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абстракт: Числеността на дивата котка в България за периода 2001-2005 
г. е 2920 екз., или 2,75 екз./100 km². Резултатът показва намаление с около 20% в 
сравнение с края на миналия век. Основните причини са влиянието на екологичните 
промени – изсичане на стари гори, намаляване на хранителната база, както и хибри-
дизацията с домашната котка, като срещаемостта на индинидите с хибридни белези 
в природата е достигнала 25%.
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уВОд

В Европа семейство Котки (Felidae Gray, 1821) е представено 
от три вида – дива котка (Felis silvestris Schreber, 1777), рис (Lynx lynx  
L., 1758) и иберийски рис (Lynx pardinus Temmnick, 1827).

Дивата котка е автохтонен вид за континента. В исторически 
аспект разпространението й обхваща горските райони в почти 
цялата му територия. През последните няколко века, поради 
изсичане на гори – първичните биотопи на дивата котка, ареалът 
й се ограничава, числеността й непрекъснато намалява и в много 
райони съществуването на вида е застрашено или вече е изчезнал. В 
повечето държави в Западна и Централна Европа е под закрила. В 
международните закони  този вид е защитен от: 

Приложение 4 на Европейската директива (92/43) за опазване на 
местообитанията, като вид за който се изисква строга защита; 

Приложение 2 на Конвенцията  за опазване на дивата европейска 
флора и фауна и природните местообитания (Бернската конвенция). 
Ратифицирана на 25.01.1991 г., в сила за България от 01.05.1991 г. (ДВ, 
бр.23/10.03.1995); 

Приложение II нa Конвенцията по международната търговия 
със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES);  
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Приложение А на Регламента на Съвета на Европа № 338/97 
от 9.12.1996 г. за защита на видовете от дивата флора и фауна чрез 
регулиране на търговията с тях.

В България от 1. 01. 2007 г. дивата котка е включена в Приложение 
№3 на Закона за биологичното разнообразие като защитен вид. Днес 
тя е един ственият местен представител на семейството. Рисът 
(L. lynx) се смята за изчезнал от 1941 г., но през последните години 
има сведения отново за следи от рис (Спасов и др, 2006). 

Домашната котка (Felis catus L., 1758) произхожда  от Северна 
Африка. Вторично подивели екземпляри се срещат повсеместно 
в природата, през всички сезони има свободно живеещи индивиди, 
които се размножават при естествени условия и неконтролируемо 
увеличават своята численост.

Систематичното и филогенетичното родство между дивата и 
домашната котка са били обект на продължителни спорове (Ragni, 
Randi, 1986). Повечето автори ги определят като отделни видове 
(Didier, Rode, 1936 и др). Schauenberg (1969) доказва, че европейската 
дива котка  и домашната кот ка могат да бъдат разграничени по 
„черепен индекс“, формиран от общата дължина на черепа и обема 
на мозъчната камера, и определя двата вида като отделни. Гептнер, 
Матюшкин (1972) изучават обема на мозъчния череп на домашната 
и дивата котки и хибридизацията им в природата. Suminski (1977), 
разглеждайки „съвър шения хомоген“ европейска дива котка в 
целия ареал като „противо поставяне“ на голямата изменчивост 
при африканската дива котка прави извод, че двата вида трябва 
да се смятат за различни, защото аф риканската няма признаци с 
преходен характер спрямо евро пейската дива котка. Kratochvil (1976) 
потвърждава това таксоно мично разграничаване. Ragni (1993) работи 
върху решаване на проблема за in vivo идентифициране на дивата 
котка и разпознаване на хибридите с домашната. Randi, Ragni (1991) 
проучват генетичната изменчивост и биохимичната систематика 
при тези два вида.

Петров и др. (1990), Petrov et al. (1992) публикуват данни за 
краниометричната характеристика и половия диморфизъм при двата 
вида по признаков комплекс от 121 размера. Видовият и половият 
диморфизъм на краниометрични признаци при дивата и домашната 
котки, и създадените на тази основа дискриминационни функции за 
видово детерминиране на черепни материали публикуват Petrov et al. 
(1996). 

