
Проект „За Балкана и хората“

IV-то обучение за повишаване капацитета 

на служителите, ангажирани с опазване на 

защитените територии в България

гр. Трявна, 30.05 - 03.06.2016 г.     



Сдружение за дива природа -
БАЛКАНИ

СДП-БАЛКАНИ е нестопанска, неправителствена организация, 

активна от 1989 г и регистрирана през 1992 г.

Цели и дейности

1.  Научни изследвания, опазване и възстановяване на 

биоразнообразието.

2. Подобряване и обществен контрол на законодателството в 

областта на опазване на околната среда.

3. Повишаване на знанието по отношение на околната среда и 

екологично образование.



ЕДРИ ХИЩНИЦИ



От както хората и хищниците 

живеят заедно има:



От както хората и хищниците 

живеят заедно има:



Конфликтът 

• Социологическо проучване за нивото на 
конфликта и отношение на местното 
население към вълците и мечките през 2007 
г. и 2012 -2013 г.
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Защо Спешни Екипи и 

намаляване на конфликта!

• Местообитанията на животните са силно 

намалели в следствие на човешката 

дейност, както и популациите им в 

резултат на това са далеч под 

естествените им плътности.

• Често отстраняването на едно проблемно 

животно само води до отваряне на място 

за друго, без да се премахва конфликта.

• Хуманно отношение.



С какво се занимават 

спешните екипи

• С всяка ситуация, която включва ненормално, 

странно, смешно или каквото и да е друго 

поведение на едри хищници с изключение на 

нормалното 

• Най-често се занимават с “Проблемни 

животни”



С какво се занимават 

спешните екипи



Проблемни мечки

• Напада и/или убива домашни животни или разрушава 

кошери извън населените места, които са охранявани от 

кучета и/или оградени.

• Напада и/или убива домашни животни или разрушава 

кошери извън населените места в присъствието на пастир.

• Напада и/или убива домашни животни или разрушава 

кошери в непосредствена близост или в рамките на 

населеното място, при липса на хора в района.

• Напада и/или убива домашни животни или разрушава 

кошери в непосредствена близост или в рамките на 

населеното място, в присъствие на хора.

• Извършва фалшиво нападение на човек (хора) – атакува и 

спира на няколко метра преди човека, след което си тръгва. 

• Напада човек и причинява наранявания или смърт. 



Спешни Екипи
Дефиниция за проблемни животни:

Диви животни, чието естествено поведение е променено или има 

тенденция да се отклонява от нормите при определени 

обстоятелства. 

Резултатът е загуба на страх от хората, приближаване до 

съоръжения и структури, изградени от човека. Повреждане или 

унищожаване на тези структури, опасност за здравето и живота 

на хората. 

Животни, които в следствие на срещите си със структури, изградени 

от човека, са изпаднали в безпомощно състояние и се нуждаят 

от намеса за запазване на живота и здравето им. 



Функции на спешните екипи

• Спешна реакция при поява на животни с 

проблемно поведение.

• Прогонване или улавяне, маркиране и 

преместване на животни с проблемно 

поведение.

• Прилагане и промотиране на методи за 

превенция на собствеността на хората от 

животни с проблемно поведение.

• Спешна реакция при ситуации, свързани с 

изпаднало в беда животно. 

• Да им се накарат засегнатите.



Александър Дуцов

•С цел маркиране на животни. 

•Улавяне и преместване.

•Освобождаване на животни, попаднали в 

неблагоприятно състояние. 

•За ветеринарно медицинско обслужване.





Подготовка

Александър Дуцов

•Изгответе си списък на всичко, което може да ви 

потрябва и го дръжте при оборудването.

•Винаги се подсигурявайте с двойно количество на 

всичко и особено на упойките

•Слагайте всичко на едно и също място, за да знаете 

къде да го намерите

•Тренирайте как да подготвите дозите и 

спринцовките. 



Улавяне

Александър Дуцов

• Избраното място трябва да е достъпно и 

удобно за наблюдение от разстояние.

• Оборудването трябва да е проверено и 

напълно изрядно.

• При избирането на местата е добре да се 

наблюдават за известен период, да се поставят 

фотокапани или да се следи посещаването на 

примамката. 











Упойки и дози

Александър Дуцов

•Смес Кетамин/ Ксилазин

•Золетил

•Золетил / Дормитор



Александър Дуцов

ZOLETIL

доза за кг. 5-10 мгр. 

