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Използвани съкращения 
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ПП „Витоша” – Природен парк „Витоша” 

GPS – Global Positioning System 
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1. Базова информация за европейския лалугер 
1.1. Видова принадлежност и разпространение на европейския лалугер 
Лалугерите са дребни бозайници от семейство Катерици (Sciuridae). В света има повече 
от 30 различни вида, а в Европа се среща само един – европейският лалугер 
(Spermophilus citellus L.). Той обитава Средна и Източна Европа, като се среща в 
Полша, Австрия, Германия, Чехия, Словакия, Унгария, Румъния, Македония, България, 
Сърбия, Турция, Северна Гърция, Украйна и Молдова. 
За европейския лалугер са описани 9 различни подвида. Не е изяснено точно колко от 
тях се срещат в България. Разделянето на подвидове е направено основно на базата на 
различия в окраската и размерите на черепа. 
 

Фиг.1 Разпространение на европейския лалугер  
(източник Световен съюз за защита на природата, IUCN, 2012) 

 

1.2. Разпространение в България 
В България лалугерът се среща из цялата страна от 0 до 2500 метра надморска 
височина. Находищата на вида са неравномерно пръснати из страната като заемат 
открити местообитания, обикновено покрити с ниска тревна растителност. Най-
многобройни са колониите в равнините при малка надморска височина и на места, 
където се води редовна паша. Планинските находища са малко на брой и са изолирани. 
Освен на Витоша, лалугери на по-голяма надморска височина се срещат в Стара 
планина и Рила. През последните години е налице ясна тенденция за намаляване на 
числеността на европейския лалугер. Наблюдава се фрагментация (разпокъсване) и 
намаляване на размера на редица колонии, а някои заемани от вида местообитания в 
миналото са изоставени. След интензификация на селското стопанство, започнала в 
средата на XX-ти век, числеността на вида намалява значително.  
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Фиг.2  Разпространение на лалугера в България (по Koshev Y. 2008) 

 

 

1.3. Биология и екология на вида  

1.3.1. Описание 
Европейският лалугер е среден по размери гризач с дължина на тялото до 23 см и тегло 
до 350 грама. Козината е жълто-кафява, като на корема е по-светла до бледожълта. 
Гърбът е по-тъмен. Главата е закръглена, очите са големи, заобиколени с тясна светла 
ивица. Ушите са къси и заоблени. Опашката е също сравнително къса (4-6 см). С 
големите си и здрави нокти на предните крака лалугерите прокопават своите подземни 
ходове. 
Лалугерите са социални животни, които образуват големи струпвания (колонии). В по-
големите колонии на вида у нас броят на индивидите може да достигне до няколко 
хиляди. Проведените проучвания за числеността и плътността на популациите на 
лалугера в България са оскъдни и касаят само отделни местообитания. Плътността в 
колониите на лалугера в подбалканските полета на Стара планина в района на София, 
например, може да достигне до 100-120 екземпляра на хектар. Плътността на колонията 
на Витоша в района на м. Накев камък през 2010 г. е оценена на 10-12 екземпляра/ха. 
Европейският лалугер живее в подземни убежища, които използва както като временни 
укрития, така и като зимни убежища, в които прекарва студените месеци в зимен сън.  
Продължителността на живота при лалугера е 2 или 3 години. Малка част от животните 
достигат 4-5 годишна възраст.  
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Фиг. 3 Снимка на лалугери в м. Накев камък на територията на ПП „ Витоша” 

  
 

1.3.2. Местообитания 
Основните местообитания на лалугера са открити места с ниска тревна растителност, 
обикновено пасища. Лалугерът предпочита хомогенни и дълбоки почви с ниска 
влажност. В Североизточна България колониите са разположени най-често върху 
черноземни почви. Колониите в задбалканските котловини са предимно върху 
канелени почви. Колонията на лалугера в м. Накев камък на Витоша е разположена 
върху кафяви горски почви. Понякога видът се заселва и върху алувиално-ливадни 
почви в речните долини, но само където почвата е добре дренирана, така че да не 
позволява покачване на нивото на подпочвената вода.  

1.3.3. Поведение, денонощна и годишна активност 
Активният сезон за лалугера започва със събуждането от зимен сън, което обикновено 
става от началото на март до май в зависимост от надморската височина и конкретните 
метеорологични условия. В години с тежка и студена зима събуждането е по-късно. 
Най-късно зимните си убежища напускат лалугерите във високопланинските 
популации – в зависимост от годината това става през май или дори в началото на юни.   
Денонощната активност на вида е тясно свързана с температурата на околната среда. 
Сутрин активността започва 2-3 часа след изгрев слънце, когато температурата на 
околната среда е достатъчно висока. При много топли дни лалугерите са активни в 
ранните сутрешни часове, а най-горещата част от деня прекарват в дупките си. 
Индивидуалният участък при европейския лалугер не е голям. При наличие на 
достатъчно храна площта му най-често е по-малка от 1 декар. В течение на сезона, с 
изсъхването на растителността и намаляването на хранителния ресурс, животните 
започват да се отдалечават повече от убежището си. При единични екземпляри са 
регистрирани разселвания на разстояния над 100 км за период от 1-2 години, но това са 
изключения. 
Обикновено най-рано на повърхността излизат мъжките, след тях женските и накрая 
младите, родени предната година. Непосредствено след събуждането лалугерите са 
слабо активни и прекарват много време в близост до дупката си. Постепенно 
възстановяват силите си и навлизат в размножителния период. През периода на 
разгонване лалугерите често са активни и при неблагоприятни метеорологични 
условия – при ниски температури, снеговалеж, вятър и други. 
Европейският лалугер линее веднъж годишно. Това се случва около месец след 
събуждането от зимен сън. 
В течение на годината се наблюдават големи различия в дневната активност на 
мъжките, женските и младите животни. Най-активни през брачния период са мъжките. 
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По време на отглеждането на малките женските са по-активната част от популацията. 
По време и след разселването си младите са особено активни. Младите се разселват 
след като станат независими  от майка си. Най-често те изкопават нови дупки недалеч 
от тази, в която са се родили, но има и случаи на разселвания на големи разстояния. По 
това време (обикновено втората половина на юни до средата на юли) възрастните 
мъжки вече са значително охранени и активността им е слаба. Поради високите летни 
температури в много от местообитанията на вида възрастните мъжки и нараждалите 
женски често изпадат в състояние на летаргия в големите жеги още през юли. Може да 
се случи така, че летният сън да премине в зимен с незначителни активни периоди 
между двата. Женските, които са раждали в настоящата година, имат нужда от повече 
време, за да натрупат достатъчно запаси и обикновено изпадат в летаргия през август. 
Младите индивиди остават активни най-често до средата на септември, а в някои 
местообитания, макар и рядко, и до началото на октомври. Интересен факт е, че теглото 
на лалугерите преди изпадане в зимен сън е почти два пъти по-голямото от това при 
събуждане през пролетта. 
Преди зимния си сън лалугерите подготвят убежищата си като изкопават специална 
гнездова камера, която застилат със сухи треви. 
По време на летаргията жизнената дейност силно спада – забавя се и се нарушава 
ритъмът на дишане и пулсът, понижава се температурата на тялото, забавя се скоростта 
на обменните процеси в организма. Така например в будно състояние за 1 минута се 
извършват 57-87 вдишвания и издишвания, докато при вцепенение – по 5, а на моменти 
дишането може дори да прекъсне за кратко. В активно състояние температурата на 
тялото е 31-38оС, докато при вцепенение спада до 13оС. По време на летаргията 
резервите на организма се изразходват максимално икономично. По време на лятното 
вцепенение лалугерите губят за денонощие около 1,1-1,2% от телесната си маса, а през 
зимата само 0,5-0,15%. 

