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Използвани съкращения 
 
ВиК – Водоснабдяване и канализация  

ДЛС – Държавно ловно стопанство 

ДПП „Витоша” – Дирекция на Природен парк „Витоша”  

ПП „Витоша” – Природен парк „Витоша” 

УКВ – Ултракъси вълни 

GPS – Global Positioning System 

GPRS – General packet radio service  

GSM – Global System for Mobile Communications  
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1. Базова информация за балканската дива коза 

1.1. Видова принадлежност и разпространение на видовете и 
подвидове дива коза в света 
Дивите кози са средно големи копитни бозайници, обитаващи планински райони с 
наличие на скални комплекси, често над горната граница на гората в субалпийската и 
алпийската зона. Разпространени са в Европа, Мала Азия и планините в Кавказкия 
регион. 

Фиг.1 Разпространение на дивите кози (източник: Световен съюз за защита на 
природата, IUCN, 2012) 

 

 
В света се срещат два различни вида дива коза: 
 

� южна дива коза (Rupicapra pyrenaica) с три подвида, разпространени в 
Югозападна Европа: 

o R. pyrenaica pyrenaica – пиринейска дива коза. Среща се в испанската и 
френската част на Пиринеите.  

o R. pyrenaica parva – кантабрийска дива коза. Обитава високите части на 
Кантабрийските планини. 

o R. pyrenaica ornata – апенинска дива коза. Среща се в само в Национален 
парк „Абруцо” в Апенините. 

 
� северна дива коза (Ripicapra rupicapra) със 7 подвида, разпространени в 

Централна и Източна Европа, както и в Мала Азия:  
o R. rupicapra rupicapra – алпийска дива коза. Среща се в Алпите и съседни 

планински вериги в Германия, Франция, Италия, Австрия, Швейцария, 
Хърватия и Словения.  
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o R. rupicapra cartusiana – среща се в ограничена територия във 
варовиковия масив Шартро във Франция.  

o R. rupicapra tatrica – естествено разпространена е във Високите Татри и  
интродуцирана в Национален парк „Ниски Татри”.  

o R. rupicapra carpatica – карпатска  дива коза. Среща се в Трансилванските 
Алпи и в Карпатите.  

o R. rupicapra asiatica – азиатска (анадолска) дива коза, среща се в 
Североизточен и Източен Анадол.  

o R. rupicapra caucasica – кавказка дива коза. Разпространена е в Кавказ до 
планината Бабадаг в Азербайджан.  

o Rupicapra rupicapra balcanicа – Балканска дива коза, която се среща на 
Балканския полуостров.  

 
Балканската дива коза (Rupicpra rupicapra Balcanica Bolkay 1925), която обитава 
нашата страна, е подвид на северната дива коза (R. rupicapra). Балканският подвид се е 
отделил от алпийския (R. r. rupicapra) след края на последния ледников период преди 
около 10 000 години. Няма сигурен начин за разпознаване на балканския от алпийския 
подвид по външни белези. Двата подвида се различават само по характеристиките на 
рогата и някои размери на черепа. 

1.2. Разпространение на балканската дива коза  
Балканската дива коза се среща в планините на Балканския полуостров. Популации с 
различна численост обитават Хърватска, Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна Гора, 
Македония, Гърция и България. 

1.3. Разпространение и численост в България 
В България дивата коза е разпространена в Рила, Пирин, Стара планина, Родопите и от 
няколко години отново на Витоша. Дивите кози обитават планински райони с голям 
наклон и наличие на скални комплекси от около 600 до 2 900 м н.в. Докато в Рила, 
Пирин и до голяма степен в Стара планина козите се придържат основно към открити 
местообитания в субалпийската и алпийската зона, то в Родопите най-често обитават 
широколистни гори с открити площи сред тях, при значително по-малка надморска 
височина и неизменно в близост до скални комплекси. 
До средата на ХIХ в. балканската дива коза има по-широко разпространение в 
България, като се среща в почти всички подходящи местообитания в Стара планина и 
Рило-Родопския масив. След войните от края на ХIХ и началото на ХХ в. числеността 
на вида значително намалява, а в някои от находищата дивата коза изчезва напълно.  
Според Христович (1939) в България има около 1000 индивида: Рила – 600-700, 
Родопите – 150-200, Пирин 80-100 и в Стара планина около 100. Това е времето, от 
когато датират последните сведения за единични екземпляри от вида на Витоша. 
След Втората световна война контролът върху незаконното ловуване се засилва и 
популациите започват бавно да нарастват, като увеличават и разпространението си. 
Вероятно най-висока численост дивата коза достига в края на 80-те и началото на 90-те 
години на миналия век с приблизителна численост от около 2000 индивида.  
През 1977 г. в ловно стопанство „Кормисош” е извършена интродукция на кози от 
алпийския подвид, които след смесване с местната популация, достигат 300-400 
индивида през 2005 г.  
Политическите и социално-икономически промени в началото на 90-те години водят до 
политическа нестабилност, незадоволителен контрол и неприлагане на 
законодателството. В резултат дивите кози намаляват от над 270 до под 100 в Стара 
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планина, от около 400 до около 200 в Пирин и от над 650 до около 350 в Рила. В края на 
90-те години плътността на козата на места дотолкова намалява, че бракониерите губят 
интерес към нея. Това съвпада със създаването на дирекциите на националните 
паркове, приемане на плановете им за управление, засилване на охраната и др. Въпреки 
че незаконният лов в защитените територии все още съществува, през последните 10 
години се забелязва бавно увеличаване на числеността на дивите кози в националните 
паркове. 
В Родопите през 90-те години на ХХ в. и началото на ХХІ в. дивата коза увеличава 
числеността и ареала си, заемайки нови находища (Мугла, Широка лъка, около с. 
Фотиново и др.). Това се дължи на ниско ниво на бракониерство в държавните ловни 
стопанства, откъдето животните се саморазселват и заемат подходящи местообитания 
извън ДЛС и премахването на загражденията по границата с Гърция, в резултат на 
което индивидите от една изкуствено разделена популация се обединяват отново, 
създавайки по-жизнена субпопулация. 

1.4. Биология и екология на вида  
(по Плана за действие за дивата коза в България) 

1.4.1. Описание 
Дивите кози са представители на семейство Кухороги. Както мъжките, така и женските 
имат кухи, постоянно нарастващи рога. Рогата са тъмни, сравнително къси и тънки, с 
кръгло сечение и с остри, завити като куки, назад върхове. Тъй като рогата нарастват по 
малко всяка година, при растежа си образуват пръстени, по които с голяма точност 
може да се определи възрастта на животното. Опашката е къса. Козината е гъста и се 
сменя два пъти годишно, като зимната е много по-плътна и с по-тъмна окраска в 
сравнение с лятната. Зимната е тъмно кафява, при някои индивиди почти черна, а 
лятната е кафяво-оранжева. 

Фиг. 2 Мъжка дива коза в тъмна зимна козина (вляво) и диви кози в светла, лятна 
козина (вдясно) 

   

 
Главата и подбрадието са мръсно-бели до белезникаво-жълти. От основата на рогата, 
през окото, към ъгъла на устата се спуска тъмнокафява ивица. Височината при холката 
е 70-80 см. Теглото на мъжките достига до 50 кг, а на женските – 25-42 кг. 
Дивите кози са най-ловките катерачи сред копитните. С лекота се катерят по стръмни, 
почти отвесни скални масиви. Това до голяма степен се дължи на специалното 
устройство на копитата им. Копитата при дивите кози са удължени, с много здрави 
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ръбове и заострени на върха, което им позволява да се задържат дори по най-малките 
неравности по скалите. Възглавничката на копитото възпрепятства хлъзгането, което 
значително повишава стабилността. Това в комбинация със силните мускулести 
крайниците на козите им позволява да се придвижват с голяма скорост дори по 
труднопреодолими терени. А мощното им сърце с дебели стени може да издържи на 
много големи натоварвания, което им позволява да понасят големи натоварвания при 
бързо придвижване при големи наклони 
Козите имат добро зрение и много добро обоняние. 
Продължителността на живота на дивите кози в природата обикновено е между 15 и 18 
години. 

1.4.2. Хранене 
През пролетта и лятото диетата на дивата коза се състои основно от тревни видове в 
алпийските пасища и в просветлените гори. Използва интензивно оскъдната 
растителност на бедни, скалисти, стръмни терени. Иглолистни видове, като клек, 
обикновен смърч и обикновена ела, се срещат целогодишно в диетата й, но не заемат 
голям дял от храната. Дивите кози се хранят с клек, въпреки неблагоприятните му 
механични свойства, дори и в периодите с изобилна вегетация на тревни видове. Тъй 
като през зимата храната на дивата коза е много по-трудно смилаема, стомахът й през 
този сезон може значително да увеличи обема си, позволявайки поемането на повече 
храна. 
Концентрирането на диви кози зависи много от наличието на храна. Районите с 
предпочитана храна през различните сезони са и местата, където стадата се задържат 
най-продължително през съответния период. 
През летните месеци дървесната и храстова растителност е представена с по-ниски 
проценти в диетата на дивата коза, но процентът й се увеличава през зимните месеци. 
Когато тревната растителност е покрита от дебела снежна покривка, козите се хранят с 
клонки пъпки и реси на различни дървесни храстови видове. 

1.4.3. Размножаване и развитие 
Брачният период при козите е обикновено през ноември, като се определя от 
намаляващия ден, а раждането е след около шест месеца през пролетта. 
Най-рано женските могат да достигнат полова зрелост във втората си година (на 1,5 
години) и на следващата пролет да имат малко. За алпийските страни е установено, че 
забременяването на женски на възраст 1,5 години е изключително рядко, по-висок е 
процентът на оплодени женски на възраст 2,5 години. В третата си година (на 3,5 
години), дори и при по-лоши условия, почти всички женски участват в сватбуването. 
Достигането на полова зрялост зависи от храната, климата, плътността и социалните 
условия. При популации с по-висока плътност, заради социалния стрес, женските 
остават по-дребни и често участват в размножаването в по-зряла възраст.  
Обикновено мъжките участват активно в размножаването след четвъртата им година. 
Това се определя и от социалната структура на стадото. Присъствието на по-голям брой 
по-стари козли води до намаляване на участието на младите и по-къс брачен период. 
Старите, по-силни и опитни мъжки често не допускат младите в размножаването.  
Често през размножителния период мъжките си оспорват правото да се чифтосват с 
женските. Понякога се стига и до сблъсъци с рога, но по-често двубоите приключват 
само със сплашване и кратка гонитба, след която по-слабият или неопитен козел се 
оттегля. Ако сватбуват активно, младите мъжки отслабват и често не могат да се 
възстановят и да преживеят зимата. 
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Женските раждат едно и рядко две ярета от края на април до началото на юни. Смята 
се, че до 12 годишна възраст женските нямат промяна в плодовитостта. Регистрирано е 
раждане и на 18 годишна възраст (Knaus and Schröder, 1975). Една от дивите кози на 
Витоша през 2007 г. роди на 16 годишна възраст. 
Малките могат да следват майка си скоро след раждането. Смъртността при малките е 
най-голяма в първите няколко седмици след раждането. Това е периодът когато те още 
не са укрепнали и се придвижват по-трудно. Оцеляването на новородените е от 
изключително значение за успешното развитие на популацията на дивите кози.  

1.4.4. Денонощна активност и миграции 
Дивите кози са активни през деня. Тъмната част на денонощието обикновено прекарват 
в сън и почивка. Дневната активност на козите може да се обобщи по следния начин. В 
ранните сутрешните часове повечето животни пасат, следва пауза, която козите 
използват за почивка и преживяне на поетата храна. Между 8 и 16 часа има още 3 или 4 
фази на интензивно приемане на храна, като интензивността е най-висока в сутрешните 
и привечерните часове. При мъгла и облаци пасат по-дълго време, а през нощта не са 
активни с много малки изключения.  
През топлата част от годината (от юли до ноември) дивите кози, обитаващи Рила 
Пирин и Стара планина, прекарват голямата част от времето на голяма надморска 
височина – в алпийската зона.  
От декември до юни по-голяма част от стадата слизат по-ниско сред гората. 
Големината на стадата се променя през годината, като тенденциите са за по-малки 
стада през зимата и по-големи – през топлите месеци. Стадата са най-големи през юни-
ноември, като максимумът е август-септември.  
През зимата кози се срещат на места, където снегът се задържа за по-кратко и по-лесно 
се открива храна, най-често на стръмни склонове с преобладаващо южно изложение. 
Придържат се и към местата с липса на силни ветрове. Има големи разлики в 
предпочитаните места в тихи и ветровити дни. Това важи и за гористите територии. За 
да се избегне загуба на енергия от силно изстудяване от вятъра, не се посещават и 
ветровити места с по-достъпна храна. Освен храната, основен фактор за избиране на 
местообитанието е и температурният режим. През зимата предпочитат топли и 
слънчеви места, а лятото – ветровити и сенчести. 
Обикновено  вертикалните придвижвания между зимните и летните местообитания са 
по-големи от хоризонталните. По-мащабни миграции между подходящи местообитания 
и отделни популации обикновено извършват младите индивиди. Това най-често се 
случва в места, където гъстотата на дивите кози е голяма. 

1.4.5. Вътревидови взаимоотношения 
Дивите кози са стадни животни. Стадата се променят по структура и големина не само 
през сезоните, но и през денонощието.  
Женските формират стада, в които участват няколко кози и техните малки от 
настоящата и миналата година, както и някои млади, нераждали женски и по-рядко 
млади мъжки. Зрелите мъжки най-често се движат поединично, а младите се 
обединяват в малки стада от 2-3 индивида. 
Женските в стадата са с ясно изразена йерархия, като с по-висок ранг са по-възрастните 
(доминиращи), а младите (1-3 годишни) са подчинени. По време на хранене по-
възрастните могат да нападнат по-младите, особено тези, които не са достатъчно бързи 
да се отдалечат при приближаването на доминиращите. Това създава, така наречения, 
„социален стрес” в стадата. Установено е, че по-младите женски приемат по-малко 
храна от възрастните женски, заради по-честото изправяне на главата и по-малкия брой 
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отхапвания в минута, даже в алпийските пасища, където нападенията от хищници са 
изключително редки. В популации с по-висока плътност и по-големи стада нивото на 
социален стрес е по-високо. По тази причина младите женски от тези популации са по-
склонни към миграции в сравнение с популации с по-ниска плътност (Lovari and Rosto, 
1985). Също така средното тегло на едногодишните женски в популации с по-ниска 
плътност е много по-високо от теглото на едногодишните в по-гъсто населените 
популации (Bauer, 1985). 
Всяко стадо има своя водач. Това обикновено е най-опитната коза в групата. Тя познава 
отлично обитаваната територия, знае къде да открие храна и убежища в различните 
сезони. Знае и как да избегне нежеланите срещи с хищници.  

1.4.6. Влияние на хищници 
Дивите кози са най-добре приспособените към стръмни скалисти терени копитни 
бозайници. Стадният им начин на живот и умелото използване на терена им помага да 
се предпазват успешно от хищници. В България хищниците, които могат да ловуват на 
дива коза, са вълк, скитащи кучета, мечка, дива котка, лисица и скален орел. 
√ Вълк (Canis lupus) – според Михайлов (1999), загубите от вълци в НП „Рила” не 

превишават 5-7 %, дори и там, където плътността на вълка е относително висока. 
Жертви най-често са ярета и едногодишни кози, но са естествени и  незначителни. 

√ Скитащи кучета – няма проучвания за влиянието на скитащите кучета. Te са 
особено опасни в близост до населени места, сметища, хижи и други, където се 
концентрират. Кучетата могат редовно и продължително да преследват диви кози 
през деня и при неуспешен лов да намерят храна в населените места. Това води до 
загуба на ценна, особено през зимните месеци, енергия от страна на дивите кози и 
макар да не доведе до директно им унищожаване може да има фатални последствия. 
Честото преследване от кучета може да доведе до недостатъчно приемане на храна 
от дивите кози и до преумора на животните, което ги прави по-уязвими както към 
болести, така и при атака от други хищници. Също така може да доведе до трайно 
напускане на подходящи местообитания. Понякога подивелите глутници кучета 
ловуват организирано подобно на вълците (Вълчев, лични наблюдения).  

√ Скален орел (Aquila chrysaetos). Редките наблюдения за успешен улов на приплоди 
от скален орел създават впечатление у ловците за голяма успеваемост. Но такива 
случаи вероятно са редки и не може да се каже, че оказват някакво влияние върху 
популацията на дивата коза. Орелът се храни и с мърша, затова е възможно някои от 
хранителните остатъци в гнездата да са от мъртви кози. 

√ Смъртността, причинена от мечка, лисица и дива котка, е изключително рядка и не 
е от значение за прираста на популациите (Knaus and Schröder, 1975). 

1.4.7. Влияние на конкурентни тревопасни видове 
Във високите планини в България дивата коза няма конкуренти сред другите диви 
копитни видове, тъй като нейните местообитания обхващат предимно алпийската и 
субалпийската част на планините, където плътността на другите копитни е ниска или 
конкуренцията, която изпитва, е незначителна и не може да се приеме за съществен 
фактор. Предимно през зимния сезон тя навлиза в горските екосистеми, където е 
възможно да се конкурира със сърната, дивата свиня и благородния елен. 
Изследваните търбуси на дива коза, благороден елен и сърна показват, че най-широка 
хранителна ниша има благородният елен, следван от дивата коза. Сърната е много по-
избирателна и нейната хранителна ниша е доста по-тясна. Диетите на благородния елен 
и козата до голяма степен се припокриват, докато диетата на сърната не се припокрива 
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с тази на двата вида през лятото. Видовете, използвани за храна от елена и дивата коза 
през есента и зимата до голяма степен се припокриват (Schröder and Schröder, 1984). В 
Родопите е възможно да има конкуренция между дивата коза и благородния елен в 
някои местообитания в близост до скални масиви. Усиленото целогодишно 
подхранване на дива свиня в кòзите местообитания води до висока концентрация на 
вида, който редовно безпокои дивата коза. В другите части на страната плътността на 
копитния дивеч е много по-ниска от оптималната и конкурентни взаимоотношения не 
съществуват. 
 

