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РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РАЗДЕЛ  
„БИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА“ (Т. 1.12 – 1.15.) ВТОРИ МОДУЛ 

т. 1.15.6. ЛОВНА ФАУНА 
  

т. 1.15.6.1. Описание на броя и динамиката на 
популациите на ловните видове за последните 10 години. 

инж. Итил Гадженаков 

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ  
НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ПИРИН“  ЗА ПЕРИОДА 2014-2023 Г. 
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www.pu-pirin.com 

 e-mail: office.pupirin@gmail.com 

Октомври 27 – 28.2014 г. - гр. Разлог 
 

                                                           

http://www.pu-pirin.com/


Ориентировъчна карта на регистрации на 
Благороден елен (Cervus elaphus) 



Ориентировъчна карта на регистрации на  
Сърна (Capreolus capreolus) 



Динамика на популацията от  
Сърна (Capreolus capreolus) 



Ориентировъчна карта на регистрации на  
Дива свиня (Sus scrofa) 



Динамика на популацията от 
Дива свиня (Sus scrofa) 



Ориентировъчна карта на регистрации на  
Вълк (Canis lupus) 



Динамика на популацията от  
Вълк (Canis lupus) 



Ориентировъчна карта на регистрации на  
Див заек (Lepus europaeus) 



Динамика на популацията от  
Див заек (Lepus europaeus) 



Ориентировъчна карта на регистрации на  
Глухар (Tetrao urogallus) 



Динамика на популацията от 
Глухар (Tetrao urogallus) 



Ориентировъчна карта на регистрации на  
Яребица (Perdix Perdix) 



Ориентировъчна карта на регистрации на  
Кеклик (Alectoris graeca) 



Динамика на популацията от 
Кеклик (Alectoris graeca) 



Проблеми, заплахи и рискове за дивеча на територията на НП 
„Пирин“  

- Миграция към прилежащите територии, тежки зими 
- Не достатъчна хранителна база (открити площи, поляни, 

бръстилища) 
- Интензивна (прекомерна) паша на домашни животни 
- Безпокойство  
- Бракониерство 
- Висока плътност на хищниците 
  



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ! 
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www.pu-pirin.com 
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