Флакон 500мгр. ниска доза висока доза добавяне

100 кг 50 кг 1/2 от приложената

разтваряне с 5 мл 1мл= 100 мг

1 мл 20 кг 10 кг

2 мл 40 кг 20 кг 1 мл

3 мл 60 кг 30 кг 1,5 мл

4 мл 80 кг 40 кг 2 мл

5 мл 100 кг 50 кг 2,5 мл

разтваряне 3 мл 1мл= 166 мг

1 мл 33 кг 16,5 кг 0,5 мл

2 мл 66 кг 33 кг 1 мл

3 мл 100 кг 50 кг 1,5 мл

разтваряне 2 мл 1мл = 250 мг

1 мл 50 кг 25 кг 0,5 мл

2 мл 100 кг 50 кг 1мл

Ксилазин/Кетамин

в едно шише сух ксилазин се добавят 

10 мл кетамин (кетаминол)

1мл = 10 мг 

кетамине + 50 

мг ксилазин

1 мл 25 кг 0,5 мл

2 мл 50 кг 1 мл

3 мл 75 кг 1,5 мл

4 мл 100 кг 2 мл

5 мл 125 кг 2,5 мл



Александър Дуцов

Дозиране и подготовка на 

стерлата

•Първо се постарайте да погледнете животното от 

безопасно разстояние

•Преценете приблизителното му тегло (Основно 

правило – мечките тежат по-малко отколкото 

изглеждат.

•Смесете компонентите за имобилизиране и си 

подгответе стрелата.



Александър Дуцов

Дозиране и подготовка на стерлата



Александър Дуцов



Имобилизиране на животното

• Постарайте се да имате добра гледна 

точка и по възможност да се 

приближите с МПС.

• Ако е невъзможно си подсигурете поне 

един подсигуряващ стрелец, 

последният трябва да е спокоен и да е 

успоредно на вас.

• Целете се в мускула – бутовете или 

плешката.  
Александър Дуцов



Александър Дуцов



Александър Дуцов



Александър Дуцов



Александър Дуцов



Александър Дуцов



Имобилизиране и манипулации

• След изстрела се оттеглете.

• Изчакайте и осигурете спокойствие на 

животното.

• Ако не заспи добавете още половината 

на първоначалната доза.

• След като приключите с 

освобождаване, измерване и преглед, 

се отдалечете и наблюдавайте до 

пълното събуждане. 





Телеметрията

• Маркиране и проследяване

Александър Дуцов



Телеметрията



Телеметрията

Александър Дуцов



Телеметрията

Александър Дуцов



Телеметрията

Александър Дуцов



Резултати



Превенция на щетите
Щетите от хищници върху животните могат да 
бъдат контролирани чрез прилагане на техники 

на превенция като: 

•Присъствието на овчари може да ограничи приближаването на
хищниците най-малко през деня. Това обаче не винаги е възможна
алтернатива, особено по икономически причини.

•Използването на кучета за охрана на животните, като
каракачанското куче може да бъде много полезно за защита, дори
и в отсъствието на пастира. Всъщност, този вид кучета се
използват от векове за защита на домашните животни.

•Използването на традиционни огради, направени от
стоманена тел, дърво или камък, могат да способстват за
предотвратяване на неконтролирани движения на животните, но
не винаги тези структури могат да попречат на подхода на
хищниците.

•Използването на специализирани електрифицирани огради.



ЕЛЕКТРИЧЕСКА ОГРАДА 

(електропастир)?

Електрически огради могат да бъдат полезни за 

всякакъв вид земеделска дейност. Техните основни 

предимства са: 

•Те се изграждат много просто. Необходимото време е значително по-
кратко от времето, необходимо за изграждане на конвенционален 

ограда (от дърво, желязо или тел).

•Те могат да бъдат използвани в отдалечени райони, далеч от пътища 

и населени места. Лесни са за пренасяне и монтиране.

•Те предотвратяват неконтролираното движение на животните.

•Те могат да се захранват с обикновени 12 V батерии (например 

автомобилни акумулатори), които могат лесно да се пренареждат.

•Те могат да бъдат комбинирани с използване на слънчеви панели, 

ако няма възможност за достъп до източник на електроенергия.
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КУЧЕТО- ПАЗАЧ 

ЦЕНЕН ПОМОЩНИК

Какво е куче – пазач (или пастирско 

куче)?

•Доброто охранително куче е това, което винаги остава

с животните, както по време на дневните придвижвания

по пасищата, така и когато животните са затворени за

през нощта. Тези кучета са наясно, когато някой се

опитва да доближи животните при всички непривични

ситуации.

•Адекватното и защитно поведение към домашните

животни е резултат от добрия произход на кучето,

правилното му отглеждане и обучение.
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Мечките и отпадъците 





























Благодаря за вниманието