1.4.8. Природозащитен статус 
Балканската дива коза е включена в Приложение 3 на Бернската конвенция за опазване 
на дивата флора и фауна и природните местообитания в Европа, както и в Приложения 
2 и 4 на Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна. 
Съгласно българското законодателство видът е защитен и включен в Приложение 3 на 
Закона за биологичното разнообразие. Все пак в България легално се ловува на дива 
коза в някои ловни стопанства в Родопите, но само на места, където популацията е със 
стабилна или нарастващата численост. 
В последното издание на Червената книга на България балканската дива коза е в 
категорията „застрашен подвид”. 
Съгласно Плана за управление на ПП „Витоша” ловът на дива коза е забранен.  

1.5. Разпознаване. Регистриране на следи от жизнената им дейност 

1.5.1. Разпознаване и определяне на дивите кози по пол и възраст 
Единственият друг животински вид, с който дивата коза би могла да се обърка при 
пряко наблюдение е сърната. Това, обаче, е малко вероятно тъй като сърните са по-
дребни, с по-къса глава и различна по цвят окраска. Освен това при сърните само 
мъжките (сръндаците) имат рога, които опадат ежегодно и пак израстват, докато при 
козите те са и при двата пола и са постоянни. Рогата на сръндаците са разклонени за 
разлика от тези при козите. При сърните липсват характерните за козите бели препаски 
от ушите до муцуната и от рогата до носа. При козите ясно личи късата опашка, докато 
при сърните тя се губи на фона на бялото петно, покриващо таза. Дивите кози най-
често обитават открити терени в близост до скални комплекси, а сърните се наблюдават 
предимно в гористи местности или на открити площи сред гората. Всички тези разлики 
правят объркването на двата вида почти невъзможно. Това може да се случи само при 
намалена видимост, краткотрайно наблюдение и липса на опит у наблюдателя. 
От съществено значение е разпознаването на дивите кози по пол и възраст. Едни от 
най-важните показатели за състоянието на всяка популация на диви животни са 
половата и възрастова структура. Разстроената полова или възрастова структура може 
да доведе до неблагоприятно развитие на популацията в бъдеще. От друга страна 
разпределението на животните по пол и възраст е основен показател за настоящото 
състояние на всяка популация и доброто му познаване може да позволи анализиране на 
причините, довели до един или друг сценарий в развитието на конкретната популация. 
На терен не винаги е лесно да се определи възрастта и половата принадлежност на 
дивите кози. За правилното определяне на тези показатели са необходими добър 
визуален контакт между наблюдателя и козите, достатъчно време за наблюдение, както 
и известен опит в работата с вида.  Често, за да бъде определена по пол и възраст една 
дива коза, са необходими поне 10-тина минути, през които наблюдателят да отчете 



 
 

 
 

12 

добре не само размерите и формата на тялото и рогата, но и поведението на животното 
и мястото му в йерархията на стадото. При теренните наблюдения не е възможно да се 
определи точната възраст на всяко срещнато животно, затова се използват така 
наречените възрастови групи. Възрастовите групи обединяват животни с близка 
възраст, но не непременно еднаква. 
Определянето на възрастовите групи се прави на базата на следните белези: ръст и 
форма на тялото, развитие на рогата, цвят на козината за сезона, поведение, йерархия  в 
стадото и други. 
 
Възрастови групи (по Национална система за мониторинг на биологичното 
разнообразие в България): 
 
Ярета    (приплоди, 0 годишни)  

 

Разграничаването на половете не е необходимо. Различават 
се лесно по размерите на тялото. Значително по-малки са 
от майките си, които следват неотлъчно. Главата изглежда 
несъразмерно голяма за тялото. Трупът е къс, краката –
високи и дебели. Рогата на приплодите в края на есента 
достигат дължина  5-8 см и са слабо завити назад. Отдалеч 
трудно се забелязват. При наблюдение отблизо се виждат, 
но не са по-високи от  средата на ушите. 

 
Млади /Годинаци/ 

 

 

Това са онези приплоди, които реално са навършили една 
година. През есента са на възраст 18-19 месеца, но не са 
навършили две години. 
Въпреки, че са с по-големи размери от яретата, все още са 
по дребни от възрастните, което ясно се вижда при 
наблюденията. Формите на тялото са съразмерни, въпреки 
че главата все още изглежда по-къса. Вратът е тънък и 
изправен и изглежда по-дълъг. Рогата са дълги 11-14 см и 
високи 6-7 см. Оформена е извивката. Рогата са не по-
високи от ушите. Поведението е все още детско. Склонни 
са към игри и проявяват любопитство. Стоят в близост с 
женската, но се отдалечават повече и проявяват известна 
самостоятелност. 
 
 
 
 
 

Женски   
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Тук описаните белези се отнасят за зрели женски индивиди 
на възраст над 4 години. Размерите на тялото на зрелите  
женски след четвъртата година от живота им почти не се 
променят. Настъпват промени само във формата. След 
първото раждане (най-често на 2 или 3 годишна възраст), 
коремът видимо увисва. Главата е дълга и сравнително 
тясна. Вратът е тънък и по-дълъг отколкото широк. 
Постановката на врата се променя с възрастта, като с 
увеличаването й  постепенно увисва. Нарастването на 
рогата след четвъртата година рязко се забавя и става 5-7 
мм за година. При всички случаи височината на рогата е 
над 1,3-1,5 от дължината на ухото. Рогата са тънки с ъгъл 
близък до правия, най-често с малък размах 4-8 см. 
 

Мъжки  
 

 

 

В тази група са отнесени мъжките диви кози на възраст 
над 3 години. В тази възраст половите различия стават 
по-ясно видими. Разликата в размерите, в сравнение с 
женските, са по-добре изразени, отколкото в първите 
две възрастови групи (приплоди и годинаци). Тялото е 
масивно и набито. Дължината на врата е равна, или по-
малка от ширината, поради което изглежда къс. Главата 
се държи по-високо и ъгълът, образуван между 
муцуната и долната челюст е по-голям, отколкото при 
женските. Гръдният кош е по-дълбок и мощен, като с 
увеличаване на възрастта това все по-ясно се вижда. 
Кичурът около половия отвор ясно се вижда след 3-4 
година. Обикновено зрелите мъжки над 6 г. живеят 
отделно от стадата. 

 
Фиг. 3 Млада дива коза (годинак), при която ясно личи как рогата са по-ниски от 

дължината на ушите. 
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Фиг. 4 Зряла женска дива коза с две ярета в аклиматизационно ограждение, ПП 
„ Витоша”. Козата е екипирана с радио-нашийник. 

 
 
Фиг. 5 Мъжка дива коза в тъмна, зимна окраска. Ясно личи кичурът косми около 

половия отвор. 
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Мъжките и женските диви кози могат да бъдат различени и по извивката на рогата. При 
мъжките обикновено извивката е под много по-остър ъгъл, отколкото при женските. 
При мъжките ъгълът най-често е между 20 и 30○, докато при женските е от порядъка на 
45-55○. Този признак, обаче, невинаги е надежден при разпознаване на пола. Често 
извивката на рогата е трудна за наблюдение, особено от по-голямо разстояние. Освен 
това се наблюдават и индивидуални вариации при отделни индивиди. За да бъде 
определен пола, със сигурност е задължително животното да бъде наблюдавано поне 
няколко минути и да се вземат предвид всички отчетени фактори. 
 
Фиг. 6 Сравнение между извивката на рогата при мъжка и женска дива коза 

                
 

1.5.2. Регистриране на следи от жизнената дейност 
Често, когато не успеем да наблюдаваме пряко дивите кози, съдим за тяхното 
присъствие по следите, които те оставят. При движение в мека почва или сняг те 
оставят отпечатъци от копитата си. Стъпките на дивата коза са дълги 5-6 cм и широки 
около 3 cм. Копитата са тънки и издължени, характерно изострени с широко разстояние 
между тях.  

Фиг. 7 Стъпка от дива коза, отпечатана в сняг 

 

45 – 55○ 
20-30○ 
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При спокойно ходене двете части на всяко копито са успоредни, а при бягане върховете 
са раздалечени. При спокойно ходене стъпките са разположени паралелно, през равни 
интервали, докато при бяг са групирани по четири. 
Екскрементите на дивата коза са черни, почти сферични, но и често цилиндрично 
удължени. Не са лепкави и рядко са слепени заедно. Обикновено са на малки купчинки, 
които животните оставят докато са в движение или на любимите им места за почивка. 
Най-често се откриват край скални комплекси. Ако в даден район има диви кози, то 
твърде вероятно, най-високата точка на всяка по-голяма група скали в околността да е 
осеяна с купчина кози екскременти. По свежестта на екскрементите може да се отчете 
приблизително кога е било последното присъствие на вида на конкретно място. 
Свежите екскременти са по-тъмни, по-меки и съдържат повече влага от по-старите. 
Определянето на свежестта на екскрементите е трудна задача, изискваща практически 
опит и познания. 
 

  
 

2. Кратка история на развитието на популацията на 
балканската дива коза на Витоша 
 
В миналото дивата коза е обитавала Витоша, както и всички високи планини в 
България. С увеличаването на човешкото присъствие в планината, с развитието на 
рудодобива, а по-късно и туризма видът постепенно e изтласкан, докато накрая 
напълно изчезва от планината. Последните сведения за диви кози на Витоша са от 60-те 
години на миналия век.  Но тъй като тези данни сочат за присъствие само на единични 
екземпляри може да се заключи, че реално жизнена популация в планината не 
съществува поне от края на ХІХ-ти век. 
Със загубата на Витоша като местообитание популацията на балканската дивата коза 
губи ценен генетичен фонд, численост, възможност за опресняване на кръвта, 
подходящи местообитания. Намаляват  шансовете за оцеляване на подвида като цяло. 

Фиг. 8 Екскременти на диви кози. 
Натрупване на екскременти на 
традиционно място за почивка (вляво) и 
изглед отблизо (вдясно). 
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Със загубата на дивата коза, от друга страна, Витоша губи ценен вид, поддържащ 
планинските пасища, хранителна база за редица хищници, един емблематичен за 
планинската фауна вид. 
Тъй като ПП „Витоша” е разположен в непосредствена близост до столицата София е 
един от най-популярните и посещавани паркове в България. На пръв поглед с такова 
засилено човешко присъствие планината изглежда неподходяща за дивите кози, но 
повече от 90% от посетителите на природния парк посещават само северните склонове 
на парка и по-трудно достъпните и отдалечени от града южни склонове остават 
сравнително спокойни и предлагат добри условия за развитието на вида.  
С цел връщане на дивата коза в планината през 2002 г. Дирекция на ПП „Витоша”, в 
партньорство с Държавно ловно стопанство „Витошко-Студена” и Сдружение за дива 
природа „Балкани”, стартира проект „Възстановяване на балканската дива коза в ПП 
„Витоша”.  
Преди началото на дейностите по възстановяване на дивата коза е извършено 
проучване за наличието на подходящи местообитания в границите на ПП „Витоша”. 
При оценката на няколко основни за козата показателя на местообитанието (наличие на 
скални масиви, надморска височина, наличие на подходяща хранителна база, 
спокойствие и други) е установено, че на територията на ПП „Витоша” има повече от 
8 000 ха подходящи местообитания, а 5 000 от тях предлагат оптимални условия за 
дивите кози. Подходящите за дивата коза местообитания са разположени по високите 
части на южните склонове на планината над горната граница на гората и се 
характеризират с наличието на скални откоси и морени. Горско-дървесната 
растителност в тези територии се състои от единични или групи смърчови дървета и 
буково-смърчови гори, разположени на по-малка надморска височина. Основни 
представители на тревната и храстовата растителност са обикновената хвойна, черната 
и червената боровинка, зановеца и мощната власатка. 
Изпълнението на проекта за възстановяване на дивата коза започва с изграждането на 
аклиматизационно ограждение, което да приютява новопристигналите на Витоша диви 
кози. Заграденото пространство е с площ 30 ха и осигурява за дивите кози подходящи 
местообитания и защита от хищници. Ограждението е разположено при надморска 
височина между 1450 и 1600 м. Има два водоизточника, скални групи и склонове с 
различни изложения, така че да гарантира оптимални условия за дивите кози през 
всички сезони.  
 

Фиг. 9 Част от аклиматизационното ограждение на Витоша 
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Фиг. 10 Подходящи местообитания за дивата коза в ПП „ Витоша” 

 
 
 
За да бъдат доставени кози на Витоша, те преди това трябва да бъдат уловени и 
транспортирани от някоя от другите български популации на вида. 
Уловът на диви кози започва през 2003 г. в Родопите на територията на Държавно 
горско стопанство „Борово” и Държавно ловно стопанство „Извора” – гр. Девин. Още 
същата година до Витоша са транспортирани първите 2 диви кози – мъжка и женска. 
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Изборът на място, откъдето козите да бъдат улавяни не е случаен. Популацията на 
дивата коза в Родопите се характеризира с най-високата гъстота в България, ето защо 
изваждането на няколко индивида от нея не би имало съществено негативно влияние 
върху цялостното й състояние. Още повече, че надморската височина, климатичните 
условия и местообитанията в Родопите са подобни на тези на Витоша. 
При улова на животните са използвани няколко различни метода.  Като най-ефективен 
в процеса на работа се доказва методът на улов с помощта на задържащи крака примки. 
Останалите използвани методи – с упойваща пушка и вертикална мрежа се оказват или 
не достатъчно ефективни или с повишен риск за нараняване на козите. 
 

Фиг. 11 Поставяне на примки за улов на диви кози 

 
 
С помощта на специално разработените примки и много усилия на Витоша започват да 
пристигат нови кози всяка година. 
За периода февруари 2003 г. – декември 2011 г. общо 31 диви кози са уловени в 
Родопите, транспортирани и пуснати в аклиматизационното ограждение в ПП 
„Витоша”. През декември 2006 г. първите 9 диви кози са пуснати извън ограждението 
на свобода в парка. През месец октомври 2008 г. още 6, през 2009 – 3, а през 2011 - 2 
диви кози са пуснати на свобода извън оградата. 
Така общият брой на козите, живеещи на свобода в парка, постепенно нараства до 20-
23 индивида. В началото на 2012 г. други 19-20 диви кози все още обитават 
аклиматизационното ограждение. 
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Фиг. 12 Динамика на популацията на дивата коза на територията на ПП „ Витоша”   

 
 
 
За тези повече от 8 години, през които се работи за връщането на дивите кози на 
Витоша, е регистрирана много добра раждаемост. Родените малки всяка година са 
повече в сравнение с предходната. Освен това малките (яретата) оцеляват много 
успешно през първата година от живота си, а това е най-трудният период за всяко диво 
козле. Всичко това е предпоставка за успешното завръщане на вида на Витоша. 
Разбира се, както навсякъде в дивата природа и козите на Витоша търпят загуби, 
дължащи се на хищници, тежки метеорологични условия, поява на заболявания и 
други. На фиг. 13 са обобщени причините за смъртността на дивите кози на 
територията на ПП „Витоша”. За разлика от нормално развиваща се популация 
смъртността при наличието на аклиматизационно ограждение е по-висока. Когато, по 
една или друга причина, хищници влязат в оградата загубите са много по-големи, 
отколкото при естествени условия, защото козите са затворени в ограничено 
пространство като в капан. Именно такъв случай е наблюдаван през зимата на 2005-
2006 г. на Витоша. Тогава глутница скитащи кучета успява да влязе в оградата, заради 
големите снежни навявания и убиват поне 4 кози. Друга причина за смъртност при 
дивите кози може да бъде антагонистично поведение между два индивида. В природата 
случаите, когато една коза убива друга са много редки. Това може да случи по време на 
размножителния сезон, когато мъжките се преследват и понякога боричкат за правото 
да се чифтосват. В огромната част от случаите такива сблъсъци приключват с 
оттеглянето на единия козел, най-много с няколко натъртвания, но когато това се случи 
в оградено пространство и по-слабият мъжки няма къде да избяга може да се стигне до 
фатални последствия. Точно това се е случило с един млад мъжки в 
аклиматизационното ограждение на Витоша през 2007 г. 
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Фиг. 13 Причини за смъртността при дивите кози в ПП „ Витоша” 

 
 
В резултат на работата на екипа на ДПП „Витоша” е формирано основно стадо диви 
кози на територията на ПП „Витоша”, с численост над 38 индивида към края на 2011 г. 
Макар и все още малобройна така създадената популация има потенциал да се 
разраства и укрепва. Доброто ниво на раждаемост и оцеляване на малките потвърди, че 
условията на територията на парка са подходящи за дивите кози. 
 

Фиг. 14 Диви кози на Витоша 
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3. Придвижване и престой във високата планина 
Винаги, когато извършваме каквато и да е дейност в планината, трябва да сме 
подготвени за специфичните условия при голяма надморска височина. Трябва да сме 
готови да се справим със сложния терен, стръмните склонове, придвижването без път 
или пътека и други. Това с още по-голяма сила важи при извършване на наблюдения 
върху дивите животни, когато освен с трудните условия в планината трябва да се 
съобразяваме и с екологията и биологията на животните, които искаме да наблюдаваме. 
За да сме в състояние да се справим с такъв тип задача, е необходима предварителна 
подготовка. Задължително е да имаме познания за придвижване през труднопроходим 
терен, ориентиране и опасностите, които планината може да предложи. Необходимо е и 
добро познаване на подходящите екипировка и оборудване. 

