вълка през лятото (41 изпражнения) 

 
Вид на 
жертвата 

Елен 
или 
кошута 

Възрастна 
сърна 

Млада 
сърна 

Възрастна 
дива свиня 

Овца Кон – 
мърша 

Куче Всичко

№ проби 2 16 3 8 4 6 2 41 
Общо, % 4,9 39,0 7,3 19,5 9,8 14,6 4,9 100 
 

Есента е най-важният период от живота на вълка. Двойката е отгледала 
малките, но тя трябва да ги научи да ловуват. Още от края на август започват 
нощните вълчи концерти, тяхнотото значение е двузначно. Първо известяват на 
съседите, че семейния участък е добре охраняван и второ – малките 
запаметяват гласовете на родителите, братята и сестрите, освен това и 
различните видове информация, която се предава, чрез виенето. Периода е 
важен, защото по това време малките се учат на лов и оцеляване. Поради 
увеличения брой в глутницата, сърната става  недостатъчна храна за тях и 
затова те се насочват към лов на диви свине. През този сезон дивата свиня се 
среща в 39,2 % от изпражненията и заема 38,7 % от обема. На второ място е 
сърната съответно с честота и обем 19,6 %. В този район вълците са убили едно 
от телетата, които пасат свободно в гората, хранили са се с него и затова заема 
по честота и обем трето място с 15,7 % (Таб. 4). Нападат кучета, преследват 
елени, които ги привличат на сватбовищата и може би неопределените от нас 
две проби, съдържащи сива аморфна маса са остатъци от месото на елените. 
Увеличаването на дела на дивата свиня неминуемо е свързан и със започването 
на ловния сезон, вълците намират умрели или ранени и отслабнали индивиди, 
които стават лесна плячка.  

Зимата е най-трудният сезон за всички диви животни. Домашните 
животни са прибрани, част от дивите копитни мигрират в по-ниските части, 
поради снега и храната. На вълка не му остава нищо друго, освен да ги следва, 
което го поставя под опасност, защото се приближава до населени места. 
Убитите вълци са късно през есента и през зимата.  
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Таблица 4. Честота на срещане, процентно съдържание и значимост на отделните 
видове храна в диетата на вълка през есента (51 изпражнения). 

 
Вид на 
жертвата 

Елен 
или 
кошута 

Въз-
растна 
сърна 

Възраст-
на дива 
свиня 

Млада 
дива 
свиня 

Кон –
мър-
ша 

Куче Теле Други Неопре-
делена 

Всичко

N 
проби 

3 10 16 4 3 4 8 2 2 52 

Честота, 
% 

5,9 19,6 31,4 7,8 5,9 7,8 15,7 4,0 3,9 102 

Обем, 
% 

5,9 19,6 31,4 7,3 5,9 7,8 15,6 2,6 3,9 100 

 
Засилва се значението на дивата свиня като жертва и в този сезон тя се 

среща в 57,7 % от пробите и заема 56,6 % от обема на храната. Хващането на 
повече диви свине от страна на вълците, може би се дължи на факта, че 
бдителността на майката е отслабнала, периода на гон е и има ранени от 
ловците свине. Дивата свиня не е по-лесна, но вълкът се движи в този район, 
където се срещат и естествено по-лесно е да преследва стадо от диви свине, 
отколкото една сърна. Логично е един хищник да преследва повече от една 
жертва. През този сезон в храната на вълка не сме намерили остатъци от елени, 
но сърната си остава на второ място. Тя е срещната в 19,2 % от пробите и в 
същия обем (Таб. 5). И тук също две от пробите съдържаха сива аморфа маса, 
която не можахме да определим. Кучетата са хващани от вълците по-време на 
лов, а мършата е от стървилищата.   

 
Таблица 5. Честота на срещане, процентно съдържание и значимост на 
отделните видове храна в диетата на вълка през зимата (52 изпражнения). 

 
Вид на 
жертвата 

Въз-
растна 
сърна 

Млада 
сърна 

Възраст-
на дива 
свиня 

Млада 
дива 
свиня 

Кон – 
мърша 

Куче Белка Неопре-
делена 

Всичко

N проби 8 2 17 13 8 2 1 2 53 
Честота, 
% 

15,4 3,8 32,7 25,0 15,4 3,8 1,9 3,8 101.8 

Обем, % 15,4 3,8 32,8 23,8 14,7 3,8 1.9 3,8 100 
 
Анализът на тези резултати показва, че най-често и с най-голям дял в 

храната на вълка е дивата свиня, която е срещната в 37,6 % от пробите с обем 
36,4 %, следвана от сърната съответно 26,9 % и 26,4 %. Елена  или кошутата и 
мършата са почти с еднаква честота на срещане и обемно съдържание. В по-
малко количество са домашните животни, особенно овцете, защото тук ги няма, 
но в района на гр. Сърница има.   
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Таблица 6. Честота на срещане, процентно съдържание и значимост на 
отделните видове храна в диетата на вълка през есента (197 изпражнения). 