1.3.4. Размножаване и развитие 
Европейският лалугер съзрява полово на втората година от живота си. Както вече бе 
споменато, размножаването започва веднага след събуждането през пролетта. Малките 
се раждат след 25-30- дневна бременност в родилна камера под земята. Обикновено 
раждането на малките е в края на май или началото на юни. Новородените от една 
женска са от 2 до 11, като най-често са около 7. Малките се раждат голи и слепи, като 
теглото им е около 4-5 грама. Проглеждат на възраст от 8-9 дена, като по това време 
започват да им растат и първите зъби. Козината започва да се появява в края на втората 
седмица от живота им, в третата или четвъртата седмица напускат за първи път 
дупката. Някои индивиди започват разселването си още преди средата на юни, но най-
често малките се отделят от майките си в края на юни началото на юли. Кърменето 
продължава 20-25 дни, обикновено до края на май. По време на кърменето телесното 
тегло на женските намалява и е най-ниско през юни. 
Плодовитостта на женските зависи от възрастта и физиологичното им състояние, а 
също и от конкретните екологични условия. Охранените възрастни женски са най-
плодовити, а потомството на младите женски, които се размножават за първи път, е по-
малобройно. 
Европейският лалугер има сравнително ниска размножителна способност, която често 
зависи от условията на средата. 

1.3.5. Хранене 
Храната на лалугерите е предимно растителна. Храни се с всички части на растенията, 
но най-често използва зелените части на тревисти растения и семена. За 
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предпочитанията на лалугера към узрелите семена свидетелства и родовото му име 
Spermophilus, което в превод от латински означава „обичащ семена”. Проучвания сочат, 
че рано сутрин животните се хранят със зелени растителни части, с което задоволяват 
първоначално глада си и възстановяват загубеното през нощта количество вода. След 
това започват активно да търсят луковици, семена и насекоми. Следобед отново се 
хранят предимно със зелени растителни части. Средният дневен прием на храна в 
активния сезон е от порядъка на 100-150 грама растителна маса. Когато е на 
повърхността и се храни, европейският лалугер е застрашен от нападения от хищници. 
Затова често набързо събира храната в бузите си и отива в дупката, където на сигурно 
място я сдъвква и поглъща. След събуждането от зимен сън лалугерите се нуждаят от 
повече енергия, за да възстановят загубеното си тегло и за да могат да участват в 
размножаването, ето защо в този период те се хранят и с насекоми, луковици и корени 
на различни растения. Макар и рядко, лалугерът се храни и със земни червеи и други 
безгръбначни обитатели на почвата. В храната му са установени остатъци и от гущери 
и малки мишевидни гризачи, но това се случва по изключение. 
Налице са възрастови различия в преобладаващите съставки на храната на лалугера. 
Тези различия са най-силно проявени през юни. Докато по това време възрастните 
животни започват да се подготвят за зимата, във връзка с което семената и насекомите 
съставляват съществена част от храната им, основният тип храна на младите са 
зелените части на растенията.  
Има документирани случаи за събиране на хранителни запаси за зимата, но това се 
счита за изключение. Смята се, че зимният сън на лалугера е непрекъснат и той разчита 
само на натрупаните през лятото мазнини. 

1.3.6. Влияние на хищници 
Европейският лалугер е важен хранителен ресурс за редица хищници. Много грабливи 
птици се хранят с лалугери.  Сред тях са царският орел, скалният орел, ловният сокол, 
малкият и голмият креслив орел и други. На територията на ПП „Витоша”, в рамките 
на колонията на европейския лалугер е наблюдавано ловуване на скален орел, 
белоопашат и обикновен мишелов. 
Сред бозайниците също има хищници, които се хранят с лалугери. Сред бозайниците у 
нас два са животинските видове, за които лалугерът има важно значение като 
хранителен ресурс – пъстрият пор и степният пор. 
В процеса на еволюцията лалугерите са изработили механизми за намаляване на 
щетите, нанесени от хищници. Подобен механизъм е подаването на алармен сигнал при 
забелязана опасност. Когато са извън убежището си, лалугерите са много предпазливи. 
Често се изправят, присядайки на задните си крака и оглеждат околността. При 
потенциална опасност се приближават към укритието си и застават на входа. При 
регистриране на хищник издават характерен предупредителен писък. На него реагират 
останалите обитатели на колонията, намиращи се наблизо – те се притаяват или бързо 
се скриват в дупките си. Този колективен механизъм за защита работи много добре и не 
позволява на грабливите птици да нанасят големи вреди на лалугерите.  
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Фиг.4 Лалугер, оглеждащ се за хищници 

 

 

1.3.7. Влияние на някои фактори върху популацията на европейския 
лалугер  
Състоянието на европейския лалугер се влияе пряко от вида на земеползване в 
местообитанията му. Най-често там, където земеделието е интензивно и съпътствано с 
използването на големи количества изкуствени торове, видът не се среща. Докато на 
места, където селскостопанските практики са екстензивни и устойчиви съществуват 
подходящи за лалугера местообитания. В миналото земеделие, характеризиращо се с 
редуващи се малки по площ обработваеми и необработваеми земи е благоприятствало 
вида. Разораването и създаването на големи по площ масиви обработваема земя се 
отразяват крайно негативно на вида в равнините. 
Животновъдството, най-вече използването на естествени или създадени и поддържани 
от човека пасища е фактор, който благоприятства развитието на вида.   
През последните години, в резултат на намаляването на пасищното животновъдство, 
значителни площи са практически изоставени и на тези терени се наблюдават ясно 
изразени обраствания на откритите площи (особено в планинските райони), водещи до 
ограничаване разпространението и намаляване на плътността на съществуващите 
колонии. Типичен е примерът с колониите на лалугера на Витоша, където в рамките на 
последните 50-тина години се наблюдава драстично намаление на популацията на 
европейския лалугер. 
Освен към обрастването на пасищата с храсти, лалугерът е особено уязвим и при 
заблатяване и разораване. 

1.3.8. Природозащитен статус 
Европейският лалугер е включен в Червения списък на Световния съюз за защита на 
природата (IUCN) в категория „уязвим” (VU). Включен е в Бернската конвенция, 
Приложение II (строго защитени видове от фауната), както и в Директивата за опазване 
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на природните местообитания на дивата флора и фауна 94/43 на ЕEC, Приложения II и 
IV. 
Съгласно българското законодателство лалугерът е включен в Приложение II на Закона 
за биологичното разнообразие. В Червената книга на България лалугерът също е 
включен като уязвим вид. 
 

2. Регистриране на следи от жизнената дейност на 
европейския лалугер  

2.1. Убежища. Разпознаване на лалугеровите дупки на терен. Видове 
дупки. 
При изграждане на убежищата си европейският лалугер копае два типа дупки – 
временни и постоянни. Временните дупки представляват недълбок наклонен 
(хоризонтален) тунел с един вход и без гнездова камера. Те се намират в хранителния 
район и се използват за временно укритие при опасност. Броят на временните дупки се 
увеличава в края на активния сезон, когато поради недостиг на сочна храна лалугерът е 
принуден да се храни на по-голяма територия. Постоянното убежище е по-сложно 
устроено. То представлява система от тунели и една или повече гнездови камери. 
Постоянните убежища винаги имат по няколко входа и изхода. Те могат да бъдат както 
хоризонтални, така и вертикални тунели. Гнездовата камера представлява разширение в 
края на основния тунел, в която животните прекарват зимния сън, а майките раждат 
своите малките.  
В края на лятото или през есента, лалугерът изкопава един или няколко хоризонтални 
хода, като в края на един от тези ходове се оформя гнездова камера. Преди изпадане в 
зимен сън, над гнездовата камера изкопава вертикален ход по посока на повърхността, 
но недостигащ до нея. С получената пръст запушва полегатия тунел към гнездовата 
камера. След събуждане от зимен сън, за да излезе навън, лалугерът доизкопава 
вертикалния ход. Пръстта пада надолу и затова пред отворите на тези тунели няма 
изхвърлена пръст. Тези вертикални ходове остават сравнително тесни и без струпана 
пръст наоколо им. По това лесно могат да се различат от хоризонталните ходове 
(дупки). Счита се, че броят на вертикалните дупки в периода след събуждане от зимен 
сън е сравнително точен показател за броя лалугери в колонията, тъй като всеки 
индивид използва индивидуален изход от зимното си убежище.  
 