3.1. Ориентиране 
Ориентирането е процес, по време на който: 
� уточняваме точното  си местоположение;  
� определяме целта, до която искаме да достигнем; 
� избираме маршрут, по който да стигнем до нея.  
Това може да се осъществи чрез възприемане и анализиране на околния пейзаж и 
чувството ни за ориентация, както и с употребата на помощни средства като карта, 
GPS, компас и други. При ориентиране в планината много често от първостепенно 
значение е и опитът, които сме придобили в други подобни ситуации. 
За да определим точното си местоположение, на първо място трябва да знаем 
приблизително къде се намираме. За това много може да ни помогне информация, 
която можем лесно и сами да съберем. След като знаем откъде сме тръгнали и 
приблизителното разстояние, което сме изминали и ако имаме поне грубо понятие за 
посоката си на движение, би следвало да не изпитваме особени трудности в определяне 
на местоположението си с помощта на карта и компас. 
 
Компасът е задължителна част от оборудването на всеки придвижващ се в планината. 
Всеки компас представлява корпус и прикрепена към него свободно въртяща се 
магнитна стрелка, която се ориентира по магнитните полюси на Земята. Обикновено 
корпусът е пълен с някаква незамръзваща течност, която да успокоява бързо 
трептенията на стрелката. Около стрелката има разчертана кръгова скала с нанесени 
основните световни посоки и между тях – деления в градуси от 0° до 360°. При работа с 
компас  той  задължително се държи хоризонтално, за да бъде магнитната стрелка 
напълно свободна при въртенето си. Държим уреда в хоризонтално положение и 
изчакваме известно време, докато стрелката се успокои преди да установим световните 
посоки. При правилна работа с изправен уред стрелката винаги сочи север. 
При работа с компас трябва да сме внимателни, тъй като понякога показанията на уреда 
могат да бъдат неточни. Неверни показания на компаса могат да бъдат причинени от 
метални или други предмети с магнитни свойства, намиращи се близо до уреда. Това 
могат да бъдат както часовник или голям нож, разположени в съседство с компаса, така 
и голяма сграда, електрически стълб, проводници с високо напрежение или други, 
намиращи се на няколко метра разстояние от компаса. Когато се съмняваме във 
точността на компаса, трябва да променим местоположението си с няколко метра. Ако 
при това се променя и показанието на уреда, явно има нещо, което смущава магнитната 
стрелка.  
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Основната функция на всеки компас е да показва световните посоки – север, юг, изток 
и запад, но най-често компасът се използва за намиране на посоката към даден обект. 
Тази посока се нарича азимут. 
Азимутът към дадена точка (ориентир)  представлява ъгълът, заключен между севера и 
правата от компаса към тази точка. Азимутът се измерва по посока на движение на 
часовниковата стрелка. Азимут 0° съвпада с 360° – това е север, изток е на 90°, юг на 
180°, а запад на 270°. 
Азимутът може да бъде посоката към някакъв ориентир – обект, който се вижда, или 
направлението, в което трябва да се върви. Азимут може да се измери с всеки компас, 
който има кръгова скала, но точността ще е значително по-голяма, ако се използва 
предназначен за целта уред. Принципът винаги е един и същ – завъртаме компаса така, 
че стрелката да сочи севера на скалата и „прицелвайки се” към ориентира, намираме в 
каква посока (изразена в градуси) го виждаме. При компасите за спортно ориентиране 
измерването на азимут става като се завърти подложката в интересуващата ни посока и 
едновременно с това стрелката се държи така, че да сочи севера на скалата. След тази 
операция белегът на подложката ще ви сочи азимута към избрания обект. Има компаси 
с въртящ се диск вместо стрелка, които директно показват азимута към обекта при 
насочване към него, защото скалата се намира на диска и посоките на скалата са винаги 
правилно ориентирани. 
Движение по азимут се налага в случай на слаба видимост или при движение през 
нощта, когато не виждаме ориентирите на терена около нас. Това може да се случи и 
през деня, при хубаво време,  при придвижване в гъста гора  или въобще по терен без 
ясни ориентири  като  обширни плата или склонове.  
Задаването на движение по азимут става с ъгъл (посока) и разстояние до следващия 
ориентир. 
По време на движение е необходимо непрекъснато да наблюдаваме компаса и да 
сравняваме посоката, в която се движим, с вярната.  
Често при движението по азимут се налага да се отклоним от избраната посока, за да 
заобиколим препятствие. В такива случаи не трябва да забравяме да коригираме, 
доколкото е възможно посоката и разстоянията.  
 
Всеки трябва добре да познава своя компас и да е свикнал да си служи с него. 
Недопустимо е когато сме се изгубили в мъглата, например, да се чудим кой точно 
край на стрелката сочи север и тепърва да откриваме как се определя азимут към 
някой ориентир, за малко показал се от мъглата. 
 
В някои случаи е възможно ориентирането да става без компас. За това има няколко 
различни техники: 
� Ориентиране по часовник. То е без особена практическа стойност в планината, 

защото е приложимо при слънчево време, а тогава посоките са относително ясни. 
Стрелката,  сочеща часовете, се насочва към слънцето. Мислено се определя ъгълът 
между правата на часовата стрелка и правата, минаваща през центъра на 
циферблата и делението за 12 часа (при лятното часово време – 13 часа). 
Ъглополовящата на този ъгъл сочи юг с приблизителна точност. По тази схема 
могат да се определят и азимути с помощта на ръчния часовник, като часовите и 
минутните чертички от циферблата "се превърнат" в градуси, изхождайки от това, 
че север е 0°, а всяко минутно деление отговаря на 6°. 

� Ориентиране по слънцето. Всеки знае, че слънцето изгрява от изток, в средата на 
деня е на юг и залязва на запад. И тук обаче има особености. Слънцето е точно на 
изток, респективно точно на запад само в дните на пролетното и есенното 
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равноденствие – 22.03 и 22.09. През лятото то се измества на север, като прави по-
голяма дъга над хоризонта. Обратно – през зимата се измества на юг и прави по-
малка дъга. Така че ориентирането по слънцето може да даде общата посока, но е 
неподходящо за точно определяне. 

� Ориентиране по дърветата – ако има отсечени, годишните пръстени от север са по-
нагъсто разположени, отколкото от южната страна. Лишеите и мъховете по 
дърветата обикновено се развиват по северните части на дънерите и по северните 
клони. Това обаче, силно зависи от микроклиматичните условия на конкретното 
място и не би могло да е сигурен ориентир; 

� Ориентиране по мравуняците – в идеалния случай (често не е така) мравуняците са 
по-стръмни от север и по-полегати от юг; 

� Ориентиране по звездите – Най-удобната за ориентиране звезда е Полярната звезда. 
През нощта удобни за ориентиране са съзвездията Голяма и Малка мечка. Голямата 
мечка се намира относително лесно на небето. Като се прокара права през 
последните две звезди от основното тяло (тази права става почти перпендикулярна 
на „опашката”). Върху тази права нагоре се нанася пет пъти разстоянието между 
тези две звезди. Така се отива до върха на опашката на Малката мечка – Полярната 
звезда. Тази звезда е почти неподвижна, гледана от Северното полукълбо на Земята 
и сочи север; 

 
Фиг. 15 Разположение на Северната звезда в Северното полукълбо 

 

 
Трябва да се отбележи, че всички методи за ориентиране без компас изискват голяма 
наблюдателност, висока доза късмет и са повече или по-малко относителни. Ето защо 
задължително е винаги да се носи компас. 
 
Доброто познаване и правилната работа с топографска или друга карта са 
задължителни за добро ориентиране в планината. 
Всяка карта представлява мащабно изображение на земната повърхност, като на 
топографските карти височината на релефа се отбелязва с помощта на хоризонтали. 
Хоризонталите са линии, свързващи точки от терена с еднаква надморска височина. С 
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помощта на условни знаци върху картата са нанесени различни обекти, които улесняват 
ориентирането. 
 
Всяка туристическа (топографска) карта има две основни характеристики – 
хоризонтален мащаб (често се използва само „мащаб”) и вертикален мащаб (задава се 
като разстояние по вертикалата между две хоризонтали).  
Мащабът представлява отношение, което показва съотношението между разстоянията 
на картата и тези в действителност. Дава се в относителни единици. Например мащаб 
1:100 000 означава, че измерено на картата разстояние се равнява на 100 000 пъти по-
голямо в действителност на терен. Мащабът би трябвало да е указан задължително на 
всяка карта. 
При избора на път върху картата, винаги трябва да се има предвид и вертикалния 
мащаб, тъй като преодоляването на голяма денивелация, представа за която трудно се 
добива от картата, отнема повече време от преодоляването на голямо разстояние по 
хоризонтала. Разликата във височините между две точки (денивелацията) се намира, 
като се умножи броят на хоризонталите между тях по вертикалния мащаб. При 
разстояние между две съседни хоризонтали (вертикален мащаб) 50 м и 4 броя 
хоризонтали между двете точки денивелацията ще е 4x50=200 м, т.е. за да достигнем от 
точка А до точка Б трябва да се изкачим 200 м във вертикално направление. 
Колкото вертикалният мащаб е по-малък, толкова по-добре ще бъде показан релефът. 
Карта с хоризонтали през 100 м може да даде само най-обща представа за формите на 
релефа, за да може да се движите по нея, хоризонталите трябва да са през 50 или по-
малко метра.  
В зависимост от своя мащаб картите имат различно предназначение. За да можете да се 
движите по карта в планината, когато времето е лошо и да може да разчитате, че ще се 
справите само с карта и компас, ви трябва топографска карта – М 1:50 000 или 1:25 000.  
Всяка карта има легенда, която съдържа описание на всички условни знаци, използвани 
на картата. Работата със всяка карта трябва да започне с внимателното прочитане на 
легендата.  
Когато четем картата внимателно може да придобием много добра и сравнително пълна 
представа за конкретен маршрут и планината като цяло. Най-важното условие, обаче, е 
картата да бъде ориентирана правилно. Трябва да се отбележи, че въпреки точността 
винаги има известни отклонения на картите и/или компаса, така че никога не бива да се 
разчита изцяло на тях.  
Работата с карта може условно да се раздели на два отделни етапа: 
√ Подготвителна работа – преди да се запътим за планината е добре да се запознаем с 

картата на района, който ще посещаваме, да изберем маршрут, да определим 
основни ориентири по маршрута, подходящи места за подслон при неблагоприятни 
метеорологични условия и други.  

√ Работа на терен – състои се, както в намиране на собственото положение и 
ориентирите, които виждаме около себе си на картата, така и в набелязване на 
маршрут в зависимост от релефа и други условия. 
 

На терен винаги извършваме наблюдения и оценка на посоките и разстоянията към 
различни ориентири, за да успеем да ги отъждествим с формите и обектите, които 
виждаме около нас – с това, което е показано на картата. 
Първата задача при работа с карта е осеверяването, ориентирането на картата спрямо 
световните посоки. Обикновено на картата е указана посока „север” и тя сочи нагоре. 
Гледайки нормално картата, така че надписите да са правилно завъртени, за да ги четем 
лесно, север е нагоре, юг – надолу, запад на ляво, а изток надясно. 
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Осеверяването означава поставянето на картата в такова положение, че нейният север 
да съвпада с географския север. Само в такъв случай се добива реална представа за 
обектите от местността, нанесени на картата. Има два начина за осеверяване на картата: 
√ с компас –  той се поставя върху картата така,  че северът на скалата на компаса да 

съвпада с посоката север, указана на картата. След това картата и компасът се 
завъртат едновременно до положение, при което стрелката на компаса съвпадне със 
севера на скалата и съответно на картата. При това положение посоките на картата 
съвпадат с тези на терена – картата е осеверена (ориентирана); 

√ с помощта на значими ориентири от местността. Необходим е някакъв линеен 
ориентир, който да виждаме на терена и на картата – било, долина, прав участък на 
път, линия за високо напрежение, линия, свързваща два върха, и други. Завъртате 
картата така, че избраните линии на терена и на картата да станат успоредни и 
картата ви е осеверена. Ако знаете вашето местоположение на картата, за линеен 
ориентир може да ви послужи правата,  свързваща вас с някой видим ориентир. 

3.2. Опасности в планината 
Пребиваването и придвижването в планината е свързано с определени рискове и 
опасности, които не бива да бъдат подценявани. Естеството на терена, условията на 
планинската среда и отдалечеността от населени места винаги крият възможност за 
възникване на критични ситуации, които могат да имат тежки последствия за здравето 
и живота. Опасност много често представлява не конкретно явление, а неблагоприятно 
стечение на обстоятелствата - комбинация от лоши и опасни метеорологични условия и 
явления, труден маршрут, недостатъчна физическа подготовка и несъобразена с 
условията екипировка. Важно е всеки да може сам да прецени, доколко ситуацията е 
опасна или може да се превърне в такава. 
Опасностите в планината могат условно да се разделят на две групи: 
� Обективни – това са опасностите, определени от условията на средата, върху които 

не можем да окажем пряко въздействие. Трябва да се стремим да предвиждаме и 
избягваме този тип опасности. Това се постигна най-лесно с опита, но можем и да се 
подготвим чрез предварително събиране на информация от различни източници. 
Основните типове обективни опасности са:  

o 1) опасности, свързани с климатичните особености на планината – 
барометричното налягане, ниските температури и слънчевото греене. 

o 2) опасности, свързани с метеорологичните условия – снежна покривка, 
наличието на лавинна опасност, намалена видимост, екстремни температури, 
бури, ветрове и т.н. 

o 3) опасности, свързани с релефа и строежа на планината (преминаване през 
трудни участъци/терени, свлачища, стръмни тревисти склонове, каменопади 
и др.).  

� Субективни – това са опасностите, свързани със спецификата на нашата дейност в 
планината, както и с личната ни екипировка, физическа подготовка, психическо и 
емоционално състояние, опит и др. Този тип опасности са предвидими, ето защо 
всеки, който се готви да отиде в планината трябва да се подготви добре 
предварително. Така вероятността да попаднем в опасна ситуация намалява 
значително. 

3.3. Начини на придвижване в планината 
Придвижването в планината зависи от трудността на терена, който преодоляваме. Като 
лесен можем да определим този терен, по който движението става по сравнително 
равна повърхност, без преодоляване на големи денивелации и технически трудни 
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пасажи. Голяма част от пътеките на Витоша преминават по такъв тип терен. Много 
често обаче, при наблюдението на дивите кози се налага да се движим извън пътеките. 
В такъв случай може да се наложи да преминем през участъци с камъни (морени), 
стръмни и хлъзгави склонове, гъсто обрасли с хвойна терени, сипеи и други. При 
преодоляването на такива и други препятствия трябва да бъдем изключително 
внимателни. Понякога загубата на концентрация само за няколко секунди може да 
доведе до неприятни последствия. През зимата наличието на сняг, фирн и лед 
увеличават трудността на терена и често го правят много по-различен от това, което 
познаваме през лятото. Когато преодоляваме технически сложен терен, винаги трябва 
да се оглеждаме за алтернативни варианти за преминаване. Не винаги най-лесният път 
е най-безопасен – понякога се налага минаването по по-труден пасаж, който крие по-
малко рискове, например няма опасност от голямо падане. 
При преодоляването на терени с различни характеристики се прилагат и различни 
техники. Тук са описани основните подходи за преминаване през различни релефни 
форми и в различни потенциално опасни ситуации: 
� Разрушена или прекъсната пътека – в резултат на ерозия, срутване, падане на дърво 

или лавина част от пътеката може да е прекъсната или разрушена, а преминаването 
на конкретния пасаж – опасно. В такъв случай трябва да огледаме препятствието 
внимателно и да преценим дали е по-добре да го заобиколим, или да го преминем с 
повишено внимание, или да вземем някакви мерки за сигурност – използване на 
щеки, изкопаване на стъпки, използване на въже или друго. 

� Придвижване при намалена видимост – движението по труден терен при намалена 
видимост трябва да се избягва, защото то увеличава многократно вероятността за 
инцидент. Подобно движение може да се допусне само ако много добре познаваме 
терена. В противен случай е наложително да спрем и да изчакаме видимостта да се 
подобри. От една страна в гъста мъгла теренните форми се различават трудно, а от 
друга мъглата овлажнява дрехите и увеличава опасността от измръзване.  Ако е 
паднала нощта и нямаме необходимото оборудване за придвижване в тъмното може 
да се наложи да се направи импровизиран бивак за пренощуване. 

� Преминаване на стръмни склонове – когато наклонът е голям съществува реална 
опасност от загуба на равновесие, спъване или подхлъзване. Всяко падане може да 
продължи с търкаляне надолу и да има сериозни последствия. Поради наклона е 
затруднено самото стъпване – кракът не трябва да се слага по склона, а странично, 
така че пръстите и петата да сочат хоризонталната линия, а широката част на 
стъпалото да е разположена по наклона. В такава ситуация слизането или 
изкачването трябва да става диагонално, на серпентини. Добре е да се използват 
всички особености на релефа, които могат да облекчат движението по големия 
наклон – диагонални минавания, с които да се слиза (качва) постепенно, заравнени 
участъци или отделни камъни, на които се стъпва удобно. На слизане трябва да се 
правят малки крачки и стъпването да става меко, с пружиниращо движение в 
коляното – това натоварва повече мускулите, но по този начин съхраняваме ставите, 
особено ако носим тежка раница. Добрите обувки и щеките в този случай са много 
полезни, а раницата трябва да е добре балансирана, за да не нарушава равновесието 
ни. 