Петров (1992) прави първото проучване за степента на 
хибридизацията в страната в периода 1949-1989 г., като използва 67 
черепа от диви котки и 47 от скитащи домашни котки. Spassov et 
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al. (1996) проучват оцветяването на дивата котка и на хибридите 
й с домашната. Spassov et al. (1997) установяват, че поне 15 белега 
на окраската могат да се се ползват при видово разграничаване на 
европейската дива котка и домашната котка. 

Целта на този труд е да представи съвременни данни за 
числеността, разпространението на дивата котка в България и 
степента на хибридизация с домашната котка.

материал и метОди

численост и ползване
За това проучване са анализирани данните за разпространението 

и ползването на дивата котка в цялата страна през периода 2001-
2005 г. Сведенията са събрани от всички 144 Държавни лесничейства 
и 37 Държавни ловни стопанства в 16 Регионални дирекции по горите 
(РДГ), с обща площ 4 076 464 hа. За целите на изследването площите 
на всяко РДГ са намалени със съответните територии, стопанисвани 
от министерства и ведомства, в които не се ловува (таблица 1). 
Получената по този начин ловна територия, от която са данните за 
ползването, е 3 925 285 ha. Числеността на дивата котка поотделно 
за РДГ и средно за страната  е установена по формулата на Петров 
(1995). 

Хибридизация
Проучването върху видова принадлежност на материалите от 

България е направено в две посоки – краниометрия и окраска. 
За установяване съвременното състояние на хибридизацията и 

тенденциите в тази посока са проучени 32 образци от черепи, събрани 
в природата като „диви котки“ през периода 1990-2005 г. За видово 
детерминиране на краниологичния материал са използвани обемът 
на мозъчната камера (V) и индексът на Schauenberg (i) (Schauenberg, 
1969). 

Линейните измервания са правени с точност 0,1 mm, а обемът 
на мозъчния череп – с точност 0,1 cm3

Видовите различия в окраската са проучени върху 18 кожи, 
определени от ловците като „диви“, събрани произволно от различни 
райони на страната. Използван е признаков комплекс (Ботев, 1981; 
Spassov et al., 1997). Най-сигурни диагностични белези са дебелата 
опашка с тъп край и броят на пръстените по нея, тъмното петно в 
долната част на задното стъпало, и в по-малка степен – надлъжните 
ивици по главата и тялото. 
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реЗултати и ОБсъждане

Данните за ползването на дивата котка в България през 
периода 2001-2005 г. са представени на фиг. 1, а в отделните РДГ – в 
таблица 4. Тенденцията е възходяща, като през изследвания период 
ползването се увеличава 3 пъти (от 812 екз. през 2001 на 2152 екз. 
през 2005). Вероятната причина е непълното отчитане на улова в 
началото на периода.

В ловната територия на страната, числеността на вида през 
проучвания период е 1081 екземпляра, а плътността е 2,75 на 100 
km². Най-големи стойности на този показател са регистрирани в 
РДГ Стара Загора – 9,05 екз./100 km², следван от РДГ Берковица – 
5,74 екз./100 km² и РДГ В. Търново – 4,54 екз./100 km². Най-малка 
е числеността на вида в РДГ Смолян – 0,17 екз./100 km² и РДГ 
Пазарджик – 0,59 екз./100 km² (таблица 1). 

Дивечопригодната площ на България е около 10 млн. ha. Като 
се интерполира за тази площ се получава, че числеността на вида в 
България за периода 2001-2005 г. е 2920 екз.

Собствеността на териториите, обитавани от популацията, е 
както следва: 60% са селско-стопански земи и 40% са в горския фонд. 
От него 77% е държавна собственост (73% са националните паркове 
Рила, Пирин и Централен Балкан – 3%, и 1% са на министерства и 
ведомства), 10% – частна, и 11% – общинска, а останалите 2% са на 
стопанства, религиозни организации и юридически лица.

Нормалният запас на дивата котка в България е около 3700 
екземпляра (Петров, 1995). Резултатът от това проучване показва 
намаляване на числеността с около 20%. Основните причини за това 
са влиянието на екологичните промени – изсичане на старите гори, 
съответно на дърветата с хралупи, които се ползват за бърлоги при 
размножаването на вида, намаляване на хранителната база (следствие 
значителното редуциране на обработваемите селско-стопански 
земи) и бракониерството. Следствие реконструирането на горите 
в България и прекомерния дърводобив през последните 15 години, в 
биотопите на дивата котка настъпват промени, аналогични с тези, 
които са причинили намаляването или изчезването на вида в големи 
части от ареала му.