Фиг.5 Вертикални ходове на лалугер. Това са дупките, през които лалугерите излизат 

от убежищата си след края на зимата. 
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Броят на хоризонталните дупки (наклонените тунели) на дадена площ обикновено е 2–3 
пъти по-голям от този на вертикалните. Хоризонталните тунели навлизат в почвата под 
ъгъл. Някои от тях са почти хоризонтални, затова и така ги наричаме условно. В 
течение на активния сезон тези дупки могат да бъдат разширени и диаметърът им 
нерядко е значително по-голям от този на вертикалните. При разширяването на 
входовете и вътрешността на тунелите лалугерите изхвърлят навън ненужната пръст, 
така пред някои от хоризонталните дупки се получават купчини от изхвърлена почва. 
Най-активно е копаенето на убежища в периода на разселване на младите.  
 

Фиг.6 Хоризонтални ходове на лалугер. Ясно се вижда по-големият им размер в 
сравнение с вертикалните и изхвърлената пред дупките пръст. 

  
 
Освен на хоризонтални и вертикални, дупките на лалугерите могат условно да се 
разделят и на стари и нови. При обхождане на местообитанията на лалугера на терен 
сравнително лесно може да се установи кои ходове са използвани (нови) и кои са 
изоставени (стари). Изоставените дупки на лалугери са обрасли с тревиста 
растителност и пред тях няма прясно изкопана пръст. При преброяване на общия брой 
дупки в пробна площ е препоръчително да се отбелязва броят на използваните (новите) 
и неизползваните (старите) ходове. Различаването на изоставена от използвана дупка 
не винаги е лесно. Понякога, особено при терен, където не се извършва паша, 
използваната дупка също може да е обрасла с тревна растителност. Тревите около 
използваната дупка, обаче, винаги са полегнали навън спрямо входа, докато при 
старите входове растителността често покрива по-голямата площ на отвора. 
Дупките на лалугера могат да се объркат с дупките на някои мишевидни гризачи, 
живеещи под земята. Обикновено размерът на отвора на ходовете на лалугера е не по-
малко от 5 см в диаметър. По това лесно може да се отличи от дупките на доста по-
дребните мишки и полевки, които се срещат на Витоша. Може да се обобщи, че ако 
размерът на намерена на терен дупка е по-голям от 5 см, то това най-вероятно е тунел 
прокопан от лалугер. Разбира се съществува вероятност за грешка, тъй като по-
дребните гризачи понякога разширяват входовете на тунелите си. Ако сме намерили 
дупка, за която се съмняваме дали е на лалугер или не можем да опипаме с ръка 
вътрешността на тунела, за да установим дали не се стеснява веднага след входа. Ако 
това е така, то тогава е ясно, че тунелът не принадлежи на лалугер, а на някой по-
дребен гризач. 
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Фиг. 7 Често лалугерите прокопават своите ходове под камъни или скални късове. 

  
 

2.2. Следи и екскременти 
Обикновено най-лесните за забелязване и откриване следи от жизнената дейност на 
европейския лалугер са входовете на подземните тунели, тъй като те са сравнително 
големи и лесни за откриване, но разбира се лалугерът оставя и други следи. 
Отпечатъците на стъпалата на лалугера имат малки размери – отпечатъкът от задната 
лапа е с размери 2x1,3 см, а този от предната е със средни размери 1,8x1,2 см. Предната 
лапа има четири пръста, докато задната е с пет. При движение в бяг лалугерите оставят 
диря, състоящата се от стъпки, разположени в групи по две, а при придвижване на 
подскоци - в групи по четири. Тъй като местообитанията на лалугера са почти изцяло 
покрити с трева, регистрирането на стъпкови отпечатъци е трудно. Най-често следите 
на вида могат да се видят във влажната, изровена от дупката пръст. 
Екскрементите на лалугера са малки, черни на цвят с дължина до 1,5 см, цилиндрични 
и заострени в единия край. Екскрементите, обикновено, се наблюдават около входовете 
на тунелите. 
Следите и екскрементите на европейският лалугер не се използват при провеждане на 
дейности по мониторинг на вида. 
 

Фиг.8 Екскременти на европейски лалугер 
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3. Кратка история за развитието на популацията на 
европейски лалугер в ПП „Витоша” 

В миналото многочислени колонии от лалугери са обитавали южните и западни 
склонове на планината. Основните местообитания на лалугера на Витоша са били 
пряко свързани с традиционно използваните пасища. Има сведения, че през XVIII век 
на Витоша броят на домашните животни, извеждани на паша е бил по-голям от 100 000 
глави добитък. В резултат на пашата са съществували големи открити площи с ниска 
тревна покривка, които са оптимални местообитания за европейския лалугер. Пашата в 
планината, обаче, постепенно намалявала, докато с настъпилите политически промени 
в началото на 90-те години на XX-ти век е почти напълно преустановена. С 
прекратяването на пашата повечето от традиционните пасища започват да обрастват с 
храстова и дървесна растителност и да се превръщат в непригодни за лалугера 
местообитания. Така сега, през 2012 г., подходящите за лалугера места на територията 
на ПП „Витоша” са изключително малко на брой и с малка площ. Разбира се, липсата 
на подходящи местообитания довело до драстично намаляване на броя на лалугерите в 
планината. Големи колонии лалугери напълно изчезнали от сенокосните ливади и 
пасища над селата Ярлово и Железница. 
Като цяло числеността и заеманите от вида територии намаляват значително за периода 
1985-2008 г. в цялата страна. Само за района на Софийското поле (включително 
Витоша) е установено, че през 2008 г. лалугерът вече не се среща в 40% от 
съществувалите преди 1985 г. местообитания. 
 
Фиг. 9 Исторически и съвременни данни за разпространението на европейския лалугер 

в района на Софийското поле (по Stefanov V., E. Markova. 2009.) 

 
 
Към 2009 г. на територията на природния парк със сигурност се знае за наличието на 
колонии на вида в района на м. Накев камък. Впоследствие се оказва, че това не е 
единствената колония на европейския лалугер на Витоша. Друга такава съществува в 
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района на Асланов рид. Възможно е съществуването и на други малобройни колонии 
на лалугер по слабо проучените южни склонове на планината. 
 
 
Фиг. 10 Местообитанието на европейския лалугер в местността Накев камък, ПП 
„ Витоша”. На заден план ясно се вижда обрастването на някогашните пасища с 
дървесна растителност. На преден план се виждат ивиците окосена през 2009 г. 

тревна растителност. 

 
 

В находището на лалугера в местността Накев камък през 2008 г. е установена 
численост от не повече от 25 индивида. Такъв брой екземпляри не би могъл да осигури 
запазването на субпопулацията на вида в бъдеще. Ето защо Дирекцията на ПП 
„Витоша” предприема мерки за подобряване на местообитанията на вида в района. 
През 2009 г. и 2010 г. се извършват неколкократни окосявания на тревната 
растителност в обитаваната от лалугери територия. На площ с размери 10 декара се 
отстранява дървесната и храстова растителност, което значително подобрява условия за 
съществуване на лалугерите.  
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Фиг. 11 Косене и отстраняване на дървесна растителност в местообитанието на 
лалугера в м. Накев камък, ПП „ Витоша”  

 
 
В допълнение в центъра на обитаваната от вида територия се обособява постоянна 
пробна площадка (размери 100/100 м), където се извършва редовен пролетен 
мониторинг от служители на ДПП „Витоша”. Само в резултат на тези мерки за период 
от 3 години извършваният мониторинг сочи петкратно увеличение на броя на 
лалугеровите дупки в постоянната пробна площадка – таблица 1. 
 