� Стръмни склонове и хлъзгав терен – при такава комбинация от условия 
вероятността от подхлъзване е изключително голяма. То може в някои случаи да 
доведе до неконтролируемо набиране на голяма скорост, което да завърши със 
сериозни травми. Особено внимание изискват заледените скали – понякога тънкият 
слой лед е много трудно забележим и може да тръгнем през опасния участък, без да 
сме подготвени. Голяма опасност представляват и участъците с фирн, които остават 
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в улеите и усойните места по високите части на планините през май и юни, когато 
обикновено условията в планината са летни. При високи температури снегът е 
размекнат, може да се направят стъпки и да се мине, но при температури около и 
по-ниски от 0°С опасността от подхлъзване е много голяма. Най-добре е такива 
пасажи да се избягват, като се заобикалят. Понякога по-доброто решение е да се 
върнем обратно и да минем по друга пътека, когато това е възможно. Ако е 
наложително да се мине по снега, то това трябва да става с повишена концентрация 
като на всяка крачка проверяваме състоянието на снега. В такива случаи е добре  
ако сме оборудвани със щеки. При падане трябва да се опитаме да спрем, колкото се 
може по-бързо или поне да намалим скоростта, именно тук щеките могат да ни 
бъдат изключително полезни.  

� Преминаване на реки – обикновено най-трудно реките се преминават в сезона на 
топенето на снеговете. В планината това се случва през май и юни. Когато 
изпитваме трудности с пресичането на дадена река е добре да огледаме течението 
нагоре и надолу, за да изберем най-безопасното място за преминаване. При 
преминаване по камъните е препоръчителна употребата на щеки или прът, което ще 
ни помогне за запазване на равновесие и ще намали риска от падане в реката. При 
преминаване, при което ще газим във водата винаги е добре предварително да 
свалим обувките си, независимо колко студена е водата. По-добре да изтърпим 
студа за кратко отколкото часове наред да се движим с мокри крака. 

� Преодоляване на морени – морените (каменните реки) са характерни каменни 
струпвания за Витоша. Те са разположени хаотично и често представляват трудност 
за преминаване, особено за по-неопитни планинари или хора, които имат проблеми 
с равновесието. При преодоляване на морени трябва внимателно да избираме всяка 
своя стъпка. Препоръчително е да се стъпва в средата на каменните блокове, така че 
камъкът да остане стабилен, когато прехвърлим цялата си тежест върху него. Не  е 
желателно подскачането от камък на камък с двата крака едновременно. Винаги, 
когато единият ни крак е във въздуха, другият трябва да има стабилна опора. При 
валеж, когато каменните блокове, изграждащи морените са мокри или покрити със 
сняг, преминаването през тях е изключително опасно и трябва да се избягва. 

� Преодоляване на сипеи – сипеите са струпвания от камъни, често неустойчиви, 
които могат да бъдат с най-различна големина. В зависимост от размера на 
камъните сипеите изискват различни техники и усилия за преодоляването им. 
Когато камъните са по-големи, те са относително по-стабилни, но винаги може да се 
очаква някой да поддаде – движението по тях винаги трябва да се извършва с 
внимание. Когато камъните са по-дребни – с размерите на чакъл или малко по-
големи преодоляването на сипея е истинско предизвикателство, поради липсата на 
устойчивост при стъпване. В такива случаи най-добре е да потърсим как да го 
заобиколим.   

� Движение в дълбок сняг – препоръчително е придвижването в такива условия да 
става с помощта на специализирана екипировка – щеки, ски с колани и повдигащи 
пети или снегоходки. Независимо от използваните средства, газенето в дълбок сняг 
е бавно и уморително. От голямо значение е не само дълбочината, на която се 
затъва при ходене, но и структурата на снежната покривка. Придвижването при 
големи количества прясно навалял сняг е изключително трудно. В такива случаи, 
поради затрудненото придвижване и повишената лавинна опасност, е добре да се 
изчака няколко дена докато снегът се уплътни. Трудност представлява и 
придвижването при наличие на тънка кора на повърхността на снега. Тази кора, 
образувана от многократното топене и замръзване на снега, често не е достатъчно 
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здрава, за да издържи теглото на човешкото тяло и се затъва на всяка стъпка, което 
прави движението много изморително и бавно. 

3.4. Необходима екипировка за престой в планината 
Винаги, когато посещаваме високата планина, трябва да сме добре екипирани. 
Планината често предлага изненади. Понякога преходите са дълги и невинаги 
завършват както са планирани, ето защо трябва да сме подготвени за различни 
ситуации. Подходящата екипировка и оборудване могат значително да улеснят и 
направят по-сигурен и безопасен престоя ни в планината. 
Екипировката представлява съвкупността от облекло и оборудване, които осигуряват 
безопасното ни пребиваване сред природата. Количеството и видът на екипировката 
зависят от целта, с която сме в планината, както и от сезона, надморската височина, 
метеорологичните условия и продължителността на престоя ни.  
Преди всяко излизане в планината винаги трябва внимателно да преценим кое от 
екипировката е задължително, кое е препоръчително и кои неща можем да оставим, 
така че да олекотим товара си, който обикновено носим на гръб. 

3.4.1. Облекло и обувки 
Обувки – обувките са най-важната част от планинската екипировка. Дрехите можем да 
съблечем или облечем, но обикновено обувките са на краката ни по време на целия 
преход. Те трябва да са съобразени с терена, по който ще се придвижваме и сезона, в 
който ги използваме, а най-важното е обувките да бъдат удобни. Когато избираме 
обувки, задължително трябва да ги пробваме стъпвайки на неравна повърхност, така че 
да установим как прилягат към стъпалото. Трябва да се знае, че поради различната 
форма на различните модели обувки и индивидуалните характеристики на стъпалото не 
бива сляпо да разчитаме на номерацията им. Обикновено е добре, когато избираме 
обувки за планина те да стоят свободно около стъпалото, без да го притискат. Всяко 
притискане на обувката към стъпалото може да доведе до поява на неприятни 
наранявания при ходене. Освен това нарушава кръвоснабдяването и води до по-лесното 
измръзване на крайниците при ниски температури. Изборът на обувки зависи и това 
къде и при какви условия ще ги използваме. Типично зимните обувки се 
характеризират с високи и твърди подметки. Твърдите подметки осигуряват стабилност 
и улесняват ходенето в сняг или по фирн. Горната част на зимната обувка обикновено е 
по-плътна и дебела и осигурява топлина на крака. През последното десетилетие 
производителите на обувки все по-често правят горната част на обувките многослойна 
за по-добра изолация. Тези обувки обикновено имат и мембрана, която не позволява 
навлизането на водата отвън навътре и извеждат влагата отвътре навън.  
Летните обувките са по-леки, с по-ниски и с меки подметки, които имат по-добро 
сцепление с терена. „Летни” условно наричаме обувки, които могат да се използват в 
планините в периода без снежна покривка. Подметката се огъва лесно, което осигурява 
удобство при придвижването по различни неравни повърхности. Горната част на 
летните обувки е значително по-олекотена в сравнение със зимните.  
Чорапи – макар и често пренебрегвани чорапите са съществена част от облеклото ни. 
Това с особена сила важи за случаи, в които правим дълги преходи в планината и 
комфортът на стъпала ни е необходимост. Препоръчително е материалите, от които са  
направени чорапите, да са преобладаващо естествени, за да не запарват. Въпреки че 
през лятото няма нужда от допълнително затопляне на стъпалото е добре чорапите, 
които носим да са плътни, за да предпазват добре краката. В специализираните 
магазини за планинска екипировка има богат избор на различни модели чорапи. 
Срещат се пристягащи стъпалото модели, такива с двойна долна част, както и такива, 
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които са за много ниски температури. Често домашните вълнени чорапи също вършат 
добра работа. 
Гети – гетите представляват калци, изработени от водоустойчива материя, които 
покриват крака от глезена до коляното, като се поставят върху обувката и панталона. 
Основната цел на гетите е да не допускат навлизането на вода или сняг в обувките. 
Носенето на гети в дълбок сняг е задължително. Това е най-сигурният начин да не 
позволим на снега да влезе в обувката ни. Често се налага употребата на гети и през 
летните месеци. Те обикновено помагат при дъжд или обилна роса. На Витоша е 
удачно да се поставят гети и при придвижване без пътека, през гъсти хвойнови 
формации. При липса на гети в обувките ни често навлизат иглици и малки клонки от 
хвойната, което прави ходенето некомфортно. 
Пантлони – изборът на панталон е важен не само за да се чувстваме удобно в 
планината. От тази част от екипировката до голяма степен зависи дали ще се предпазим 
от някои от неблагоприятните въздействия на околната среда. Панталоните, с които се 
придвижваме, трябва да свободни и да не пречат на движенията ни. Трябва да са 
изработени от материя, която диша и не позволява на краката да се изпотяват. Дори в 
най-топлите летни месеци употребата на къси панталони не е препоръчителна. 
Излагането на краката на пряка слънчева светлина за продължително време високо в 
планините, където слънцето е силно може да има неприятни последици. Късите 
панталони са още по-неудачен избор когато трябва да се придвижваме през гъста 
храстова растителност. А при проследяване на дивите кози често се налага да се 
движим без пътека през обширни площи, покрити с хвойна или клек. В 
специализираните магазини могат да се открият много различни разновидности на 
панталони за планина. В зависимост от начина на употреба всеки може да се спре на 
различни модели и типове материи. През последните години най-търсени са здравите и 
бързосъхнещи изкуствени материи, предлагани от всички производители. Но добра 
работа могат да свършат и удобни панталони изработени от памук или лен.  
Освен панталоните за постоянна употреба е задължително да носим със себе си и 
панталон за дъжд. Това трябва да са сравнително леки панталони от непромокаема 
материя. Постоянното носене на този тип панталон не е препоръчително поради факта, 
че те пречат на влагата, отделяща се от крайниците ни да излезе навън, а това води до 
неприятно изпотяване. Такива панталони се употребяват само при валеж или 
придвижване през влажна трева или храстова растителност. 
Описаните до тук панталони са подходящи за употреба през пролетта, лятото и есента. 
Зимните панталони са по-плътни, често са изработени от няколко слоя като обикновено 
комбинират задържане на топлината на тялото и водонепромокаемост. При много 
студено време през зимата под основния панталон може да се облече и топъл клин 
(термобельо). Носенето на такъв топъл клин е препоръчително, когато ще прекараме 
голяма част от времето си на открито, в наблюдение, на едно място без много 
движение. 
Горно облекло – за да се чувстваме удобно и сигурно в планината е необходимо да 
имаме няколко различни слоя горно облекло. Носенето на връхно яке, което предпазва 
от влага и вятър, е задължително дори и при еднодневен излет и прогноза за добро 
време. В планината метеорологичните условия се сменят много бързо, а и никога не 
може да се предвиди колко точно ще продължи даден преход. Якетата биват много и 
различни видове, имат и различно предназначение. Якетата за ски, например, не са 
подходящи за придвижване в планината, тъй като са много тежки и топли. С такова яке 
не бихме се чувствали удобно, ако трябва да изминем няколко километра пеша. 
Дейностите по наблюдение на диви кози предполагат използването на не много дебело 
яке, което да предпазва от влага и вятър в комбинация с други връхни дрехи, които 
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могат да се обличат и събличат в зависимост от ситуацията. Качествените планинарски 
якета са изработени от специални синтетични материи, съдържащи мембрани, които не 
позволяват пропускането на влага отвън навътре, а отвеждат влагата, отделена от 
тялото отвътре навън. 
Якето за планина задължително трябва да има качулка, а за да е добра, качулката 
трябва да е голяма, така че да покрива цялата глава, включително голяма част от лицето 
и да има пристягащи върви, които да позволяват регулирането на размера й. Високата 
яка на якето също предпазва от вятър и влага. Добре е якето за планина да  стои 
свободно, а не да прилепва по тялото, така че при нужда да може под него да се облекат 
няколко ката топли дрехи. 
Винаги е от полза, ако в раницата си носим още няколко връхни дрехи с различна 
дебелина, които можем да облечем в зависимост от температурата и другите условия.  
Шапка – дори в топлите летни месеци е добре да носим топла шапка у себе си. В 
планината вятърът често е силен и променя значително реалното усещане за 
температурата на въздуха. През лятото е препоръчително и носенето на слънцезащитна 
шапка с козирка или периферия. Тя значително намалява количеството на слънчева 
радиация, достигаща до главата ни и предотвратява възможността за топлинен удар. 
Ръкавици – високо в планината, особено когато често се налага да държим в ръцете си 
бинокъл, е задължително да носим със себе си ръкавици дори и през лятото. 
Ръкавиците трябва да бъдат топли и удобни, както и да не са прекалено пристегнати 
върху дланта и пръстите. Когато са твърде стегнати, те нарушават кръвоснабдяването и 
улесняват охлаждането и измръзването на пръстите. През зимата, или когато очакваме 
влажно време, е добре да носим и втори чифт ръкавици, така че, ако едните се измокрят 
да използваме другите. Съществуват различни типове ръкавици – по-тънките улесняват 
работата с различни уреди и апаратура, докато по-дебелите осигуряват топлина и 
комфорт. Има и съвсем тънки ръкавици, които обикновено се носят под основните, а 
има и такива, които са тънки и изработени от непромокаема материя и се носят над  
основните в сняг или влажно време. 

3.4.2. Раница  
В планината обикновено цялата екипировка и багажаът се носят в раница. Раницата 
помага за правилното и равномерно разпределение на тежестта върху тялото при 
движение. Освен това осигурява свобода на ръцете, което позволява да ги използваме 
при боравене с различно оборудване (бинокъл, GPS и др.) и като опорни точки при 
придвижване по труден терен. 
В зависимост от предназначението и целите на ползване раниците имат различен обем. 
Много е важно да подберем раница с подходящ обем. Ако раницата ни е твърде голяма 
това означава, че тя ще е по-тежка, а и ще има излишно пространство, което няма да 
бъде използвано. Ако пък раницата е малка за нуждите ни, рискуваме да не успеем да 
съберем всичко, което ни е необходимо. Оптималният размер на раниците за 
извършване на наблюдение на дивите кози на Витоша е между 40 и 60 литра. Този обем 
е достатъчен да побере необходимата екипировка и оборудване за краткосрочен (2-3 
дневен) престой в планината. Повечето съвременни раници на водещите производители 
са изработени от здрави и водоустойчиви материи. Конкретна информация за даден 
модел може лесно да се получи на Интернет страницата на фирмата производител. 
Една от най-важните части на всяка раница е нейният гърбът, който е онази част, която 
има пряк допир с нашия гръб. От съществено значение е как раницата приляга към 
тялото. От това зависи ефективността на отвеждането на влагата от тялото. Стабилните, 
здрави и удобни презрамки, с възможност за регулиране са задължителни за добрата 
раница. Всички раници, които са по-големи от 30 литра, задължително имат кръстен 
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колан. Той се закопчава на кръста на носещия и способства за поемане на по-голяма 
тежест от краката и облекчаване на раменете, което е изключително полезно при дълги 
преходи. Препоръчително е при носене кръстният колан да е закопчан през цялото 
време. 

3.4.3. Задължителен инвентар в раницата 
� Карта – въпреки наличието на съвременни позициониращи устройства (GPS) 

винаги е от полза, ако носим у себе си карта на района, който посещаваме. Може 
да се случи, така че GPS-ът ни се повреди или остане без батерии, тогава карта е 
незаменим помощник. Освен това картите дават много по-добра обща представа 
за района, в сравнение с малкия екран на GPS-а. 

� Компас – компасът е основен уред за навигация, който работи безотказно при 
всякакви условия. 

� Челник или друг източник на светлина – често, когато отиваме в планината с цел 
наблюдение на диви животни, трябва да разчетем времето си, така че на 
зазоряване да сме вече на мястото, определено за наблюдение. Това предполага 
тръгване по тъмно, а движението в тъмнината е възможно само с помощта на 
челник или друг източник на светлина. Освен това в планината човек никога не 
може точно да предвиди кога ще завърши преходът. Понякога се случва това да 
е няколко часа след здрачаване. 

� Огниво (кибрит, запалка или друго) – в планината никога не се знае кога ще ни 
се наложи да запалим огън. В определени ситуации носенето на кибрит може 
дори да спаси живота ни. 

� Нож – малкото джобно ножче не тежи толкова много, та да го оставим извън 
раницата си, а когато сме в планината може да ни послужи за изключително 
много неща. 

� Аптечка – всеки, който излиза в планината трябва да притежава поне 
елементарните медицински средства за оказване на първа медицинска помощ. 
Добре е да разполагаме най-малко с бинт, марля, лепенки и основни лекарства за 
главоболие, стомашни болки и дезинфектиращ препарат. Всеки трябва добре да 
познава съдържанието на аптечката която носи и да знае как да си служи със 
всичко, което се намира вътре. 

� Късо въже (прусек) – може винаги да е полезно. Такова въженце може да 
послужи както за ремонт на раницата или друго оборудване, така и за замяна на 
скъсана връзка за обувка или пристягане на поставена върху рана превръзка. 

� Съд за вода – носенето на манерка или друг съд за вода е абсолютно 
задължително. Дори манерката да стои празна в раницата, тя трябва да е там, 
защото не се знае кога може да ни потрябва. Ако се придвижваме в непознат 
район, съдът за вода трябва да е пълен в началото на прехода. 

� Храна – дори при кратки, няколкочасови излети, е добре в раницата си да носим 
малко храна. Обикновено най-подходяща за планината е леката и калорична 
храна – ядки, шоколад и други подобни. 

� Слънцезащитен крем – слънчевото греене в планините е много по-силно, 
отколкото при по-малка надморска височина, заради по-тънкия слой атмосфера, 
който слънчевите лъчи преодоляват. Ето защо носенето и употребата на 
слънцезащитен крем особено в дните с продължително слънцегреене е 
задължително както през лятото, така и през зимата. Обикновено действието на 
този тип кремове е за около два часа и през такъв период от време е добре 
кремът да се нанася отново по онези части от тялото, които са в пряк контакт със 
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слънчевата светлина. Препоръчително е слънцезащитният крем да има поне 
фактор 20.  