 
Вид на 
жертвата 

Елен 
или 
кошута 

Сърна 
млада 
и 
стара 

Въз-
растна 
дива 
свиня 

Млада 
дива 
свиня 

Кон – 
мърша

Куче Теле Друга Неопре-
делена 

Всич-
ко 

N проби 19   53 54 20 20 12 9 11 4 202 

Честота, 
% 

9,7 26,9 27,4 10,2 10,2 6,1 4,6 5,5 2,0 102,5 

Обем, % 9,7 26,4 27,0 9,4 9,9 6,1 4,6 4,9 2,0 100 

 
В анализираните стомаси също е намерена само един вид храна, което 

потвърждава и точността на анализа на изпражненията. В един от тях имаше 
малко житна трева, друг само две стави от млада дива свиня и малко четина, 
пет бяха пълни с късове месо от дива свиня, девет имаха остатъци от сърна и 
един от елен или кошута. 

Резултатите от анализа на изпражненията се потвърждават и от 
намерините остатъци на техните жертви, а именно; 2 кошути, 8 сърни, 6 диви 
свине, 3 кучета, 5 телета и 3 кончета.  

Тези резултати показват, че влиянието на вълка върху популациите на 
дивата свиня и сърната е значително. То се проявява най-много през зимните 
месеци, като общо взето тенденцията е, че намалява през последните години. 
Районът е такъв, че целогодишно има 2 – 3 вълка, другите в повечето случаи са 
скитащи индивиди или глутници, преминаващи през територията в търсене на 
храна. 

Вълкът, поради своята диета на хищник е принуден постоянно да обикаля 
своя  индивидуален или семеен участък. Размера на територията му зависи от 
гъстотата на жертвите. В този район липсват или има малко домашни животни 
и основната плячка остават дивите копитни (Таб. 6). Постоянното му 
присъствие на територията от Батак до Велинград и Доспат е довело до 
приспособяването на жертвите към съществуването му като опасност и 
съответно до адекватна реакция при неговите нападения. Това затруднява 
хищника и той се стреми да се нагоди към тези промени в поведението на 
жертвите. При свободнопасящите коне през зимата  се увеличава броя на 
животните  в стадата, така защитата от вълци става по-ефикасна. Същото се 
наблюдава и по отношение на дивата свиня, през зимата се събират в по-големи 
стада. Елените и сърните избират припечни места, където снега е по-плитък, 
стопен или образуват по-големи стада, благодарение на което, забелязват 
хищника от далече и се стремят да избягат в посока, която им осигурява 
успешно спасение.  
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ИЗВОДИ 
1. На територията на ДЛС „Беглика“ няма размножаваща се двойка 

вълци. Всички срещнати индивиди обитават и в съседните Ловни стопанства. 
Изследваният район е част от индивидуалните участъци на едно семейство 
вълци и един единак.  

2. Броят на вълците, които посещават Ловното стопанство е 5 – 6 
индивида. 

3. Тези хищници са незаменими елементи на горската екосистема, като 
играят определена селективна и санитарна роля по отношение на дивите 
копитни животни.  

4. Ролята на вълкът тук е санитарна и неговото влияние върху 
домашните и дивите копитни е минимално.  
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(Summary) 

 
During four years (2004-2007) material from 197 wolf feaces, 16 stomachs, 25 

paw tracks, 26 carcasses and 10 live visual observations was analyzed. Species and 
age determination was made from goat's hair, hoofs and bones.  In studied region 
inhabit 2-5 wolfs. In summer and autumn one family with 2-3 juveniles appeared.  
The wolf diets consisted of 11 kinds of food. The most percent was wild boar 36,5 % 
of samples with content volume 36,3 %. On second place was roe deer  – 26,9% with 
content volume 26,5 %; third place was horse carcasses – 10,2 % and 9,9 %; fourth 
place red deer – 9,6 % and 9,6 %. The other kinds of food were from domestic dogs, 
calves, sheep, hare and rodents. The vegetable foods were maize, cranberry and 
wheat grass.  

 