Таблица 1 Резултати от провеждания мониторинг на лалугер 
Регистрирани дупки, брой 

Дата 
Пробна 
площадка 

Размер Вертикални 
нови 

Вертикални 
стари 

Хоризонтални 
нови 

Хоризонтални 
стари 

Общо 

08.06.2008 
Накев 
камък 

100/100м 3 бр. 2 бр. 17 бр. 2 бр. 24  

29.04.2009 
Накев 
камък 

100/100м 8 бр. 12 бр. 35 бр. 18 бр. 73  

04.05.2010 
Накев 
камък 

100/100м 43 бр. 3 бр. 86 бр. 7 бр. 139 

 
 
Косенето и отстраняването на дървесната растителност в местообитанията на вида в м. 
Накев камък имат положителен ефект върху витошката популация на лалугера, но не са 
достатъчни, за да се гарантира опазването на вида в планината. Ето защо през 2009 г. се 
взема решение за внасяне на лалугери на Витоша от други места. Тъй като пускането на 
животни от друго място в рамките на съществуващата колония в м. Накев камък крие 
рискове, свързани с пренасянето на паразити или заразни заболявания, за новодошлите 
лалугери е избрано друго място. Първите лалугери (20 броя), донесени на Витоша през 
лятото на 2011 г., са освободени над с. Чуйпетлово. Подбраното място не е случайно. За 
да бъде възстановяването на вида успешно, мястото е избрано, така че да предлага 
подходящи условия за лалугера (плътност, дълбочина и структура на почвата, 
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влажност, температурен режим, да няма сериозни обраствания с храсти или дървета и 
тревната покривка да е с подходяща височина), да е отдалечено от други колонии на 
вида, но да има възможност за преход на индивиди между отделните колонии. 
Донесените лалугери са уловени в района на кв. „Кремиковци”, в Софийското поле, 
където популацията донор е с висока численост, така че изнасянето на няколко 
индивида не би нарушило баланса в колонията. 
За да се осигурят оптимални условия за новопристигналите лалугери, избраното място 
предварително е окосено. Изградена е адаптационна ограда както за предпазване на 
гризачите от хищници така и за задържането им в рамките на подготвената площ. В 
адаптационната ограда с помощта на моторен свредел през няколко метра във вид на 
мрежа са направени първоначалните дупки, които да се ползват за убежище от 
животните. Оградата и предварително направените дупки имат за цел да задържат 
лалугерите в мястото на пускане. 
 

Фиг. 12  Адаптационна ограда за лалугери над с. Чуйпетлово, август 2011 г. 

 
 
Така от лятото на 2011 г. на територията на ПП „Витоша” започва създаването на още 
една колония на европейския лалугер. Процесът на възстановяване на вида над с. 
Чуйпетлово ще продължи и през следващите няколко години.   
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Фиг.13 Освобождаване на лалугер в адаптационното ограждение, август 2011 г. 

 
  

4. Списък с важни за опазване животински видове на 
територията на ПП „Витоша”, свързани с европейския 

лалугер 
Приложеният тук списък е на видове, включени в Приложение 3 на Закона за 
биологичното разнообразие и в стандартния НАТУРА 2000 формуляр за ПП „Витоша”. 
Списъкът съдържа само видове, които имат отношение към популацията на 
европейския лалугер. Видно е, че всички изброени животински видове в таблица 2 са 
хищници. Това е така, тъй като лалугерът е важен източник на храна за редица 
хищници. За всяка от изброените по-долу грабливи птици има данни, че в по-голяма 
или по малка степен разчита на този дребен бозайник за изхранването си. Конкретно на 
Витоша, лов на лалугери в района на м. Накев камък е наблюдаван от страна на скален 
орел, белоопашат и обикновен мишелов на няколко пъти в периода 2008-2010 г. Сред 
бозайниците пъстрият пор се е специализирал да се храни с лалугери. Някои автори 
дори считат намаляването на числеността на лалугера като една от основните причини 
за намаляване на броя и на пъстрите порове. 
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Таблица 2 Важни за опазване животински видове на територията на ПП „ Витоша”, 
свързани с европейския лалугер 

Българско наименование Латинско наименование 
Бозайници 

Пъстър пор Vormela peregusna 
Птици 

Белоопашат мишелов Buteo rufinus 
Голям креслив орел Aquila clanga 
Орел змияр Circaetus gallicus 
Малък креслив орел Aquila pomarina 
Скален орел Aquila chrysaetos 
Голям ястреб Accipiter gentilis 
Сокол скитник Falco peregrinus 

 

5. 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. 

5.1. 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 поне 
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. 
Той 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, така че магнитната стрелка да бъде напълно 
свободна при въртенето си. Като държим уреда в хоризонтално положение изчакваме 
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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.  
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: 
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√ 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 
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 дървета, 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. 
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Фиг. 14 Разположение на Северната (полярната) 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 
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 два съседни хоризонтали (вертикален мащаб) 50 м и 4 броя 
хоризонтали между двете точки денивелация 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 
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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 от намиране на собственото положение и 
ориентирите, които виждаме около себе си на картата, така и от 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 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, та да ги 
четем лесно север е нагоре, юг – надолу, запад наляво, а изток надясно. 
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. 
Завъртаме картата така, че избраните линии на терена и на картата да станат 
успоредни и картата ни е осеверена. Ако знаем нашето местоположение на 
картата, за линеен ориентир може да послужи правата, свързваща ни с някой 
видим ориентир. 

5.2. 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 
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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:  

1) опасности, свързани с климатичните особености на планината – 
барометричното налягане, ниските температури и слънчевото греене. 
2) опасности, свързани с метеорологичните условия – снежна покривка, 
наличието на лавинна опасност, намалена видимост, екстремни температури, 
бури, ветрове и т.н. 
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. 

5.3. 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 
пасажи. Голяма част от пътеките на Витоша преминават по такъв тип терен. Много 
често обаче, при наблюдението на лалугери 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. 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. 
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√ 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. 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, 
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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.   

5.4. 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. 

5.4.1. 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 



28 
 

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, 
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. 
Панталони – 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. 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. 
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. 
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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. 

5.4.2. Раница  
В планината обикновено цялата екипировка и багажът 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 мониторинг на европейския лалугер 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 колан. Той се закопчава на кръста на носещия и способства 
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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. 

5.4.3. 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 
слънчевата светлина. Препоръчително е слънцезащитният крем да има поне 
фактор 20.  
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√ 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. 

6. 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. 

6.1. 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. 

6.2. 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. 

6.3. 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 
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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. 

6.4. 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. 

6.5. 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.  
 

7. Основно оборудване при извършване на наблюдения на 
европейския лалугер 

При извършване на теренни наблюдения на европейския лалугер всеки наблюдател 
трябва задължително да притежава и умее да работи с основното оборудване, описано 
по-долу. 

7.1. Бинокъл 
Бинокълът значително улеснява наблюдението на лалугерите. Тъй като лалугерите 
обитават открити пространства, забелязването им с невъоръжено око също е възможно. 
Но поради сравнително дребните им размери за определяне на броя им, както и за 
наблюдения върху поведението им е необходим бинокъл. През лятото и есента 
козината на лалугерите 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 лалугери, които иначе са 
незабележими. Накратко, ако искаме да извършим качествени наблюдения на 
лалугеровите колонии 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 
го използваме само стационарно. Цената на различните класове бинокли също варира в 
широки граници. 
За наблюдение на дребни гризачи като лалугерите 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. Оптималният размер на 
обектива за целите на мониторинга на европейския лалугер е между 40 и 60 мм. 
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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. 15 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 лалугера, особено при търсене на нови колонии 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. 

7.2. 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 лалугери 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. 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. 
 

Винт за фокусиране 

Окуляр 

Обектив 
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Фиг. 16 Наблюдение на диви животни със зрителна тръба  

 
 

7.3. 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. 17 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. 18 Определяне на местоположение чрез измерване на разстояние 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пространството, обаче, 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 лалугери и след това тази информация да бъде 
прехвърлена в компютър и анализирана. 

235 км 

550 км 

615км 615 км 
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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. 