� Слънчеви очила – също както слънцезащитния крем и те са необходимост във 
високата планина. Най-неблагоприятно слънчевото греене се отразява на очите 
през зимата, когато освен пряката слънчева светлина има и значително 
количество отразена от снежната покривка. 

� Щеки – за много хора щеките са част от зимната екипировка, но те могат да 
бъдат много полезни и през лятото. Има изследвания, доказващи че употреба на 
щеки при придвижване през пресечен терен значително намалява натоварването 
на коленете. Това важи още повече при носене на тежка раница. Най-подходящи 
за придвижване през планината са сгъваемите щеки. Те се пренасят по-лесно в 
сгънато състояние, а дължината им може да се нагласи според стила на ходене 
или наклона. В началото придвижването с щеки при липса на снежна покривка 
може да бъде малко трудно, но след няколко тренировки техниката на ходене се 
усвоява и те могат да бъдат използвани дори и по сложни терени. 

 

4. Съвети за безопасност 
Всеки път, когато отиваме в планината, е добре да спазваме някои основни правила за 
безопасност. Това ще ни осигури необходимата сигурност при неблагоприятно 
стечение на обстоятелствата. 

4.1. Зареден телефон  
Винаги, когато се отправяме към планината, трябва да сме заредили батерията на 
телефона си докрай. По този начин, ако се случи нещо непредвидено можем да се 
свържем с някого, който ще ни помогне да реагираме по най-адекватния начин за 
конкретната ситуация. Телефонът е и най-сигурният начин да извикаме помощ, ако се 
нуждаем от такава. Добре е преди тръгване да се поинтересуваме къде в района, който 
планираме да посещаваме, има обхват и къде няма. 

4.2. Прогноза за времето 
Преди тръгване е препоръчително да се осведомим добре за метеорологичната 
обстановка в района, който ще посетим. Това би ни помогнало да подберем 
подходящата екипировка. В някои ситуации при неблагоприятна прогноза за времето 
можем дори да отложим даден излет. При лошо време (валеж и силен вятър) дивите 
животни обикновено избягват да се придвижват и изчакват подобрение на 
метеорологичната обстановка на закътани места. Това прави откриването им 
изключително трудно и често излет в такова време с цел наблюдения на диви животни 
ще се окаже безрезултатен. Когато се информираме за прогнозата за времето, винаги 
трябва да имаме предвид, че метеорологичната обстановка в планините значително се 
различава от тази в равнините, за където масмедиите обикновено ни информират. В 
планините времето е много динамично и резки промени на температурите и другите му 
компоненти не са изключени дори в средата на лятото при прогноза за стабилно време. 
Винаги когато проверяваме прогнозата за времето трябва да се информираме поне от 
два различни независими източника. Подходящ източник на прогноза за времето в 
планините у нас е Интернет страницата на Планинската спасителна служба – 
www.pss.bg. 
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4.3. Аварийни маршрути 
Винаги, когато подбираме маршрут, трябва да имаме предвид, че може да ни се наложи 
да напуснем района по най-бързия начин. За целта е добре, ако още при избора на 
маршрут за деня го планираме, така че да съществуват няколко аварийни възможности 
за спускане до по-малка надморска височина, планинска хижа или населено място. Така 
при необходимост от бързо напускане на високата планина няма да губим излишно 
време в търсене на авариен вариант за слизане и да се излагаме на допълнителни 
рискове, тъй като ще знаем накъде да поемем. 

4.4. Уведомете къде отивате 
Задължително е преди да се отправим към планината да уведомим някого точно къде 
смятаме да отидем и по какъв маршрут възнамеряваме да стигнем до там. Най-добре е 
освен някой от служителите на Дирекция ПП „Витоша” да уведомим и един приятел 
или роднина. Така, ако нещо непредвидено се случи с нас в планината, ще знаят къде да 
ни търсят. 

4.5. Полезни телефонни номера 
Въведете в мобилния си телефон някои телефонни номера, които могат да ви бъдат 
полезни в планината. Добре е да имате телефонен номер на поне двама служители в 
Дирекция ПП „Витоша” и на софийския отряд на планинската спасителна служба. 
Често се оказва практично, ако имате телефонните номера на хората, които ще са 
физически най-близо до вас когато сте в планината. В местообитанията на дивите кози 
на Витоша попадат две високопланински бази на ВиК – Перник. Това са пазачница 
„Матница” и пазачница „Струма”. Може да се окаже много полезно, ако притежавате 
телефонните номера на пазачите, които работят в тези две пазачници. Тъй като те са 
най-близо близо до вас в случай на нужда могат най-бързо да се притекат на помощ. 

5. Основно оборудване при извършване на наблюдения на 
дивите кози 
При извършване на теренни наблюдения на диви кози всеки наблюдател трябва 
задължително да притежава и умее да работи с основно оборудване, описано по-долу. 

5.1. Бинокъл 
Бинокълът значително улеснява наблюдението на дивите кози. Тъй като козите най-
често обитават открити пространства, забелязването им с невъоръжено око също е 
възможно. За определяне на броя им, половата и възрастова структура, както и за  
наблюдения върху поведението им, обаче, е необходим бинокъл. През лятото и есента 
козината на дивите кози се слива с преобладаващите цветове в техните местообитания 
и ги прави труднозабележими. С помощта на бинокъл животните се откриват много по-
лесно. Освен това увеличението ни помага да открием кози, които иначе са 
незабележими. Често дивите кози в стадото са пръснати на разстояние една от друга 
като някои пасат, други се боричкат, а трети лежат и преживят. Нерядко, когато една 
коза е легнала, само главата й се подава над растителността или зад някой камък, 
именно в такъв случай е трудно животното да бъде забелязано без помощта на бинокъл. 
Накратко, ако искаме да извършим качествени наблюдения на диви кози, е 
задължително да използваме бинокъл. 
Изборът на бинокъл зависи от това при какви условия ще го използваме, на какво 
разстояние е наблюдаваният обект, както и това дали ще го носим дълго време или ще 
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го използваме само стационарно. Цената на различните класове бинокли също варира в 
широки граници. 
За наблюдение на диви кози най-подходящи са биноклите със увеличение в диапазона 
от 8 до 10 пъти. Увеличението не е единствената характеристика на оптичните уреди, 
но е една от най-важните. Другите два основни показателя на всеки бинокъл са 
диаметърът на обектива и широчината на зрителното поле. 
Колкото по-голям е диаметърът на обектива, толкова повече светлина достига до 
нашето око и образът е по-осветен и ясен. Обективът всъщност е предната леща на 
бинокъла, тази през която светлината навлиза в уреда. Очевидно е, че колкото по-голям 
е обективът, толкова по-голям и тежък ще е бинокълът. Тъй като при наблюдението на 
диви кози носим бинокъл по цели дни с нас, не е удачно той да е много тежък. 
Оптималният размер на обектива за целите на мониторинга на едри бозайници, като 
дивите кози, е между 40 и 60 мм. Разбира се, могат да се ползват всякакви бинокли, но 
по-малките не предоставят ясно изображение на по-големи разстояния, а по-големите 
са тежки и неудобни. 
 
 

Фиг. 16 Устройство на бинокъл 
 

 
Широчината на зрителното поле представлява широчината на наблюдаваната част от 
терена, когато се наблюдава от разстояние 1000 м. По-широкият ъгъл прави възможно 
наблюдението на по-обширна територия, което е голямо предимство при наблюдението 
на диви животни и други подвижни обекти.  
При провеждане на наблюдения на диви кози е задължително бинокълът да ни е под 
ръка по всяко време. Трябва да му намерим удобно място, така че да го носим извън 
раницата и да можем да си послужим с него в рамките на няколко секунди след като 
сме забелязали животните или нещо подобно на тях. 
 

Винт за фокусиране 

Окуляр 

Обектив 



 
 

 
 

36 

Фиг. 17 Основно оборудване за наблюдение на диви кози 

 

5.2. Работа със зрителна (увеличителна) тръба 
Предназначението на зрителната тръба е същото като на бинокъла – позволява 
наблюдение на отдалечени обекти като увеличава размера им в окуляра посредством 
система от лещи.  
За разлика от биноклите увеличителните тръби обикновено работят с по-голямо 
увеличение. Най-често над 20 пъти. Друга особеност на тези уреди е, че наблюдението 
се извършва през един окуляр, т.е. използва се само едното око. Основното предимство 
на зрителната тръба, в сравнение с бинокъла, е по-голямото й увеличение, което 
позволява наблюдение от по-голямо разстояние. Работата с тръбата има и някои 
недостатъци, като основният е малката широчина на зрителното поле. Поради голямото 
увеличение в обхвата на наблюдение попада много малка част от терена. В много 
случаи това затруднява процеса на оглеждане на терена, тъй като поради ограниченото 
зрително поле огледът отнема повече време и лесно се губи представа за това коя част 
от терена е вече проверена и коя не. При наблюдение на диви кози е добре да се 
използва тръба, която позволява промяна на увеличението. Така при най-малката 
степен на увеличение може да се оглежда терена, а при по-големите да се премине, 
когато животните са забелязани и желаем да ги разгледаме подробно и определим. Друг 
недостатък на зрителната тръба са големите й размери и тегло. Една качествена, 
стандартна тръба тежи не по-малко от 3-4 кг, а като прибавим и статива, без който 
употребата й е невъзможна общото тегло достига поне 5 кг. 
Препоръчително е употребата на зрителна тръба да става заедно с бинокъл. По този 
начин с бинокъла се оглежда терена през цялото време, а тръбата се използва само 
когато трябва да се наблюдава обект, който е твърде отдалечен или малък, за да се види 
добре с бинокъла. 
 

GPS 

бинокъл 

фотоапарат 

Стандартен формуляр за  
наблюдение на диви кози 
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Фиг. 18 Наблюдение на диви кози със зрителна тръба 

 

5.3. GPS  
Макар че най-често GPS наричаме устройствата, с помощта на които определяме 
своето местоположение, всъщност GPS или Global Positioning System преведено 
буквално на български означава глобална позиционираща система, която може да 
определя точното местоположение на даден обект по всяко време и навсякъде по 
земното кълбо. Устройствата, които ние познаваме като GPS-и са само една част от 
тази система. Система се състои от три основни части: 
� Сателити 
� Приемник (GPS) 
� Програмен продукт 
GPS системата използва 24 сателита, които обикалят Земята по прецизно изчислени 
орбити и излъчват непрекъснат навигационен сигнал. 
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Фиг. 19 Функциониране на GPS системата (по www.kowoma.de) 
 

     
 
GPS приемниците са създадени, за да обменят информация с GPS сателитите, които 
имат много по-добър „поглед” върху Земята и лесно определят къде точно се намира 
приемникът. 
GPS приемникът сравнява времето, за което сигналът, излъчен от сателита достига до 
приемника и така определя на какво разстояние от сателита се намира. 
Когато имаме само един източник на информация (сателит) и знаем разстоянието от 
него до GPS приемника не можем да определим точно местоположение, а само 
окръжност някъде, по която се намира търсената точка. В двумерното пространство са 
достатъчни три източника на информация, за да се определи точното местоположение 
на дадена точка. 
 

Фиг. 20 Определяне на местоположение чрез измерване на разстояние 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пространството е триизмерно и съвкупността от точки, равно отдалечени от сателита, 
представлява не окръжност, а сфера. В този случай, за да бъде определено точно 
местоположението на точката са необходими поне 4 сателита. 
Местоположението на всяка точка по земната повърхност се описва чрез географски 
координати (ширина и дължина).  
Съществуват много и различни по предназначение и функции GPS устройства, но 
независимо от марката и модела те всички също използват географските координати за 
описване на местоположение. Когато устройството определи точното местоположение 
на точката, ние можем да го съхраним в паметта на GPS приемника. Това е и една от 
основните функция на тези устройства. Така с помощта на GPS-а можем да съхраним 
всички точки, от които сме наблюдавали диви кози и след това тази информация да 
бъде прехвърлена в компютър и анализирана. 
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Разбира се, със записа на потребителски точки възможностите на GPS съвсем не се 
изчерпват. Тези устройства могат да изобразяват предварително въведени карти на 
терена, посочвайки нашето местоположение върху картата, което е безценна помощ 
при ориентиране. Позволяват запис и на маршрути освен на точки. Могат да бъдат 
използвани за навигиране до точка или обект, измерване на надморска височина, 
скорост на придвижване, посока на придвижване, отклонение от маршрут и много 
други. Всички съвременни модели GPS приемници имат и вграден компас. 
Всички тези функции правят GPS-а безценен помощник в планината, но разбира се 
човек трябва първо да се научи да борави добре с него. Препоръчително е преди 
употреба на такова устройство на терен всеки да се запознае добре с начина на работа с 
конкретния модел, да прочете внимателно инструкциите и да тества как работи 
устройството. Не разчитайте, че ще успеете да се справите перфектно още от първия 
път. Добра работа с GPS се постига след натрупване на достатъчно опит.  
Работата на GPS може да бъде затруднена от някои външни фактори като наличие на 
физически препятствия между приемника и сателитите (дебела листна покривка в 
гората, гъста облачност и др.) както и наличие на обекти, които отразяват и отклоняват 
сигнала (големи сгради, метални обекти и други). 
GPS приемниците работят с батерии и в зависимост от устройството, режима на работа 
и батериите обикновено продължителността на работа с един комплект батерии е 
между 8-30 часа. Това трябва да се предвиди и ако ще оставаме в планината по-дълго е 
задължително да се снабдим с резервни батерии. 

5.4. Работа с лазерен далекомер 
Винаги когато се работи с GPS при наблюдение на диви животни е препоръчително да 
се използва и лазерен далекомер. Далекомерът е устройство, което позволява измерване 
на точното разстояние между наблюдателя и наблюдавания обект. Това става 
посредством лазерен лъч, който устройството излъчва. Познаването на точното 
разстояние между наблюдателя и дивите кози е важен параметър при определяне на 
точното местоположение на животните. Тъй като GPS приемникът се намира у 
наблюдателя, координатите, които се отчитат при всяко наблюдение всъщност са 
координатите на точката, където се намира наблюдателят, а не на тази, където са 
козите. Понеже за точен анализ на данните е необходимо да се определи точното 
местоположение на наблюдаваните животни се използва далекомер. Когато се знае 
точното разстояние до козите, координатите на местоположението на наблюдателя и 
азимута (виж т. 3.1) от наблюдателя към наблюдавания обект може лесно да се 
определи и точното местоположение на обекта. Това става като определеното с GPS 
приемника местоположение на наблюдателя се коригира с измереното с далекомера 
разстояние в посока на отчетения азимут. 
Работата с лазерен далекомер е лесна и не изисква предварителна подготовка. Повечето 
модели далекомери имат само един бутон, с който устройството се задейства и на 
екрана или в окуляра (в зависимост от модела) се изписва измереното разстояние. 
Стандартните далекомери приличат на малки по размер монокли, снабдени с обектив и 
окуляр. През окуляра се извършва наблюдението и прицелването в избрания обект. 
Важно е да се знае, че качествено прицелване може да се извърши само в плътен и 
контрастен обект с достатъчно големи размери. Ако обектът е прекалено малък или не 
може лесно да се разграничи от заобикалящата го среда, прицелването е трудно и 
вероятността да има грешка в отчетеното разстояние е голяма. Ето защо, когато се 
опитваме да измерим разстоянието до дива коза, която се намира на голямо разстояние 
и не се отличава лесно сред терена, понякога е добре да изберем друг предмет 
(например скала или голям камък) в близост до козата и да се прицелим в него, за да 
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извършим измерване на разстоянието. Подходящи далекомери за наблюдение на диви 
кози са такива, които измерват разстояния между 10 и 1000 м и точността им е от 
порядъка на 5 м. 

5.5. Фотоапарат 
Фотоапаратът винаги е полезен, тъй като позволява документиране на наблюдаваните 
животни. Съществуват много и различни марки и модели фотоапарати, така че всеки 
може да избере този, който ще му бъде най-полезен. Когато сме за по-дълго в 
планината и носим и допълнително оборудване за наблюдение на диви кози е 
препоръчително фотоапаратът да не е обемен и тежък. От друга страна е задължително 
апаратът да има добро приближение (10 или повече пъти), тъй като обикновено 
наблюдаваме козите от разстояние. Може би най-удачни са компактните фотоапарати с 
максимален размер на изображенията над 10 мегапиксела. Такъв апарат може да се 
носи лесно, окачен на раницата, колана или дори в джоб, така че да е под ръка, без да 
затруднява движението ни. Разбира се, ако някой държи да прави наистина качествени, 
а не документални снимки, трябва да е въоръжен с по-добра фототехника. 

5.6. Карта 
Винаги е добре да носим карта на посещавания район със себе си, независимо колко 
добре познаваме планината и дали носим и GPS. Повече за картите може да се прочете 
в т. 3.1. 