Хибридизация
Индексът на Schauenberg разделя краниологичния материал на 

три групи – диви котки (V>34 cm³, i<2,75), домашни (V≤32 cm³, 
i>2,75) и хибриди (V>32 cm³, i>2,75). При проучването на настоящия 
материал бе установено, че участието на кръстоските е над 25% 
(таблица 2).
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При видово детерминиране на материали от миналия век (67 
черепа от възрастни диви котки и 47 черепа от скитащи домашни 
котки, събирани на територията на цялата страна в периода 
1949-1989 г.) по индекса на Schauenberg и чрез сравняване обема на 
мозъчната камера, Петров (1992) установява, че и двете променливи 
напълно разделят видовете. Обемът на мозъчната камера на дивата 
котка е над 34,0 cm³ и индексът е под 2,75, а за домашната котка 
тези стойности са съответно под 31,0 cm³ и над 3,04. Черепи с данни 
за хибридизация през този териод не са установени.

Проучванията в Западноевропейските страни показват, че там 
почти не се среща чист вид дива котка (Suminski, 1962). French et 
al. (1988), след краниометрични сравнения между мате риали от диви 
котки, събрани в началото и в края на XX век от територията на 
Шотландия установяват, че разликите между този вид и домашната 
котка намаляват, като вероятна причина е хибридизацията. 

Хибридни белези в окраската бяха установени в 11,1% от 
образците (таблица 3). По-малкото участие на хибриди в тази 
извадка в сравнение с черепите е обяснимо, тъй като кожи с явна 
нетипична окраска не се събират за ловни трофеи. Spassov et al. 
(1997) при проучнате на кожи от България установяват 14% 
хибридно оцветяване. По-честото срещане на индивиди с хибридни 
белези по материали (кожи), събирани преди 1990 г. вероятно се дължи 
на недостатъчната компетентност на комисиите по места и на 
компромиси при видово детерминиране поради премиите, които се 
изплащаха за предадени кожи от диви хищници. 

Kitchener et al. (2005) анализират морфологичните различия 
между диви котки живеещи в Шотландия по 20 знака на кожата, в 
комбинация с 40 черепни параметри и чревните дължини. Те смятат, 
че шотландската дива котка може да бъде критично застрашена от 
хибридизация. 

Резултатите от това проучване показват, че процесът 
вече се разпространява и в България. Честата срещаемост на 
хибридни белези при съвременните образци (таблица 2) показва, че 
спонтанната хибридизация в България вече е често срещано явление. 
За хибридизацията в дивата природа съществуват някои естествени 
бариери: при битките за защита на индивидуалните територии и 
през брачните периоди мъжките диви котки прогонват домашните; 
женските домашни котки трудно опазват котилата си в природата 
(Петров, непубликувани данни) и др. Вероятно намаляването 
на числеността на дивата котка, респективно – липсата на 
естествени брачни партньори, е един от факторите за увеличване 
на хибридизацията. 
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иЗВОди и ПреПОръки

Резултатите от проучването показват, че числеността на 
дивата котка в България е намаляла с около 20% в сравнение с края 
на ХХ век, а степентта на хибридизация е достигнала 25%, което 
е предпоставка за изчезването на вида. Този тревожен извод налага 
спешни мерки за забавяне и ограничаване на процеса. Опазването на 
дивата котка в България има три основни приоритета: физическа 
защита, опазване на обитанията и предотвратяване на хибридизация 
със скитащи домашни котки. Най-важните дейности за опазване, 
възстановяване и подържане на популацията са:

За опазване на вида е наложителна сериозна пояснителна, 
образователна и природозащитна работа сред населението по 
отношение законовия статут и биологията му. Десетилетия дивата 
котка е обект на лов и този вид официално беше класифициран като 
„вреден“, и част от ловците обикновено стрелят по котките при 
всяка среща.

Сериозна заплаха за оцеляването на вида е намаляването и 
ликвидирането на местообитанията. Специфично за дивата котка 
е необходимостта от стари големи дървета, където има хралупи за 
бърлоги и спокойствие при размножаване. При провеждане на сечи, 
особено в широколистните гори, е необходимо запазването на такива 
дървета и околната им растителност в радиус около 50 m. 