8. Методи за мониторинг на европейски лалугер 
8.1. Пробни площадки с пълно преброяване на лалугеровите дупките 
Методът за мониторинг на европейския лалугер в пробни площадки се изразява в пълно 
преброяване на дупките на лалугера на предварително определена площ (пробна 
площадка). Това е основният метод за мониторинг на европейския лалугер на Витоша. 
За разлика от трансектния метод, където също се определят пробни площадки, тук 
площадките са с по-малка площ (най-често 100x100 метра) и в обхвата на площадка се 
извършва преброяване на всички дупки. Основните предимства на този метод са, че 
отнема по-малко време в сравнение с трансектния метод, дава по-детайлна информация 
за състоянието и приблизителната численост на лалугера в рамките на пробната 
площадка, много по-практичен е за приложение при колонии, заемащи малка площ, 
каквито към 2012 г. са тези на Витоша. При прилагането на този метод е 
препоръчително наблюденията да се извършват в един и същи период от жизнената 
дейност на лалугера, а именно времето след приключване на излизането на лалугера от 
зимен сън и преди излизане на родените през текущата година млади от дупките. 
Препоръчително е също наблюденията да се извършват всяка година в едни и същи 
пробни площадки, за да могат събраните данни да се съпоставят и анализират. При 
наличие на данни, събирани за няколко поредни години могат най-лесно да се 
установят тенденциите в развитието на конкретна популация на лалугера. Ето защо е 
добре пробните площадки да бъдат трайно отбелязани на терен. Най-практично е това 
да се извърши в неголеми, но здраво забити в земята маркировъчни колчета. Освен това 
е задължително крайните точки на всяка пробна площадка да бъдат маркирани и с GPS, 
което значително улеснява не само анализа на събраната информация, но и намирането 
на пробната площадка при следващия мониторинг. 
Отчитането на лалугеровите дупки в пробната площ става с пълно обхождане и 
преброяване на всяка дупка. При този метод на мониторинг дупките на лалугера са 
разделят на четири различни категории в зависимост от произхода им, начина на 
употреба и периода на използване. Четирите категории са:  
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Хоризонтални нови дупки – това са хоризонтални ходове на лалугера (виж т. 2.1), 
които са използвани скоро преди извършване на мониторинга. Познават се лесно по 
купчините пръст пред повечето от тях. Липсва обрастване на входа с тревна 
растителност; 
Хоризонтални стари дупки – това също са хоризонтални ходове, но за разлика от 
предната категория, както и името им подсказва, това са стари неизползвани за 
определен период от време дупки. Познават се по липсата на големи купчини пръст 
край тях. Ако такава има, тя е изсъхнала и разнесена наоколо. Най-често този тип 
дупки са частично запълнени и обрасли с трева; 
Вертикални нови дупки – това са вертикални ходове на лалугерите, които те 
прокопават когато излизат от убежището си в края на зимата (виж т. 2.1). За разлика от 
хоризонталните ходове, които навлизат под малък ъгъл в почвата, тези се спускат 
вертикално надолу. Имат по-малък отвор от хоризонталните и нямат пръст покрай 
отвора. Не са обрасли с тревна растителност и не са запушени. Това са дупките, през 
които лалугерите са напуснали зимните си убежища същата година; 
Вертикални стари дупки – вертикални ходове, които са обрасли с трева, а някои от 
тях и частично запушени. Това са дупките, през които лалугерите са напуснали зимните 
си убежища предни години. 
Описването на типа на всяка дупка е от полза при анализа на събраната информация. 
Броят на вертикалните нови дупки може да ни даде груба, ориентировъчна представа за 
общия брой животни в пробната площадка, тъй като се счита, че всяко животно излиза 
през индивидуална вертикална дупка.  
Последователност на работа при извършването на мониторинг в пробни площадки с 
пълно преброяване на дупките: 

1) Определяне на границите на пробната площадка – след като се вземе решение за 
размера на пробната площадка, на терен се извършва обозначаване на четирите 
й крайни точки. Добре е, ако крайните точки се отбележат, така че да се виждат 
една от друга. Това значително улеснява работата и ориентирането на 
наблюдателя вътре в пробната площадка. 

2) Наблюдателят тръгва от едната крайна точка, придвижвайки се успоредно на 
границата на пробната площадка, на около 2-3метра от нея, така че да може да 
отчете наличието на дупки в ивица от около 5-6 метра.   

3) Когато стигне до края на площадката, прави 4-5 крачки перпендикулярно на оста 
на вече проверената ивица и поема в обратна посока, отчитайки дупките в нова 
ивица, успоредна на първата. При отчитането на дупките във втората ивица 
трябва да се внимава тя да бъде така разположена, че да не се пропуснат дупки 
между двете ивици или пък някои дупки да се отчетат два пъти. Така 
наблюдателят отчита всички дупки в пробната площадка. 

4) Текущо се отбелязва броят на отчетените дупки като те се категоризират в една 
от описаните четири категории. 

Полеви формуляр за провеждане на мониторинг по тази методика е приложен в т.10.1. 

8.2. Трансектен метод  

(по Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие в 
България) 
 
Съгласно Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие в 
България мониторингът на европейския лалугер се извършва в трансекти с дължина от 
по 1 км, обединени в пробни площадки с размери 1x1 км, като за всяка пробна 
площадка се извършва преброяване на лалугеровите дупки в пет успоредни трансекнта. 
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Прилагането на този метод за мониторинг на Витоша не  е целесъобразно поради 
малките размери на площите, обитавани от колониите на европейския лалугер и 
големите размери трансекти и пробните площадки. Въпреки това, тук е дадено 
подробно описание на методиката и начинът на прилагането й, за да може всеки, който 
иска да се запознае с този утвърден за цялата територия на страната метод за 
мониторинг. 
 
Най-подходящо време за извършване на дейностите по мониторинг 
Времето след приключване на излизането на лалугера от зимен сън и преди излизане на 
родените през текущата година млади от дупките.  
 
Необходимо оборудване  

√ Топографска карта на района (1:25 000 или 1: 50 000) с обозначени граници на 
площадката и трансекти. 

√ GPS  
√ Бинокъл – особено, ако ще се провежда предварителен оглед за наличие на 

лалугери и/или техни колонии. 
√ Ролетка  

 
Схема за полеви дейности  
Мониторинговата площадка е с площ 1 км на1 км. В границите на площадката се 
отчитат данните от пет паралелни трансекти, разположени на равни разстояния един от 
друг. Във всеки едни трансект, отчитането на данните се извършва на всеки 100 м.  
Мониторинговите отчети се извършват по следната схема: 

1) Инструктиране на участниците за общите принципи на методиката и 
биологичните особености на вида, върху който се базира методиката. Начин на 
работа на терена и попълване на формулярите. Раздаване на формуляри и 
материали за работа. Задължения на инструктора: да предостави топографска 
карта (М 1:25 000 или 1:50 000) с очертани границите на мониторинговата 
площадка и разположението на трансектите. 

2) Провеждане на теренно обучение/инструктаж: включва обучение в практически 
умения по идентификация на местоположението на площадката и трансектите, 
отработване на начина на отчитане на разстояние с крачки (на терен се отмерват 
с рулетка 100 м и участникът отброява с равномерна крачка няколко пъти в 
двете посоки колко негови крачки съответстват на 100 м ) и записване на 
данните във формуляра.  

3) Идентифициране местоположението на площадката на терена и началната точка 
на първия трансект (на 100 м от ъгъла на площадката). 

4) Тръгва се по трансекта в права линия като се отчитат дупките от двете страни на 
наблюдателя в ивица с широчина 5 м (по 2,5 м от всяка страна на трасето) и 
едновременно се броят крачките. След като са отмерени с крачки 100 м, във 
формуляра се записват отчетените данни за съответния сто-метров сектор и се 
продължава отчитането по следващите 100- метрови сектори на трансекта. 

5) След преминаването на 1 км (т.е. целия трансект), под прав ъгъл се отмерва 
разстоянието до следващия трансект (не повече от 200 м) и в обратна посока се 
повтарят отчетите по втория трансект на всеки 100 м. По този зигзагообразен 
начин се отчитат данни на 5 трансекта. 

6) В случаите когато площадката е с по-малки размери от 1 км х 1 км трансектите 
ще са по-къси от 1 км – това зависи от площта на местообитанието. При такава 
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ситуация се процедира по същия начин, както е описано по-горе, но при 
достигане на границата на местообитанието за всички останали 100-метрови 
отрязъци се попълва какъв тип местообитание са и се преминава на втория 
трансект. 

7) В случаите когато местообитанието е значително по-голямо от 1 кв. км и 
позволява разполагането на повече от една пробна площадка, то пробните 
площадки се планират така, че да граничат една с друга. 