6. Специализирано оборудване 

6.1. Радиотелеметрия и работа с радиотелеметрично оборудване 
Радиотелеметрията е метод за проследяване на движенията на даден обект от 
разстояние с помощта на радио сигнал. Местоположението на изследвания обект се 
определя след като към него се прикачи предавател, излъчващ радиочестотен сигнал. 
Системата за радио проследяване на диви животни се състои от два основни елемента. 
Това са предавател и преносим приемник. Предавателят се монтира на дивата коза, 
която е обект на проучване. Приемникът се използва от изследователя, който с негова 
помощ открива предавателя. 
Предавателят се състои от източник на енергия (батерия) излъчващо устройство и 
антена, усилваща излъчения сигнал. Сигналът, който се излъчва е кратък импулс на 
определена радиочестота. Сигналът се излъчва на импулси, а не постоянно, за пестене 
на батерията, което осигурява по-дълъг живот на устройството. Обикновено 
излъчваните импулси са от 30 до 120 в минута. При проследяването на едри бозайници 
предавателят най-често се монтира в нашийник, който се окачва на врата на животното. 
Честотата, на която излъчва всеки предавател, е така подбрана, че да се различава ясно 
от други честоти, излъчвани в конкретния район на проучване. Обикновено честотите 
на различните нашийници се настройват през 5-10 kHz интервал. Така сигналите от 
различните животни, екипирани с нашийници могат лесно да се разграничат едни от 
други. При някои от съвременните предаватели е възможно да се настрои определен 
времеви период, в който да работят. Това значително намалява консумацията на 
енергия и удължава живота на устройството. 
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Фиг. 21 Дива коза, екипирана с радио нашийник в ПП „ Витоша” 

 
За проследяването на дивите кози, например, би било подходящо предавателите да 
работят само през светлата част от денонощието, защото в тъмнината козите рядко се 
придвижват, а и по това време на денонощието обикновено не се извършва 
проследяване. 
Сигналът, излъчван от всеки предавател, може да бъде кодиран, за да предава повече 
информация. Това най-лесно се постига чрез промяна на интервала между отделните 
импулси при отчетена промяна в даден показател. Такъв кодиран сигнал е „сигналът за 
смърт” (mortality signal), който е функция на повечето от радио предавателите за 
проследяване на диви животни. „Сигналът за смърт” се излъчва, когато нашийникът е 
неподвижен. Тъй като дивите животни рядко остават абсолютно неподвижни, 
вероятността, когато нашийникът е неподвижен животното да е загинало е много 
голяма. Обикновено импулсите при този тип сигнал се излъчват много по-често 
отколкото при нормалния „работен” сигнал на предавател. Например вместо 50, 120 
импулса в минута.  
Втората основна част от системата за радиотелеметрично проследяване е приемникът. 
Без приемник сигналът, излъчван от предавателя, не може да бъде засечен и отчетен. 
Всеки приемник се състои от детектор, антена и източник на енергия (батерия). 
Детекторът отчита наличието или липсата на радио сигнал. В повечето случаи детектор 
всъщност е изследователят, който слуша преобразувания от приемника радио сигнал. 
Антената на приемника може да е вградена в устройството и външна. По-често се 
използват външните антени, които са по-чувствителни и позволяват на изследователя 
да ги управлява.  
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Фиг. 22 Работа с приемник и антена за засичане на радиосигнал 

 
 
При използването на радиотелеметрия за проследяване на диви животни съществуват 
няколко различни метода на работа: 
� Установяване на близост до определен обект – това е прост метод за 

установяване на приблизителното местоположение на следеното животно 
(предавател). Методът се състои в „сканиране” на определена територия и 
установяване дали животното се намира в обхвата на приемника или не. 
Прилагането на този метод може да даде информация за това дали дадено животно 
се намира в близост до определен обект – например място за зимуване, място за 
изкуствено подхранване и други. 

� Триангулация – това е най-често използваният метод при проследяването на диви 
животни. Той дава много по-точни резултати в сравнение  с метода на установяване 
на близост до определен обект, но и изисква повече време и усилия. При 
триангулацията се установява местоположението на следеното животно, чрез 
определяне на азимута от изследователя към него (виж 3.1) от поне две различни 
точки. Точната позиция на животното се определя като пресечна точка от двата 
азимута (фиг. 23). За изпълнението на този метод е задължително използването на 
висок клас антена, която не само отчита сигнал, но и определя посоката, от която 
той се излъчва. С помощта на антената изследователят определя посоката, от която 
идва най-силният сигнал от предавателя (животното). Това става като, стоейки на 
място изследователят бавно върти антената на 360°, за да отчете от коя посока 
сигналът се чува най-силно и отчита азимута. След като установи посоката, той се 
придвижва до друга точка, където извършва същата манипулация. Там, където двата 
азимута се пресекат, се намира предавателят. Разбира се, ако животното се премести 
между двете засичания получените резултати ще бъдат неточни. Това може да се 
избегне като двама или повече изследователи едновременно засичат посоката към 
най-силния сигнал от различни точки. За да бъдат отчетите с добра точност е 
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препоръчително двете точки, от които се извършва засичането да бъдат отдалечени 
една от друга и да бъдат така разположени в хоризонтално направление, че ъгълът 
между тях да е между 30° и 120°. 

 
� Проследяване и приближаване – този метод на телеметрично проследяване на 

диви животни включва освен установяване на сигнала, идващ от предавателя също 
и придвижване на изследователя в посока към животното, докато бъде установен 
визуален контакт. Той се използва при необходимост от преки наблюдения на 
изследваното животно. 

 
Фиг. 23 Определяне на местоположението на екипирана с радио нашийник дива коза 

 
(а) Изследователят засича азимут към местоположението на дивата коза, екипирана с нашийник; 
(b) Изследователят променя местоположението си и засича втори азимут към дивата коза; 
(c) Знаейки местоположението на изследователя в (а) и (b) двата отчетени азимута се нанасят на 
карта и се определя местоположението на дивата коза. 

 
Фиг.24 Определяне местоположението на дива коза, екипирана с радио-нашийник 
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Основно предимство на радиотелеметрията като метод за проследяване и изследване на 
диви животни е лесното му изпълнение и сравнително ниската цена на необходимото 
оборудване. Освен това енергията необходима за работа на един радио предавател не е 
голяма, което позволява дълъг живот на устройството, без то да е тежко и да затруднява 
животното, на което е поставено. Най-малките радиопредаватели тежат едва 0,2 грама и 
могат да бъдат поставени дори на насекоми. Един от нашийниците използвани за 
проследяване на дивите кози на Витоша работи безотказно повече от 4 години.  
Основен недостатък на този начин на проследяване е необходимостта от подготвени 
хора, които да прекарат много време на терен в следене на движението на животните. 
Въпреки сравнително ниската цена на оборудването едно изследване проведено през 
2006 г. в САЩ сочи, че цената за установяване на една точка, където следеното 
животно се е намирало при радиотелеметрията е 65 $, докато при GPS проследяването е 
8 $. Понякога присъствието на хора на терен, които се опитват да установят 
местоположението на животните с радиоприемник, може да ги обезпокои. Друг 
недостатък е териториалният обхват на използваните предаватели и приемници. 
Обикновено широко използваните за проследяване на диви животни предаватели и 
приемници излъчват и приемат радио сигнали, които разпространяват сигнала до около 
5-6 км по права линия във въздушна среда при липса на препятствия. При наличие на 
препятствие между изследователя и дивата коза сигналът може да не бъде уловен от 
приемника дори на няколкостотин метра. При определени условия, наличие на големи 
релефни форми или обемни обекти сигналът, излъчван от предавателя може да се 
отрази и това да доведе до грешни отчети на местоположението на предавателя. 

6.2. GPS-GSM проследяване 
Този тип проследяване на диви животни представлява, всъщност, начин на използване 
на GPS системата (виж т. 5.2) за проследяване на движенията на животните. На дивата 
коза се поставя GPS приемник, който с помощта на мрежата от сателити определя 
точното местоположение на животното. Обикновено GPS устройството се поставя в 
нашийник, така че да може сигурно и безболезнено да се прикачи на козата, която сме 
решили да следим. Както и ръчните GPS приемници и този, поставен в нашийника на 
козата, трябва да осъществи връзка с поне 4 сателита, за да установи точното си 
местоположение. Това е най-точният начин за определяне на местоположението на 
дивите животни. Обикновено точността е от порядъка на 5 до 10 м, но тя винаги зависи 
от броя сателити, с които устройство осъществя контакт. Като цяло GPS приемниците 
се характеризират с високо потребление на енергия в процес на работа (осъществяване 
на засичане на позиция). Ето защо е целесъобразно при използване на такъв тип 
проследяване предавателите да се включват през определени интервали от време, за да 
се пести батерията и да се увеличи животът на устройството. 
При този тип проследяване цялата информация за засечените позиции на екипираната с 
GPS нашийник дива коза се събира в нашийника и има различни начини, по които 
може да се прехвърли до изследователя. Единият вариант е цялата информация да се 
съхранява в паметта на GPS приемника и след края на изследването да се свали на 
компютър за последваща обработка. Този вариант е рядко използван, тъй като 
съществува голям риск от загуба на информация. Освен това информацията не се 
получава периодично, което в много случаи възпрепятства предприемането на 
конкретни мерки в случай на необходимост от намеса. Съществува и вариант за 
сваляне на информацията с помощта на УКВ модем дистанционно при наличие на 
радио връзка между нашийника и изследователя. 
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Най-използваният и практичен начин за получаване на събраните в нашийника данни е 
чрез GSM модул. Посредством този модул информацията се изпраща чрез SMS или 
GPRS връзка до изследователя.  
За проследяване на движенията на диви кози на Витоша до този момент (началото на 
2012 г.) са използвани 3 броя GPS-GSM нашийника. 
Основното предимство на метода GPS-телеметрия е, че благодарение на използваната 
дистанционна технология с минимален човешки ресурс се получават най-много точни 
данни за придвижването на маркирания с нашийник-предавател индивид, които 
посредством GSM-мрежата се получават от екипа директно в изследователския център.  
Същевременно, предавателят може да бъде настроен да предава информация и за 
състоянието на животното, както и да изпрати авариен сигнал при регистриране на 
проблем или при спиране на движението (сигнал за смърт). Бързото получаване на 
данните с тази технология позволява и по-бързото реагиране на екипа при регистриране 
на инцидент с дива коза. Второто сериозно предимство на GPS телеметрията е 
големият брой локации, които могат да се съберат. Това дава възможност да се открият 
предпочитаните и избягваните от индивида местообитания, както и да се очертае най-
точно индивидуалната му територия и миграционните коридори.  
Недостатъци на този метод са по-голямата консумация на енергия, по-тежките 
нашийници, както и липсата на GSM покритие навсякъде. 

7. Методи за мониторинг на дивата коза 

7.1. Маршрутен (трансектен) метод 
Маршрутният метод е един от най-практичните и често използвани методи за 
мониторинг на дива коза. При него наблюденията се извършват чрез обхождане на 
местообитанията на дивите кози по предварително избран маршрут с определена 
дължина. Маршрутът е пешеходен и се набелязва така, че да бъде преодолян за един 
ден. При маршрутния обход са допустими кратковременни спирания на стационарни 
точки и по-обстойни наблюдения от тях.   
За всеки изминат маршрут задължително се попълва полеви формуляр, независимо 
дали има наблюдавани животни, следи от жизнената им дейност или не. Информацията 
за наблюдаваните животни и следи от жизнената дейност се попълва в съответните 
графи на формуляра. При липса на каквито и да е наблюдения във формуляра се 
попълва общата информация, а именно – информация за начален и краен час на 
наблюденията, изминат маршрут, метеорологични условия, както и други забележки 
(например какви може да са причините за липса на диви кози и следи по маршрута). 
Предоставянето на снимков и картен материал за местата на срещи с диви кози или на 
заснети следи от жизнената им дейност носи допълнителна информация. 
Препоръчително е снимките да се прилагат заедно с полевите формуляри.  
Когато в даден район наблюденията ще се извършват по два или повече маршрута, е 
задължително мониторингът да започне на една дата и с еднакъв час от всички начални 
точки. Така ще се сведе до минимум вероятността за двойно отчитане на едни и същи 
животни по два различни маршрута. За пълно избягване на тази грешка е задължително 
при наблюдение на диви кози да се записва точният час, броят, полът и възрастта (ако 
са определени) на животните и посоката, в която се придвижват. По този начин при 
анализиране на събраната информация по различните маршрути в района лесно ще се 
установи дали едни и същи кози са наблюдавани два или повече пъти.  
За всяка популация (или субпопулация) на дивата коза мониторинг по маршрутния 
метод е препоръчително да се провежда минимум два пъти в годината – през пролетта 
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и през есента. За Витоша най-подходящо е пролетният мониторинг да се провежда от 
края на април до края на май, а есенният в края на октомври, началото на ноември. 
Пролетният мониторинг ще даде информация за приблизителната численост на 
популацията, както и ще отчете процента на естествения зимен отпад, т.е. колко 
животни не са успели да преживеят зимата. Есенният ще отрази реалното нарастване на 
числеността на популацията и  половата и възрастовата и структура преди зимата. 
Колкото по-често се провежда мониторингът, толкова по-прецизни ще са получените 
данни, толкова повече ще се знае за актуалното състояние на популацията и 
използваните от вида местообитания. 
Най-добри резултати при този метод дават регулярно повтарящи се наблюдения по 
един и същ маршрут за достатъчно дълъг период от време. Резултатите от така 
проведени наблюдения на дивите кози в течение на няколко години дават добра 
представа за тенденциите в развитието на популацията.  

7.2. Регистриране на поведение при дивите кози 
Регистрирането на поведението на дивите кози може да ни даде ценна информация за 
състоянието на популацията на вида и за използването на местообитанията. Макар и не 
пряко свързана с определянето на числеността, половата или възрастова структура, тази 
информация обогатява познанието за дивите кози и може да доведе до оптимизиране на 
управлението на популациите. 
При изследване на поведението на диви животни трябва да се има предвид, че когато 
забележат чуждо присъствие, това променя поведението им. Затова е желателно 
наблюденията да се извършват от по-далече, така се регистрират обичайните 
поведенчески реакции в естествена среда. Разбира се, при тези наблюдения е 
задължителна употребата на бинокъл и препоръчителна употребата на зрителна тръба. 
Необходимостта от познаване реакциите на животното на терена дава възможност на 
наблюдаващия да определи по поведението му неговите намерения, състояние, пол, 
възраст, здравен статус и т.н. Ето защо предварителната информация улеснява 
точността на регистрираните отчети и ситуации. Тук е дадена обобщена и 
систематизирана информация за поведенческите модели при балканската дива коза 
като описателният текст е обвързан с приложен формуляр за извършване на 
наблюдения на поведението на дивите кози (виж т. 8, фиг. 29) посредством въведените 
в скоби в текста съкращения на основните типове поведенчески реакции, включени във 
формуляра. 
 
Модели на поведение при балканската дива коза (по Гънчев, Р., 2001. Разработване 
на План за действие за опазване и възстановяване на дивата коза в района на 
Национален парк „Централен балкан” и Lovari, S., 1985Behavioral Repertoare of the 
Abruzzo Chamois, Rupicapra Pirenaica Ornata) 

� Адаптивно-поведенчески реакции 

Дивата коза притежава всички необходими качества и острота на сетивата, за да се 
адаптира към суровите особености на високата планина. Тя е известна със своето 
зрение, което е основно нейно приспособление към живота в откритите пространства. 
Привичката на дивата коза да се оттегля при опасност към високи непристъпни зъбери 
е разработило навика й да наблюдава внимателно (ОА – Observing area, оглеждане), 
идещата, обичайно „отдолу”, опасност. Често козите избират и места за почивка, от 
които имат добър поглед върху околната територия, така че да могат навреме да 
забележат приближаваща опасност. Обонянието на дивата коза също е добре развито, 
но използването му е в пряка зависимост от въздушните течения, които са характерни 
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за високите планински пространства. Душещата дива коза заема напрегната поза, 
повдига възбудено опашка, изпъва врата си нагоре и често пъти уринира. Ако 
смутителят на спокойствието е фиксиран, визуално или чрез обонянието, ушите се 
насочват в негова посока и козата енергично повдига и навежда глава неколкократно. 
Мъжкарите понякога бият с преден крак в земята или се отдалечават с няколко 
демонстративно тропащи подскоци. Обичайно визуалното разкриване се придружава и 
от подаване на звуков сигнал – изсвирване (AS – Alarm signal, алармен сигнал). 
Изсвирването е неколкократно, през къси интервали. Единичните животни са по-
склонни да подават този сигнал, най-вече при изненада и при липса на обонятелен 
контрол. Само шум или мирис все още не са повод за изсвирване (AS). Самото 
изсвирване все още не предизвиква бягство. В групата, обаче, то е сигнал за повишено 
внимание и при първа реакция за хукване от някое животно, всички го последват. 
Дивата коза, подобно на еленовите видове, има привичката да спира по време на 
бягството и да следи действията на смутителя. Това й осигурява възможност за по-
добра оценка на ситуацията. В тези случаи козите предпочитат да се изкачват на скални 
ръбове, възвишения, върхове или била, като след кратко спиране, козата избягва зад 
прикритието им. Посоката на бягството обичайно е нагоре към по-високите места, 
може да има и регионална специфика. В някои области дивите кози предпочитат 
бягството надолу по посока на горско прикритие. В райони, където дивата коза е 
почувствувала успокоение от липсата на агресия спрямо нея, тя се държи на определена 
дистанция, а дори понякога и следва посетителите. Различните адаптивни реакции на 
дивите кози са в пряко следствие от степента на опасност и формираното вторично 
поведение. 

� Маркировъчно поведение 
Под маркировъчно поведение се разбира определени ритуални действия на дивите кози 
за комуникация между отделните индивиди. Дивата коза притежава ясно изразени 
мирисни жлези, разположени непосредствено зад рогата, в тилната област на главата. 
Както мъжките, така и женските екземпляри, имат навика да натриват с тази част на 
тила си стръкове треви, храстчета и тънки клони (MA  – Marking, маркиране). 
Маркировъчното поведение от този тип се активира най-вече в компанията на други 
животни, обичайно еднорангови, т.е. на едно ниво в йерархията на стадото. 
Разновидност на този тип маркиране е активното триене на рогата и тилните жлези в 
брачния период. Триенето в този случай е енергично в по-дебели дървета, клони, скали 
и дори в земята (MA ). Натрупването на смола в основата на рогата става именно 
вследствие на това поведение. 
Възможно е такова триене на рогата да се констатира и в друг период освен сватбения. 
Обичайно то е провокирано от възбудата при близостта на еднорангови животни от 
същия пол. Маркиращи движения могат да се извършват и в празното пространство по 
време на пристъпи на антагонистично поведение. 

� Контакти и заплахи 
Контактите могат да бъдат демонстрирани с маниерничене и показване на определени 
части от тялото. Заплахата е разновидност на взаимоотношенията, при което едно 
животно се опитва да респектира друго с поведението си. 
Контактите се наблюдават най-вече при среща с нови животни, търсещи приобщаване 
към групата или в индивидуални срещи. Важат и за двата пола. Обичайно животните се 
стягат и придобиват вцепенени движения. При това главата е повдигната и ушите 
изпънати напред косо или настрани. Опашката се притиска към тялото и устата се 
отваря, очите се завъртат в орбитите. Задните крайници се разкрачват леко, а предните 
са изпънати и вдървени. Гърбът е извит нагоре и козината по гръбнака щръква. 
Животните застават едно до друго с глави в противоположна посока. В тази позиция 
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обичайно започват да се въртят в кръг. Ако срещата е на стръмен склон, стремежът е 
винаги доминиращият да бъде отгоре. Така се получава твърде продължително 
маниерничене или позиционна борба за надмощие (PF, Positional fight, позиционна 
борба). Тази форма на контакт е разпространена и извън брачния период, особено при 
преразпределение на местонаходищата. 
Формите на агресивно поведение може да са и индиректни: бягане надолу по склона, 
включващо мощни отмятания на главата и изхвърляния на задните крайници (KI – 
Kick, ритане) образец, който се среща и при двата пола. 
При среща с неравностойни по ранг животни, по-слабото търси начин да демонстрира 
своята подчиненост. Обичайно то силно изпъва глава напред и надолу, присвива 
колене, а понякога и ляга и полага шията си на земята (LS – Low stretch, навеждане на 
тялото). Когато се налага, то приближава доминанта със силно присвити колене и се 
стреми да го докосне с муцуна или да премине покрай него.  
При заплаха дивата коза присвива уши назад и навежда рогата си към обекта за 
респектиране (HR – Horning, заплаха с рога). При по-силна възбуда това се придружава 
от енергично разклащане на главата и тялото (BH – Body-head shake, тръскане тяло и 
глава). Обичайно това е първата фаза на заплаха и тя е адресирана към по-слаби и 
млади животни, за които се оказва достатъчна. При нужда заплахата ескалира с бързо 
приближаване към заплашвания с няколко крачки, или скока (AP – Approach, 
приближаване). 
Освен описаните пози, друг начин на заплашване е тропане с предния крак на място. 
Обиктовено това е предупреждение към друг вид животно. Понякога то е последвано 
от заплашителен скок или няколко скока в посоката на смутителя и навеждане на 
рогата към него. 

� Поведение при борба 
Схватки между мъжките диви кози се наблюдават през цялата година. Освен в брачния 
период, борбите между тях са особено разгорещени в края на зимата. Вероятно това 
става заради преразпределението на местообитанията. Боевете протичат брутално и при 
невъзможност да избяга битият противник нерядко е силно травмиран и наранен. При 
еднорангови козли борбите се предхождат от продължителни контакти и 
маниерничене. 
Брачното поведение винаги предразполага за стълкновения между мъжките животни. 
Още в началните му фази, през октомври, върху отделни скални издатини мъжкарите 
стоят демонстративно дълго. Това не е, за да наблюдават, а е по-скоро заявка от типа 
„аз съм тук”, адресирана към себеподобните. По време на разгонването се дочува 
понякога и тихо протръбяване, по-скоро наподобяващо ръмжене. Тръбенето е кратко и 
се възпроизвежда от широко отворената уста на мъжкия. Характерно в този период е 
ритуалното тресене на тялото (BH). Козелът присвива крака, настръхва, повдига 
брадата си и започва да тресе отначало само гърба, а сетне и цялото тяло. Предните му 
крака вибрират в широка амплитуда. По време на тази церемония козелът уринира, при 
което напръсква страните и дори гърба си с лепкава, силно миризлива течност. Освен 
форма на контакт това поведение носи и маркировъчен характер. 
Преки сблъсъци по време на сватбуването стават най-вече между равностойни 
мъжкари. Често те се предхождат от описаните форми на контакт и привидно нехайни 
обиколки на определено разстояние – около 3 м. При тези взаимни обиколки, ако са на 
склон, козлите се изкачват нагоре. В един миг застаналият отгоре мъжкар внезапно 
атакува и това се превръща в главоломно преследване по склона надолу (CH – Chase, 
гонитба). Преследваният прави опити да вземе преднина и се възкачи в горна позиция 
по склона. Едва тогава е в състояние да поеме ролята на нападащ. Преследвачът става 
преследван. Такива гонитби са твърде характерни в брачния период. Ролите 
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многократно се разменят. Може да се стигне и до сблъсъци рога в рога (BU – Butt, 
сблъсък с рога). 
При стълкновение атакуваният е удрян безогледно и брутално навсякъде по тялото. 
Борбите са характерни за възрастни животни с изравнени сили и намерения. До тях 
рядко се приближават млади – до 3 годишни животни. Едва в края на сватбуването и те 
правят опити да се включат в подобни схватки със себеподобни животни. При 
неравностойни противници е достатъчно заплашителното поведение на по-възрастния 
или кратка гонитба. В редки случаи гонитбата е след женска коза или между две 
женски. 

� Брачни взаимоотношения 
По време на сватбуването мъжките козли търсят стадата. Обикновено те не пасат, 
движат се с наведени глави и душат за себеподобни. Когато мъжкарят приближи 
разгонена коза, тя обикновено уринира (UR – Urinating, уринира) в характерна 
приклекнала поза. Подушвайки урината той определя степента й на разгоненост. 
Новопоявил се мъжкар проверява по този начин всички кози и дори младите 
едногодишни мъжкари. 
Разгонеността на козата е за кратък 1-2 дневен период. Решила да допусне козела, тя 
застава на място, а той я приближава с високо вдигната брадичка, изпъната опашка и 
странично изправени уши. Понякога езикът му виси навън и се движи настрани. След 
скачката той повдига горната си бърна за кратко и изпъва шия нагоре. 

� Майчински взаимоотношения 
Отделилата се за раждане коза обичайно предварително е прогонила миналогодишното 
малко. Тя го прогонва с демонстративни скокове към него (AP). Прокудено, козлето 
търси компанията на други себеподобни от групата. След като роди, козата скоро се 
завръща в стадото.  
Прекъснатата връзка между майката и едногодишното й козле, особено женско, се 
възстановява след време. Семейство от майка, малкото и едногодишен приплод се 
наблюдава често. Обичайно по-старият приплод е от женски пол. 

� Социална структура на групата 
Почти през цялата година дивите кози формират трайни групи. Едногодишните 
приплоди живеят отделно няколко седмици след раждането на техните братя и сестри в 
общи групи. След това всички се събират заедно. Мъжкарите търсят уединение, но 
формират и групи, макар и малобройни. В тях преобладават младите животни. 
Стабилността и връзката в козето стадо е слаба. Често се случва животни да се отделят 
от групата и да се присъединят към друга такава. Единствено връзката майка, приплод, 
едногодишен женски приплод е по-трайна. 
По време на движение и бягство често отпред бяга женската дива коза водач. 
Мъжкарите, особено по-старите, остават назад. 

� Хранително поведение 
Дивите кози, обикновено пасат (GR – Grazing, паша) най-активно в раните сутрешни 
часове и преди залез слънце. През деня също пасат още няколко пъти като избягват 
най-горещите части от денонощието, когато почиват и преживят (RE – Resting, 
почива). В процеса на възстановяване на вида на Витоша се набюдава тенденция при 
храненето на дивите кози в оградата – те не проявяват никакъв интерес към 
предоставеното им сено дори в най-тежките зими, а предпочитат да ровят снега и да 
откриват храната си сами. Използват за храна и храстовата растителност, която 
изобилства в района. 

� Игри 
Игровото поведение е характерно за младите индивиди-ярета и годинаци. Те 
обикновено участват в игрите заедно. Самите игри се изразяват в челни сблъсъци, 
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имитация на копулативно поведение (скачки) и подскоци (KI ), характерни предимно за 
яретата, при тях животното енергично скача във въздуха, размахвайки енергично крака. 

7.3. Работа с фотокапани при мониторинг на диви кози 
Употребата на съвременна техника за дистанционно наблюдение на дивите животни 
навлиза с бързи темпове при извършване на дейности по управление и мониторинг на 
популациите на много различни видове. От 2009 г. на територията на ПП „Витоша” се 
използват фотокапани при провеждане на мониторинг на фауната и на дивите кози в 
частност. 
Фотокапаните представляват самостоятелно работещ фотоапарат, който може да се 
постави на избрано място и да заснема кадри на преминаващите от там животни. Освен 
фотоапарат, устройството на всеки фотокапан включва източник на енергия и 
програмен продукт, които управлява работата на фотоапарата. Така описаното 
устройство на фотокапан е базово. Днес почти всички произвеждани модели са 
оборудвани поне със светкавица и сензор за движение. Съществуват различни модели 
светкавици с различен обхват и сила. Основната разлика между тях е светлината, 
която излъчват. За работа с диви животни са подходящи светкавиците, които излъчват 
инфрачервена светлина. Тя не обезпокоява животните и въпреки че някои от тях я 
забелязват, не променят драстично поведението си. 
Другият основен елемент сензорът за движение отчита движещи се обекти и 
посредством софтуера може да активира фотоапарата. По този начин се заснемат 
всички преминаващи животни пред обектива на фотокапана, без да е необходимо 
фотоапаратът да работи непрекъснато. Това удължава живота на батериите и 
значително намалява усилието за обработка и анализ на събраната информация. 
Съществуващите разнообразни модели фотокапани се характеризират и с различни 
размери, тегло, качество на изображението, бързина на реакция, живот на батериите, 
възможност за отчитане на температура на въздуха, фаза на луната, възможност за 
програмирана работа и други параметри.  
 
Фотокапаните могат да се използват за много и разнообразни цели при управление и 
изучаване популациите на диви животни. Ето някои от тях: 
 
� Установяване на присъствие на даден животински вид; 
�  Документиране на денонощната активност; 
�  Установяване на честота на използване на дадени пътеки (вървища); 
�  Установяване на дневни и сезонни миграции; 
�  Документиране на поведенчески реакции; 
�  Установяване на минимална численост; 
�  Документиране на бракониерство; 
�  Използване на събрания снимков материал при представяния, зелени училища и 

други. 
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Фиг. 25 Снимка на майка с яре, живеещи на свобода в ПП „ Витоша”, направена с 
фотокапан през месец май 2010 г. 

 
 
Работата с фотокапани има специфика, която е добре да се познава от всеки, на когото 
му предстои да работи с тези устройства. Тук са описани само някои основни правила, 
които трябва да се спазват, за да се постигнат оптимални резултати.  
 

� Предварителна подготовка 
� Заредени батерии – винаги преди поставяне на фотокапана на терен е 

задължително да се провери капацитетът на батериите, които ще 
поставим вътре, за да не случи, така че устройството да спре да работи 
точно когато е най-неподходящо. Трябва да се има предвид, че когато 
температурата на въздуха е ниска батериите имат по-кратък живот. 

� Достатъчно памет – всеки фотокапан е оборудван с карта памет, където се 
съхраняват заснетите изображения. Задължително преди поставяне на 
терен да се провери колко свободно място има на картата с памет. 

 
� Поставяне на капаните 

� Избор на място – при избора на място за поставяне на фотокапан трябва 
да се вземат предвид редица обстоятелства. На първо място трябва да се 
отчете кои са целевите животински видове, които искаме да заснемем и 
изследваме. Когато поставяме фотокапан за мониторинг на диви кози, 
трябва да потърсим подходящо място в местообитанията на козите. 
Мястото трябва да е такова, че да позволява поставяне на фотокапана, 
без да се променя обстановката, за да не предизвикваме 
подозрителността на животните, което би довело до промяна в 
поведението им. В зависимост от това какво искаме да научим за дивите 
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животни, поставяме фотокапана на определено място. Ако искаме да 
установим присъствието на даден вид, поставяме капана там, където 
появата му е най-вероятна. Ако искаме да заснемем конкретен индивид 
и знаем коя територия обитава, поставяме фотокапана там. Когато целта 
на проучването е да се установят откъде преминават животните, когато 
се придвижват от една територия към друга, поставяме устройството 
там, където предполагаме, че това се случва. Височината на поставяне 
на фотокапана е от съществено значение за заснемането на качествени 
кадри. Конкретно за диви кози е препоръчително фотокапанът да се 
постави на около 50 см над терена, така че в кадър да могат да попаднат 
целите животни. Ако целта е да заснемем например лалугер, височината 
на поставяне трябва да е от порядъка на 8-10 см над земната повърхност. 
Във всеки случай трябва да се отчита наклонът на терена на 
конкретното място. Обективът на фотокапана трябва да е така насочен, 
че да следва наклона на терена. Препоръчително е поставянето на 
фотокапани на склонове с голям наклон да се избягва. Кадрите се 
получават много по-качествени и в обхвата на обектива навлиза много 
повече информация, когато склонът е с по-малък наклон. Все пак, ако 
устройството се поставя на стръмен склон, трябва да се спазват 
инструкции показани на фиг. 26 

 
Фиг. 26 Начин на правилно поставяне на фотокапан на склон с голям наклон 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Добре е да се отчита и преобладаващата посока на движение на 
животните. Така ще получим повече качествени кадри. Много по-лесно 
можем да разпознаем даден вид, когато е заснет фронтално, отколкото в 
гръб. 
При избора на място е задължително да се отчете откъде идва слънчевата 
светлина в различните части на денонощието. Не бива да се допуска 
слънчева светлина да осветява директно обектива на фотокапана – това 
компрометира работата на устройството. 
След като сме избрали място за поставяне на капана е препоръчително да 
снемем координати на точката, където е поставено устройството с 
помощта на GPS. Това дава допълнителни възможности за по-пълен 
анализ на събраната информация, както и осигурява отправна точка за 
откриване на фотокапана при следващото теренно посещение. 

� Начин на прикрепяне – задължително е всеки фотокапан да се постави 
неподвижно и стабилно, така че дори при външни въздействия 
положението му да не се промени и да остане насочен в избраната 
посока. Най-често фотокапаните се прикрепят към ствол на дърво 
посредством ремък, но има различни начини за застопоряването им при 

Фотокапан 

Обхват на камерата  
на фотокапана 
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различни ситуации. Обектът, към който устройството е прикрепено, 
трябва да е стабилен, за да се осигури качествена работа на фотокапана. 

 
 
Фиг. 27 Поставяне на фотокапан на територията на ПП „ Витоша” 
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8. Полеви формуляри за събиране на данни (по Национална 
система за мониторинг на биологичното разнообразие в 
България) 
 
Тук е представен основният формуляр за събиране на данни за дивите кози, който се 
използва както на територията на ПП „Витоша”, така и в цялата страна и е утвърден 
като стандарт за въвеждане на теренни данни към Национална система за мониторинг 
на биологичното разнообразие в България (Фиг. 28 а,б). 
За улеснение различните секции във формуляра са оцветени с различни цветове, а в 
таблица № 1 са обобщени инструкциите за попълване на различните секции от 
бланката. 
Основното правило, което трябва да се запомни от всеки, който извършва мониторинг 
на диви кози е, че формулярът се попълва задължително, независимо от това дали са 
наблюдавани кози или не. Информацията за липса на видени животни при конкретни 
условия и срокове е също толкова ценна, колкото и тази за присъствието им. 
Информацията за метеорологичните условия и посетените места също е неделима част 
от анализа на данните от теренния мониторинг. 
Заглавията на всяка колона и ред във формуляра ясно показват каква информация 
трябва да се попълни във всяка клетка. Все пак е добре да се напомни, че колоните 
„Поведение” и „Местообитания” не се попълват в свободен текст, а се използват 
цифровите кодове от легендата, поставена в долния край на първата страница от 
формуляра. Това значително улеснява последващия анализ на данните. 
Винаги, когато не сме сигурни какво точно следва да въведем или въведената 
информация ни се струва твърде кратка или неясна, е препоръчително допълнителните 
данни да бъдат въведени ясно и точно в полето „Забележки”. 
За правилното и пълно провеждане на мониторинг на диви кози и качественото 
попълване на полевия формуляр всеки участник в дейностите по мониторига трябва да 
е оборудван най-малко с бинокъл и GPS! 
 