Полеви формуляр за провеждане на мониторинг по Национална система за 
мониторинг на биологичното разнообразие в България е приложен в т.10.2. 

8.3. Мониторинг на поведението на европейския лалугер 
За провеждане на мониторинг на поведението на европейския лалугер на територията 
на ПП „Витоша” предстои да бъде разработена и описана методика. Към настоящия 
момент няма стандартизирана методика и формуляр за извършване на подобен тип 
наблюдения. 

8.4. Улавяне, измерване и пускане на свобода 
Методът включва улавяне на определен брой индивиди, определяне на пола и възрастта 
им и измерване на основни размери на тялото и крайниците Докато предните два 
метода за мониторинг (описани в т. 8.1 и 8.2) имат за цел определяне на приблизителна 
численост, плътност, разпространение и тенденции в развитието на популацията, този 
метод цели определяне на ориентировъчна възрастова и полова структура, както и 
общо физическото състояние на индивидите.  
Тъй като включва улавяне на животни, този метод е по-труден за изпълнение, изисква 
повече време и специализирано оборудване. Уловът и измерването се прилагат основно 
при провеждане на научни изследвания, и много рядко при регулярен мониторинг на 
европейския лалугер. Методът изисква значителни познания за биологията и 
екологията на вида, както и техническа компетентност по използването на 
необходимото оборудване. Тъй като уловът на лалугери е специфична дейност и крие 
сериозни рискове от нараняване или убиване на животните, е задължително 
изпълнението му да става само от квалифицирани и запознати с особеностите на работа 
специалисти. Не е подходящ за прилагане от доброволци. 

8.4.1. Видове капани за живо улавяне на лалугери и начин на използване 
Известни са различни подходи при улов на лалугери, както и различни видове капани. 
Всеки от тях си има предимства и недостатъци. 
Независимо какъв тип капани се използват е препоръчително да се работи с такива, в 
които се улавя само по един индивид и след навлизането на животното в капана второ 
да не може да влезе. Това условие трябва да се спазва, за да се изключи вероятността 
след лалугера в капана да се промъкне хищник. 
Винаги преди поставянето на капаните е задължително да се прекара известно време в 
наблюдение на колонията, така че да се установи кои дупки са действащи и най-често 
използвани, така че капаните да се поставят именно на тях. За по-добри резултати може 
да се използват и хранителни примамки (пшенични зърна или овесени ядки).  
Задължително е капаните да се проверяват през подходящи интервали от време. 
Проверката трябва да се извършва, така че лалугерите да не бъдат прекалено 
притеснени от човешкото присъствие при често посещаване, а от друга страна 
интервалът за проверка да не бъде прекалено голям, за да не се увеличава рискът за 
живота на лалугерите в резултат на прегряване или дехидратация.  
Като най-успешни в практиката по улов на лалугери до момента са се доказали 
живоловните капани – Донски тип. Основното предимство на тези капани е ниският 
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риск за здравето и живота на животните. Донският капан представлява цилиндрична 
метална клетка, затваряща се от капак на пружина. Когато лалугерът влезе в капана, 
пружината затваря капака след него. Капаните се поставят в дупките на лалугерите с 
капака надолу, така че при опит да излезе от дупката си животното изблъсква капака и 
влиза в капана. След поставянето му обикновено по-голямата част от капана стърчи над 
земната повърхност. 
 

Фиг. 19 Употреба на живоловни капани „ Донски тип” при улова на лалугери за 
разселване на територията на ПП „ Витоша”. 

 

 
 

 
Съществуват и редица други методи и капани за улов на лалугери, но те или са твърде 
опасни за животните или са неефективни. 

8.4.2. Измерване на тегло и снемане на основни соматометрични данни 
(обиколки, ръст, дължина на частите на тялото) 
Основните соматометрични данни при лалугера са дължина на главата, дължина на 
опашката, дължина на задното стъпало и височина на ухото. При извършване на тези 
измервания винаги е задължителна работата с ръкавици. За намаляване на стреса при 
животни е добре те да се поставят на тъмно и тихо място за няколко минути. На терен 
лалугерите могат да се поставят в тъмен кашон или да се покрият с тъмен плат, като не 
се излагат на пряка слънчева светлина. Всички размери се снемат прецизно с помощта 
на шублер или милиметрова линийка.  
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8.5. Мониторинг чрез поставяне на микрочипове 
Микрочипът за мониторинг на европейския лалугер представлява електронно 
устройство с малки размери (приблизително с големина на зърно ориз), което служи за 
индивидуално разпознаване на животните. Всеки чип е програмиран с индивидуален 
номер. Точно по този номер се разпознава индивидът, на който е поставен чипът. Тези 
миниатюрни устройства най-често се поставят в мастната тъкан под кожата като се 
инжектират с помощта на специално устройство за поставяне, наподобяващо 
спринцовка с игла. Разчитането на номера на всеки чип се извършва със специално 
четящо устройство (четец).  
Четящото устройство представлява уред, който излъчва сигнал, който активира чипа. 
След като е активиран, чипът изпраща своя индивидуален номер обратно до четеца. 
Съществуват различни марки и модели четящи устройства, но няма съществена разлика 
в принципа им на работа. Най-разпространените четци улавят сигнала, излъчван от 
чипа от разстояние не по-голямо от 10-15 см. Ето защо за проверка на идентичността на 
чипираните лалугери те трябва отново да се уловят. 
След имплантиране на чипа задължително се прави проверка с четящо устройство дали 
поставеното устройство функционира правилно.  
На всички 20 лалугера уловени и транспортирани до адаптационата ограда над с. 
Чуйпетлово през август 2011 г. са поставени микрочипове. Това значително ще улесни 
идентифицирането им при повторно улавяне. 
 
Фиг. 20 Поставяне на микрочип на европейски лалугер (вляво) и проверка на чипа с 

четец (вдясно) 

   
 

8.6. Работа с фотокапани 
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 
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използват фотокапани при провеждане на мониторинг на фауната. Тези устройства, 
обаче, не намират реално практическо приложение при извършване на мониторинг на 
европейския лалугер. Тъй като фотокапаните могат да бъдат успешно използвани за 
регистрирането на други видове диви животни в местообитания на европейския 
лалугер, тук е представена кратка информация за устройството им и начина на работа с 
тях. 
Фотокапаните представляват самостоятелно работещ фотоапарат, който може да се 
постави на избрано място и да заснема кадри на преминаващите оттам 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 видове и 
модели светкавици с различен обхват и сила. Основната разлика между различните 
модели 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, което удължава живота на батериите и 
значително намалява усилието за обработка и анализ на събраната информация. 
Различните 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 популации 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. 
Работата с фотокапани има специфика, която е добре да се познава от всеки, на когото 
му предстои да се сблъска с тези устройства. Тук са описани само някои основни 
правила, които трябва да се спазват, за да се постигнат оптимални резултати.  