Таблица №1 Инструкции за попълване на полевия формуляр 
Цвят Условия за попълване 
 Попълва се задължително без значение дали са наблюдавани диви кози или 

следи от жизнената им дейност 
 Попълва се само при наблюдавани диви кози 

 Попълва се само при констатирани стъпкови отпечатъци от диви кози 

 Попълва се само при констатирани лежанки от диви кози 

 Попълва се само при констатирани екскременти от диви кози 

 Попълва се само при констатирани остатъци от загинали диви кози 

 Попълва се само при констатирани следи от други животински видове 
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Фиг. 28 а 
Формуляр за мониторинг на диви кози по Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие 

 
Легенда: 
(1) Местоположение на козите - описва се отдел и подотдел на наблюдаваните животни 

(2) Поведение: (1) лежи, (2) пасе, (3) върви, (4) бяга, (5) играе, (6) бори се, (7) стои - при повече животни да се впишат повече от 1 действия 
(3) Местообитание - (1) Поляна,  (2) Храсти, (3) Гора, (4) Скали, (5) Било, (6) Голини, (7) Редини 

 
 
 
 
 

t◦C  Дата:       Маршрут №:  Начален час:  Краен час:  Видимост:  

Вятър:  
Час Пол № 
от до 

отдел, 
подотдел, GPS 
координати 

Место- 
положение на 
козите (1) 

Разстояние до 
козите (м) 
азимут 

Посока  
на  
движение 

♂ ♀ 
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дение  
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битание 
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5    
 

           

    
 

           

    
 

           

    
 

           



 
 

 
 

56 

Фиг. 28 б 
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Следи от съпътстващи видове Име Институция 
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Фиг. 29 Формуляр за извършване на наблюдения на поведението на балканска дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica) 
 
Дата:    Час /начало/: Място:   Температура:       Облачност:        Валеж:        Видимост:   Вятър: 
    Час /край/: 

Коза 1 Коза 2 Коза 3 Коза 4 Коза 5 

Час Поведение Час Поведение Час Поведение Час Поведение Час Поведение 

          

          

          
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 
Поведение (по Lovari,S.,1985Behavioral Repertoare of the Abruzzo Chamois, Rupicapra Pirenaica Ornata):  
 
Алармен сигнал  Alarm signal (AS) Навеждане тяло  Low stretch (LS) Позиционна борба  Positional fight (PF)                  
Приближаване  Approach (AP) Маркиране Marking (MA) Заплаха с рога Horning (HR) 
Тръскане тяло и глава    Body-head shake (BH)   Ритане                        Kick (KI) 
Сблъсък с рога                 Butt (BU)                       Уринира                    Urinating (UR) 
Гонитба                              Chase (CH)              Борба вратове          Neck fight (NF) 
Оглеждане                         Observing area (OA)    Ходи                           Walk (WL) 
Паша                                  Grazing (GR) Отсъстващ                Not present (NP)  
Глава наведена                 Head-down (HD)            Почива                       Resting (RE) 
Глава изправена             Head-up (HU) Тича                           Running (RN) 
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9. Анализ на резултатите от мониторинга на диви кози 
Събирането на информация на терен за дивите кози на територията на ПП „Витоша” не 
е самоцел. Всички данни се събират целенасочено, за да се извършва текуща оценка на 
състоянието на популацията на дивата коза, както и оценка на основните фактори, 
влияещи върху състоянието на популацията й. Правилната оценка води до вземане на 
точни и навременни управленски решения. Познаването на използваните от дивите 
кози местообитания е предпоставка за оптимизиране на провежданите дейности по 
мониторинг и изследване на вида. Когато познаваме добре обитаваната територия, е 
много по-лесно да открием козите на терен. Освен това, охраната на животните може 
да се провежда за конкретна територия с ограничен обхват, което спестява време и 
усилия и повишава ефективността. Информацията за половата и възрастова структура 
на популацията е ценен показател за настоящото й състояние, както и за бъдещото й 
развитие. При популация с малка численост и в процес на възстановяване, като тази на 
дивите кози на Витоша, е добре женските кози да преобладават, за да има висока 
раждаемост и добър прираст. От друга страна е задължително присъствието поне на 
няколко зрели мъжки индивида, тъй като във всеки момент може да се случи нещо с 
всеки от тях, което би поставило под риск нормалното размножаване и 
осъществяването на целия процес по възстановяване. Познаването на половата 
структура е от изключително значение при вземане на решение какви животни да се 
уловят и транспортират до територията на ПП „Витоша”. Ако не сме отчели, че 
мъжките индивиди са минимален брой и се уловят няколко женски с цел увеличаване 
на раждаемостта и в същото време всички мъжки животни по стечение на 
обстоятелствата пострадат, крайният резултат ще е липса на новородени. Това е само 
един прост пример, но във всеки конкретен случай е задължително да се познава поне 
ориентировъчно половата и възрастовата структура на популациите.  
Анализът на събраните на терен данни позволява извличане и на друга разнообразна и 
ценна информация. Ето някои примери за информация за популацията на дивите кози 
на Витоша, извлечена от теренните данни: 
 
� Обитавана територия; 
� Миграции; 
� Предпочитани местообитания; 
� Раждаемост; 
� Фактори, влияещи неблагоприятно върху развитието на популацията. 

 
За пълен и изчерпателен анализ на получената в резултат на теренната работа 
информация данните често се обработват със специализиран ГИС (географски 
информационни системи) софтуер. Това позволява обвързването на всяка конкретна 
информация с определен географски обект и визуализиране на всички събрани данни. 
Това от своя страна значително улеснява и подобрява работата с базата данни. По-долу 
са демонстрирани някои конкретни анализи, засягащи популацията на дива коза на 
Витоша, направени за периода 2008-2010 г.  
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Фиг.30 Мониторинг на диви кози на територията на ПП „ Витоша” 

 
 
Така изработената карта (фиг. 30) позволява оценка на обитаваната от дивите кози 
територия, ясно демонстрира площите с концентрация на преки наблюдения на козите, 
както и съпоставя използваната от козите територия с разпространението на скалните 
масиви и морените в изследвания район. От картата е видно, че дивите кози, живеещи 
на свобода в парка, не са непременно привързани към скалните комплекси в 
обитавания район. Веднага става ясно, че има и други фактори, определящи 
разпространението на козите, различни от наличието на скални комплекси и морени. 
На картата на фиг. 31 са изобразени два различни метода за определяне на обитаваната 
от дивите кози на Витоша територия за периода 2008-2010 г. Първият, изобразен с 
тъмен цвят, се нарича минимум конвекс полигон и се определя като се свържат най-
отдалечените точки, в които е установено присъствие на вида. Минимум конвекс 
полигонът всъщност представлява най-малкият възможен полигон, който включва в 
себе си всички точки, където е документирано присъствието на вида. Вторият метод за 
определяне на обитаваната територия се нарича кернел полигон. При него се отчитат и 
броят на локациите, както и тяхната отдалеченост от центъра на полигона така, че да се 
получи една по-реалистична картина на разпространението на вида.  
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Фиг.31  

 
 
Фиг.32 
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На фиг. 32 е изобразен същият Кернел полигон на обитаваната от козите територия, 
като е добавено и разпространението на различните типове местообитания. По този 
начин може да се отчете кои са предпочитаните от козите местообитания. Този тип 
анализ е направен и за една женска дива коза, екипирана с GPS-GSM нашийник в 
аклиматизационното ограждение. На фиг. 33 е изобразено географското 
местоположение на всички засечени локации на козата, както и разпространението на 
различните типове местообитания, а на следващата фиг. 34 в графика е обобщена 
информацията за предпочитаните от козата местообитания. 
 
Фиг. 33 

 
 

Фиг.34
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10. Регистриране на бракониерство 
Незаконният лов (бракониерството) е един от основните негативно действащи фактори 
върху популацията не само на дивата коза, а и на всички едри гръбначни животни у 
нас. Ето защо ограничаването му е една от основните цели, стоящи пред управлението 
на фауната на територията на ПП „Витоша”. Най-сигурният начин да се ограничи 
бракониерството е редовният контрол и честото присъствие на хора в близост до 
местообитанията на дивите кози. Именно в това доброволците могат да бъдат 
изключително полезни. Тъй като често се случва на терен да работят доброволци без 
присъствие на служител на Дирекция ПП „Витоша”, е препоръчително всеки 
доброволец да знае как да разграничи бракониерска проява и как да реагира при 
констатирано такова нарушение. 
 

� Какво е бракониерство? 
Унищожаване или нараняване на диви животни без необходимите разрешителни 
документи. В България ловът на диви животни е разрешен, но само за регистрирани 
ловци, които притежават валиден ловен билет за съответната календарна година. Ловът 
е разрешен само през определен времеви период, който зависи от видовете животни, на 
които се ловува. Ловът в България е разрешен само през уикенда – събота и неделя. 
Изключение прави единствено подборният отстрел, който се извършва само от 
специално оторизирани ловци. На територията на ПП „Витоша” ловът е забранен в 
обхвата на Държавно горско стопанство – София. В обхвата на Държавно ловно 
стопанство „Витошко-Студена” могат да се извършват ловни дейности, но само по 
линията на организирания ловен туризъм. 
Ловът на диви кози на територията на ПП „Витоша” е забранен! 
 

� Как да разпознаем, че дадена проява е бракониерска? 
Обикновено извършителите на такъв вид нарушения знаят, че извършват нещо 
незаконно и се стараят да се държат на разстояние от други хора. Често тези 
нарушители бързо се отдалечават или не приближават. Ако се случи, така че 
бракониерът да е изненадан от присъствието на други хора, той може да се опита да 
скрие предмет (ловна пушка или убито животно). Обикновено бракониерите ловуват 
рано сутрин на зазоряване или вечер преди залез слънце, когато е малко вероятно да 
срещнат други хора в планината далеч от населените места. Често те извършват 
незаконните си дейности след залеза на слънцето вечер, на светлината на фарове на 
автомобил, или с помощта на силен прожектор. 
 

� Какво да направим при регистрирана бракониерска проява? 
Когато сме сигурни, че се извършва незаконен лов, независимо дали това засяга пряко 
дивите кози или не, е задължително веднага да уведомим отговорните институции. 
Задължително е всеки доброволец да има въведени в мобилния си телефона 
телефонните номера на поне един служител на ДПП „Витоша” и един служител на ДЛС 
„Витошко-Студена”. Препоръчително е при констатирана бракониерска проява да 
бъдат уведомени поне двама служители на някои от отговорните институции. 
Уведомяването трябва да стане незабавно, за да може да се реагира бързо и адекватно. 
Някои полезни телефонни номера са изброени в т. 13. Винаги, когато се подава сигнал 
за незаконен лов трябва да се упомене точното място на наблюдаваното събитие, 
точният час на констатиране на нарушението, броят нарушители, посоката, в която се 
отдалечават, ако са в движение и друга информация, която може да се окаже полезна 
при организиране на проверка на терен. 
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Самата работа на доброволците може да доведе до превъзпитание на някои бракониери. 
Ентусиазмът и страстта при работата по опазване на дивите животни често може да се 
окаже заразяваща и да направи съпричастни на идеята дори някои от най-отявлените 
бракониери. 

11. Регистриране на следи от жизнената дейност на други 
важни за опазване животински видове 
Когато всеки доброволец извършва дейности на терен на територията на ПП „Витоша”, 
свързани с наблюдение и опазване на популацията на дивата коза, неговата работа не 
бива да е ограничена само и единствено с този животински вид. Макар и 
концентрирани върху популацията на дивата коза, теренните дейности често водят до 
преки наблюдения или регистриране на следи от жизнената дейност на други важни за 
опазване или интересни за проучване животински видове. В такива случаи прилежното 
отбелязване на тези наблюдения е задължително. Понякога най-ценните наблюдения се 
извършват, когато сме на терен със съвсем друга цел. При констатация на друг 
животински вид, който представлява интерес или следи от жизнената му дейност е 
препоръчително всяко наблюдение да се запише, като записът трябва да съдържа 
минимум: 

� дата и час на наблюдението;  
� точка, в която е извършено (препоръчително с GPS координати); 
� описание на наблюдавания обект (животно, следа, екскремент, друго); 
� посока на движение, ако е регистрирана. 

При желание могат да се запишат и допълнителни данни. Ако е открита следа, могат да 
се снемат размерите на стъпката, ако е екскремент може да се опише съдържанието и 
т.н. Когато искаме да снемем размерите на оставена в почва или сняг стъпка и нямаме 
линийка или друг уред за измерване под ръка можем просто да отчупим една клонка с 
дължината на стъпката и да я измерим впоследствие. При наблюдавано животно е 
добре да се опише поведението му. Ако има отличителни белези, те също могат да 
бъдат описани. За всички тези записи е добре всеки доброволец, винаги когато е на 
терен да носи у себе теренен тефтер, където може да записва цялата събрана 
информация и да не се налага след това да я търси на различни места. 
За оптимизиране на събираната от тези случайни наблюдения информация е 
препоръчително да се потърси съвет от експерта „Фауна” при ДПП „Витоша”. Той най-
добре може да даде указания за това кои други животински видове са обект на 
мониторинг на територията на парка и за кои има нужда от събиране на допълнителна 
информация. 
Повече за разпознаване на следите от жизнената дейност на различни видове бозайници 
може да се научи от следните книги: 

� Следите на дивеча, Ботев, Н., Ив. Колев, Н. Нинов. 1993., София.  
� Бозайниците в България. Определител,  Попов В., А. Седефчев, 2003, Природен 

парк „Витоша”, София. 
� Следите на бозайниците, Вълчев К., Милушев Вл., 2007, Природен парк 

„Витоша”, София. 
� Animals tracks, trails and signs, R.W. Brown, M. J. Lawrence, J. Pope, 2004 
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11. Списък с важни за опазване животински видове на 
територията на ПП „Витоша” 
Приложеният тук списък е на видовете, включени като защитени в Приложение 2 на 
Закона за биологичното разнообразие и в стандартния НАТУРА 2000 формуляр за ПП 
„Витоша”. Списъкът (Таблица 2) е само ориентировъчен. Повече и по-актуална 
информация за видовете важни за опазване на територията на природния парк може да 
се получи от експерт „Фауна” при Дирекция ПП „Витоша”. 

 
Табл.2 Важни за опазване животински видове на територията на ПП „Витоша” 

Българско наименование Латинско наименование 
Бозайници 

Широкоух прилеп Barbastella barbastellus 
Европейски вълк Canis lupus 
Видра Lutra lutra 
Дългокрил прилеп Miniopterus schreibersi 
Остроух нощник Myotis blythii 
Трицветен нощник Myotis emarginatus 
Голям нощник Myotis myotis 
Голям подковонос Rhinolophus ferrumequinum 
Малък подковонос Rhinolophus hipposideros 
Лалугер Spermophilus citellus 
Кафява мечка Ursus arctos 
Пъстър пор Vormela peregusna 

Земноводни и влечуги 

Жълтокоремна бумка Bombina variegata 
Голям гребенест тритон  Triturus karelinii 

Риби 
Черна (балканска) мряна Barbus meridionalis 
Маришка мряна Barbus plebejus 
Европейска горчивка Rhodeus sericeus amarus 
Балкански щипок Sabanejewia aurata 

Някои видове птици*  
Белогръб кълвач Dendrocopos leucotos 
Белоопашат мишелов Buteo rufinus 
Бухал Bubo bubo 
Голям креслив орел Aquila clanga 
Земеродно рибарче Alcedo atthis 
Орел змияр Circaetus gallicus 
Малък креслив орел Aquila pomarina 
Козодой Caprimulgus europaeus 
Осояд  Pernis apivorus 
Пернатонога кукумявка Aegolius funereus 
Планински кеклик Alectoris graeca graeca 
Полубеловрата мухоловка Ficedula semitorquata 
Скален орел Aquila chrysaetos 
Сокол скитник Falco peregrinus 

* - в този списък са включени само част от птиците, описани в стандартния НАТУРА 
2000 формуляр за ПП „Витоша”. 



 
 

 
 

65 

13. Полезни телефони 
В тази част не са приложени конкретни телефонни номера, тъй като те се сменят 
сравнително често и може да се окаже, че са остарели и подвеждащи. Включени са 
хората и институциите, чиито телефонни номера е добре да са съхранени в телефона на 
всеки доброволец. В много случаи позвъняването на някои от тези номера може да се 
окаже ключово за опазване на индивид от застрашен животински вид, преустановяване 
на нарушение или оказване на помощ в критична ситуация. Във всеки случаи тези 
номера не са излишни и притежателите им винаги могат да помогнат поне, оказвайки 
логистична подкрепа във високата планина. 
 

1. Експерт „Фауна” ДПП „Витоша” 
2. Директор ДПП „Витоша” 
3. ДЛС „Витошко-Студена” 
4. ДЛС „Витошко-Студена” 
5. Подвижна горска стража РДГ „Кюстендил” 
6. ПСС – София 
7. ПСС – Черни връх 
8. Хижар, който обслужва хижа в близост до посещавания район 
9. Пазачи на пазачница „Матница” и пазачница „Струма” 
10. Други доброволци, работещи (работили) в района 
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Речник на използваните термини 
 

Популация – животни или растения от един биологичен вид, разпространени върху 
определена територия и географски отделени от другите популации на същия вид. 

Хибернация – състояние на забавяне на жизнените процеси, продължаващо от няколко 
дена до няколко месеца, което позволява запазване на енергия при продължителни 
неблагоприятни условия (най-често ниски температури). Характеризира се със 
снижаване на телесната температура и потискане на дишането. Като енергиен резерв по 
време на хибернационния период служат телесни мазнини, натрупани по време на 
активния период. Някои животни са в хибернация непрекъснато по време на 
неблагоприятните условия, докато други се пробуждат за кратко. 

Пробна площ – територия с точно определени размери и площ, в която се извършват 
конкретни проучвания. Пробните площи се създават за провеждане на подробни 
наблюдения и изследвания на различни параметри и характеристики на даден 
билогичен вид или популация. Най-често пробните площи се създават с постоянни 
граници, така че може да се следят и сравняват промени в изследваните показатели, 
настъпващи с времето. 

Подборен отстрел – представлява целево унищожаване (от човека) на определени 
животни, целящо подобряване на здравословното състояние, възрастовата и половата 
структура на популацията, както и предотвратяване на евентуални опасни заболявания. 
Основната цел на подборния отстрел е оптимизиране на генетичния фонд на 
популацията. Дейностите по подборен отстрел се провеждат само там, където ловът на 
диви животни е разрешен.  

Мониторинг – представлява процес на събиране на информация за разпространението, 
числеността, половата и възрастова структура, раждаемостта и други характеристики за 
даден вид или на определена популация. Мониторингът може да се опише и като 
система от дейности свързани с наблюдение и проучване на даден биологичен вид или 
популация. 
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