9. Търсене на нови, непроучени до сега колонии на 
европейски лалугер 

Въпреки проведените през последните години проучвания за находищата на 
европейски лалугер на територията на ПП „Витоша”, все още няма пълна яснота за 
всички обитавани в миналото местообитания на вида. Не са ясни обхватът и плътността 
на колонията на лалугера в района на м. Асланов рид, например. Не е ясно дали 
големите лалугерови колонии над с. Ярлово са напълно изчезнали. Ето защо 
съществува необходимост от провеждане на бъдещи проучвания за разпространението 
и числеността на европейския лалугер в планината. 
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При търсене на нови колонии на лалугера на територията на ПП „Витоша” трябва да се 
започне с анализ на вероятните местообитания на вида в парка. Трябва да бъдат 
проучени най-напред местата, където са били разположени колониите на вида в 
миналото. Подходящи за оглед райони са бившите пасища над с. Ярлово, поляните над 
село Боснек, планинските пасища в м. Кръстец. Това са местата, където в миналото 
популациите на лалугера са били най-многобройни. Освен това е задължително да се 
провери за наличие на вида на местата, където той е регистриран в последните няколко 
години.  
При огледа на всеки един район трябва да сме запознати с основните екологични 
изисквания на лалугера към местообитанията. За да бъде дадено място подходящо за 
вида, то трябва да има подходяща растителна покривка. Оптимални за лалугерите са 
пасищни площи, покрити с ниска тревна растителност. Когато има значителни 
обраствания с храстова и дървесна растителност вероятността да намерим лалугер там 
е нищожна. Понякога лалугеровите колонии съществуват и при по-голяма височина на 
тревната покривка, но в България такива случаи са изключително редки.  
Друго условие едно местообитание да е подходящо за вида е подходящото изложение 
на склона. Колониите най-често са разположени или в равнинни местности, или на 
склонове с преобладаващо южно изложение. 
Европейският лалугер има предпочитания и към типа почва, която обитава. Почвата 
трябва да не е много камениста, така че лесно да се прокопава, да бъде достатъчно 
дълбока и с ниска влажност. Тежките глинести почви са неподходящи за лалугерите. 
Високите подпочвени води застрашават със заливане убежищата на лалугера и той ги 
избягва. 
Всички тези особености трябва да се имат предвид когато се извършва търсене на 
лалугерови колонии. Там, където условията не са подходящи, няма смисъл да се пилее 
време за изследване на района.  
Най-сигурният и сравнително лесен за откриване признак, че в даден район има 
лалугери е наличието на убежища на вида. Лалугеровите дупки са сравнително лесни за 
разпознаване (виж т. 2.1), групирани в близост една до друга и са сигурен признак за 
присъствието на вида. Разбира се, прякото наблюдение на лалугери също е признак за 
присъствието им в даден район, но то изисква повече търпение и опит, а често и 
употребата на бинокъл. Понякога за наличието на лалугерова колония можем да се 
ориентираме и по косвени признаци, като честото наблюдение на грабливи птици в 
даден район. Ако се наблюдава струпване или често присъствие на хищни птици над 
определена територия, особено в сезона на изхранване на малките (юни, юли), е добре 
мястото да се огледа за присъствие на лалугери. 
Препоръчително е всички проучвания, свързани с търсенето на нови колонии на 
европейския лалугер на територията на ПП „Витоша” да бъдат съгласувани с експерт 
„Фауна” при ДПП „Витоша”. 

 

10. Полеви формуляри за събиране на данни 
Тук са представени два различни формуляра за събиране на теренни данни за 
европейския лалугер. 

10.1. Полеви формуляр за събиране на данни в пробни площадки с 
пълно преброяване на лалугеровите дупките 
 
На фиг. 21 е представен формуляр за събиране на данни в пробна площадка с пълно 
преброяване на лалугеровите дупки, съгласно методиката, описана в т. 8.1. Тази 
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методика за извършване на мониторинг е по-подходяща за територията на ПП 
„Витоша”, тъй като колониите на европейския лалугер в парка са с малка площ и не е 
оправдано извършването на наблюдения по трансекти с дължина 1 км, както е по 
методиката, описана в Национална система за мониторинг на биологичното 
разнообразие в България. От една страна при изминаването на еднокилометровите 
трансекти съгласно методиката, описана в Националната система за мониторинг на 
биологичното разнообразие, само една малка част от трансекта ще преминава през 
колонията, което води до излишно хабене на време и ресурси. От друга страна пълното 
преброяване на лалугеровите дупки, дори на една малка площ, дава много по-пълна и 
точна информация за състоянието на популацията. 
 
Заглавията на всяка колона и ред във формуляра ясно показват каква информация 
трябва да се попълни във всяка клетка. 



 

Фиг.21 Формуляр за мониторинг на европейски лалугер с пълно преброяване на лалугеровите дупките в пробна площадка 

 

 

 

 

 

 

 

Облачност: t°C Дата:         Наблюдател:  Начален час: Краен час: 

Валеж: Вятър: 

Регистрирани дупки, брой Пробна площадка Размер 

Хоризонтални нови Хоризонтални стари Вертикални нови Вертикални стари ОБЩО 

       

       

       

       



 
 

10.2. Полеви формуляр за събиране на данни по Национална система за 
мониторинг на биологичното разнообразие в България 
Макар и реално неприложим за условията на територията на ПП „Витоша”, по-долу е представен 
основният формуляр за събиране на данни за европейския лалугер, 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. 22). 
Формулярът се попълва само при извършване на мониторинг на съществуващи колонии на 
европейския лалугер като стриктно се спазва утвърдената методика, описана в т. 8.2. Посредством 
формуляра се събира информация за граници на колониите, брой дупки и брой лалугери за даден 
трансект, приблизителна численост и тенденции в развитието на популациите, както и 
информация за общото състояние на местообитанията. Във всеки формуляр има възможност за 
попълване на пет трансекта. При необходимост от повече трансекти се използва нов формуляр. 
Този полеви формуляр не се използва за събиране на теренни данни за разпространението на вида. 
Заглавията на всяка колона и ред във формуляра ясно показват каква информация трябва да се 
попълни във всяка клетка. 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”. 
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Фиг. 22 Формуляр за мониторинг на лалугер (Национална система за мониторинг на 
биологичното разнообразие вБългария) 

Вид:             
[вписва се научното име на вида] 

Дата Начален час / Краен час 
на наблюдението 

Място             
[попълва се име на местност или друго, ако е известно] 

 
                         /              

ЕКАТТЕ   
� 

Населено място               
[указва се най-близкото населено 
място]           

Област                     � Община                                     � 

    
NUTS код 
� 

РДГ                                 � РИОСВ                      � Държавно                                 ���� 
горско стопанство (ДГС) 

    
Държавно ловно                    ���� 
стопанство (ДЛС)        

Отдел                                      ���� Подотдел                                       ���� 

   
Пробна площадка Код на колонията Код на хабитат по НАТУРА2000 ���� 
   
Температура Надморска височина 
  

Метеорологични условия Биогеографски  регион       
� 

Облачност [по скала от 0 до 11] Алпийски 

GPS координати (WGS 84) 

Вятър Континентален Longitude 
Валежи Черноморски Latitude 
Мястото попада в:                                                                                                                                     ���� 
[ако мястото попада в ЗТ се отбелязва името и]  
Защитена територия по ЗЗТ: име 

 ПУ: Национален парк 
ОУ: Отдел: Подотдел: 

Природен парк  
Резерват  
Поддържан резерват  
Природна забележителност  
Защитена местност  
Други защитени територии: име 
Корине място  
ОВМ  
Натура 2000  
Рамсарско място  
Екип:   Наблюдатели Институция 

1.   
2.   
3.   
4.   

 
Забележка: полетата, отбелязани със знак ����, не е задължително да се попълват на терен 
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На мястото извършва ли се паша на добитък: [отбележете с + ] 
Да Не Няма информация 
   

Домашни животни : Приблизителен брой : 
Крави    
Овце  
Кози  
Коне  

Ако има паша, на какви 
животни? 

Други  

Обраствания с високостъблена растителност: [отбележете с + ] 
Тръни Храсти Хвойна Друга Описание на растителността, ако е “друга” 
     

 
 

Съществуващи и/или потенциални заплахи за местообитанието: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бележки: 
 
 
 
 
 
 
 
 
[общи бележки и наблюдения върху местообитанието, колонията  и поведението на лалугерите, наблюдавани в съответното 
обследвано място] 

Промени: 
 
 
 
 
 
 
[установени промени (спрямо предишни наблюдения на същото място) в достъпа, земеползването и различни други 
особености, които според наблюдателите имат отношение към състоянието на колонията от лалугери] 

Снимки  [отбелязва се с + наличието на снимки, направени по време на наблюдението]    

Карти      [отбелязва се с + наличието на карта/ карти на мястото за наблюдение]             



49 
 

ОТЧЕТИ ПО ТРАНСЕКТИ Трансект № 1  [колоните се попълват с номерата, съответстващи на въведените данни в Таблица 1] 
 

GPS координати № Отсечки по 
трансекта Longitude Latitude 

вид  
местообитание 

водоиз- 
точник 

обраствания степен на тревно 
покритие 

височина 
на тревата 

път постройки брой установени 
дупки 

1.    0 – 100           
2. 100 – 200           
3. 200 – 300           
4. 300 – 400           
5. 400 – 500           
6. 500 – 600           
7. 600 – 700           
8. 700 – 800           
9. 800 – 900           

10. 900 – 1000           
Общ брой установени дупки по трансекта:  
Брой установени лалугери на трансекта: [ако не са установени такива, се вписва цифрата 0]    

 
ТАБЛИЦА 1 
Код вид местообитание водоизточник обраствания степен на тревно 

покритие 
височина на тревата път постройки 

1. пасище:  тревна площ, на която не 
се коси трева 

водопойни корита единични храсти, 
хвойна, тръни 

плътен чим до 10 см черен овчарници 

2. ливада:  тревна площ, на която се 
коси трева 

малки изкуствени 
водоеми 

плътно обрастване с 
храсти, хвойна, 
тръни 

оголена почва до 25% между 10 и 25 см асфалт краварници 

3. мочурлива почва потоци  Няма оголена почва над 25% над 25 см чакъл други 

4. обработваема земя няма    няма  няма  

5. изоставена земя (не е орано най-
малко 2 години)  

      

6. пустеещи земи – с изоставени 
изкопи, насипи и други следи от 
човешка дейност 

      

7. гора       
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ОТЧЕТИ ПО ТРАНСЕКТИ Трансект № 2  [колоните се попълват с номерата, съответстващи на въведените данни в Таблица 1] 

GPS координати № Отсечки по 
трансекта Longitude Latitude 

вид  
местообитание 

водоиз- 
точник 

обраствания степен на тревно 
покритие 

височина на 
тревата 

път постройки брой установени 
дупки 

1.    0 – 100           
2. 100 – 200           
3. 200 – 300           
4. 300 – 400           
5. 400 – 500           
6. 500 – 600           
7. 600 – 700           
8. 700 – 800           
9. 800 – 900           

10. 900 – 1000           
Общ брой установени дупки по трансекта:  
Брой установени лалугери на трансекта: [ако не са установени такива, се вписва цифрата 0]    

 
ОТЧЕТИ ПО ТРАНСЕКТИ Трансект № 3  [колоните се попълват с номерата, съответстващи на въведените данни в Таблица 1] 

GPS координати № Отсечки по 
трансекта Longitude Latitude 

вид  
местообитание 

водоиз- 
точник 

обраствания степен на тревно 
покритие 

височина на 
тревата 

път постройки брой установени 
дупки 

1.    0 – 100           
2. 100 – 200           
3. 200 – 300           
4. 300 – 400           
5. 400 – 500           
6. 500 – 600           
7. 600 – 700           
8. 700 – 800           
9. 800 – 900           

10. 900 – 1000           
Общ брой установени дупки по трансекта:  
Брой установени лалугери на трансекта: [ако не са установени такива, се вписва цифрата 0]    
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ОТЧЕТИ ПО ТРАНСЕКТИ Трансект № 4  [колоните се попълват с номерата, съответстващи на въведените данни в Таблица 1] 

GPS координати № Отсечки по 
трансекта Longitude Latitude 

вид  
местообитание 

водоиз- 
точник 

обраствания степен на тревно 
покритие 

височина 
на тревата 

път постройки брой установени 
дупки 

1.    0 – 100           
2. 100 – 200           
3. 200 – 300           
4. 300 – 400           
5. 400 – 500           
6. 500 – 600           
7. 600 – 700           
8. 700 – 800           
9. 800 – 900           

10. 900 – 1000           
Общ брой установени дупки по трансекта:  
Брой установени лалугери на трансекта: [ако не са установени такива, се вписва цифрата 0]    

 
ОТЧЕТИ ПО ТРАНСЕКТИ Трансект № 5  [колоните се попълват с номерата, съответстващи на въведените данни в Таблица 1] 

GPS координати № Отсечки по 
трансекта Longitude Latitude 

вид  
местообитание 

водоиз- 
точник 

обраствания степен на тревно 
покритие 

височина 
на тревата 

път постройки брой установени 
дупки 

1.    0 – 100           
2. 100 – 200           
3. 200 – 300           
4. 300 – 400           
5. 400 – 500           
6. 500 – 600           
7. 600 – 700           
8. 700 – 800           
9. 800 – 900           

10. 900 – 1000           
Общ брой установени дупки по трансекта:  
Брой установени лалугери на трансекта: [ако не са установени такива, се вписва цифрата 0]    
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11. Анализ на резултатите от мониторинга на европейския лалугер 
Събирането на информация на терен за европейския лалугер се прави целенасочено, за да се 
извършва текуща оценка на състоянието на популацията на вида, както и оценка на основните 
фактори, влияещи върху развитието й. Една правилна оценка води до вземане на точни и 
навременни решения за управлението на популацията. Познаването на използваните от лалугера 
местообитания е предпоставка за подобряване на провежданите дейности по мониторинг, 
управление и изследване на вида. Когато познаваме добре тенденциите в развитието на 
популацията, можем да предприемем правилните мерки за опазване на лалугера. Така през 2009 г. 
след установяване на критично ниската численост на лалугерите на територията на ПП „Витоша” 
са предприети конкретни мерки, изразяващи се в косене на местообитанията на вида и внасяне на 
нови индивиди от други места. Тези мерки доведоха до значително подобрение на състоянието на 
европейския лалугер на Витоша.  
Провежданият редовен мониторинг от своя страна ни дава информация, благодарение на която да 
отчетем промените в числеността на лалугера. На фиг. 23 ясно се вижда увеличаването на броя на 
дупките на европейския лалугер от 2008 г. до 2010 г. в пробна площадка „Накев камък”. Това 
драстично увеличаване на броя на дупките е последствие от повишена численост на лалугерите в 
района, което е в резултат на предприетите от Дирекция ПП „Витоша” мерки по опазване на вида. 
На фигурата освен общия брой дупки е даден и броят на отчетените нови вертикални дупки, тъй 
като се смята, че борят на този тип дупки е макар и груб ориентир за числеността на лалугерите.  
 
Фиг.23 Динамика на боря лалугерови дупки в пробна площадка „Накев камък”, ПП "Витоша" за 

периода 2008-2010 г. 

 
 
Анализът на събраните на терен данни позволява извличане на разнообразна и ценна информация. 
Ето някои примери за информация за популацията на европейския лалугер на Витоша, извлечена 
от теренните данни: 

√ Обитавана територия; 
√ Приблизителна численост и плътност на колонията в м. Накев камък; 
√ Тенденции в развитието на популацията; 
√ Фактори, влияещи неблагоприятно върху развитието на популацията. 

За пълен и изчерпателен анализ на получената в резултат на теренната работа информация 
данните могат да се обработват и със специализиран ГИС (географски информационни системи) 
софтуер. Това позволява обвързването на всяка конкретна информация с определен географски 
обект и визуализиране на всички събрани данни, което от своя страна значително улеснява и 
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подобрява работата с базата данни. Географската база данни за европейския лалугер на 
територията на ПП „Витоша” тепърва започва да се изгражда. 
 

12. Реакция и подаване на сигнал при установяване на нарушение в 
защитената територия или бракониерство 

Макар че за лалугера незаконният лов (бракониерството) не представлява сериозен проблем, тъй 
като видът не е привлекателен обект за лов, за много от останалите диви животни, обитаващи 
ПП „Витоша” това е един от основните фактори, застрашаващи популациите им. Ето защо винаги, 
когато имаме съмнения за извършване на незаконни дейности, свързани с нараняване или 
унищожаване на диви животни е задължително веднага да сигнализираме отговорните 
институции. 
Най-сигурният начин да се ограничи бракониерството е редовният контрол и честото присъствие 
на хора в близост до местообитанията на застрашените животни. 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 с 
разрешение от Директора на ДЛС „Витошко-Студена”. 

� 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 
европейския лалугер или не, е задължително веднага да уведомим отговорните институции. 
Задължително е всеки доброволец да има въведени в мобилния си телефон 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. 
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 направи съпричастни на идеята дори някои от най-отявлените бракониери. 
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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. Служител на 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. 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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