За запазване на номинантния вид и генетичната чистота е 
необходима абсолютна забрана за внасяне и отглеждане на домашни 
котки в горски административни, туристически и религиозни 
комплекси. При необходимост е възможно изключение за регистрирани 
и кастрирани екземпляри.
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Fig. 1. Number of killed wild cats in Bulgaria during the period 2001-2005 
 

фиг. 1. Брой убити диви котки в България през периода 2001-2005 г.
Fig. 1. Number of killed wild cats in Bulgaria during the period 2001-2005
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таблица 1
Численост на дивата котка в България в края на  2005 г.

Table 1
Number of wild cats in Bulgaria to the end of 2005

рдг
RFD

Обща площ
Total area 

ha

горска площ
Forest area

ha

ловна площ
Hunting area

ha

Запас
Stock

Брой/1000 hа
Number/1000 

hа
В.Търново
V.Turnovo 204 675 195 261 204 675 93 0,454

Берковица
Berkovitsa 235 050 216 249 235 050 135 0,574

Варна
Varna 184 462 169 880 184 462 59 0,320

Благоевград
Blagoevgrad 397 350 343 276 348 161 57 0,164

Бургас
Burgas 331 665 308 086 325 488 55 0,169

Русе
Ruse 174 051 161 734 173 161 44 0,254

Ловеч
Lovech 245 408 226 375 245 271 103 0,420

Кюстендил
Kyustendil 240 217 203 972 235 580 23 0,098

Кърджали
Kurdzhali 357 065 305 317 356 255 119 0,334

Пазарджик
Pazardzhik 261 186 244 611 252 436 15 0,059

Пловдив
Plovdiv 196 725 174 288 193 704 70 0,361

Сливен
Sliven 235 433 209 826 233 300 78 0,334

Смолян
Smolyan 242 124 224 375 241 609 4 0,017

София
Sofia 376 320 329 152 346 324 31 0,090

София-град
Sofia-city 43 401 33 790 - - -

Стара Загора
Stara zagora 169 288 154 726 167 882 152 0,905

Шумен
Shumen 182044 173466 181 927 43 0,236

Общо
Total 4 033 063 3 640 594 3 925 285 1081 0,275
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таблица 2
Обем на черепа и индекс на Schauenberg на дивата (Felis silvestris) и домашната кот-

ка (F. catus) от България, установен по съвременни материали
Table 2

Neurocranium volume and Schauenberg’s index of wild (Felis silvestris) and of domestic cat 
(F. catus) from Bulgaria by contemporary collected specimens

група
Group

Брой
Number

Обем на мозъчната 
камера

Neurocranium volume

индекс на Schauenberg
Schauenberg’s index

x SD min max x SD min max

Felis silvestris 23 39,53 2,57 35,0 45 2,53 0,76 2,32 2,74
Felis catus 3 31,67 0,17 31 32 2,92 0,74 2,77 3,05
F. s. x F. catus 6 35,33 1,86 33 37 2,89 0,49 2,76 3,30

таблица 3
Диагностични белези на окраската за видово определяне на дива и домашна котка

Table 3
Diagnostic colouration pattern features of fur used for species determination between wild 

and feral domestic cat

Белези
Pattern features 

срещаемост, %
Occurrence, %

Дебела опашка, с тъп връх.
Massive tail, with a blunt tip 100%

Брой тъмни пръстени на опашката (4-6)
Number of dark rings on the tail (4-6) 100%

Черно петно в долната част на стъпалото на заден крак    
Black spot at the bottom of the sole of the hind leg 100%

Надлъжни ивици (от челото по гърба)*
Longitudinal strips (forehead on the back) *

Чело: 4 ивици  – 
94,4%; 

петно – 5,6%
1 ивица по гърба – 

100%
Forehead: 4 strips – 

94.4%; 
spot – 5.6% 

A strip on the back – 
100%

Нетипични петна 
Atypical spots

Бяло петно –  
11,1%

White spot – 11.1%

* Обикновено на челото са 4, на тила се събират в 2, над раменете преминават в 
една, която достига опашката, но не и до първия пръстен.
* On the forehead are usually 4 to be merged on the neck 2, one passing over shoulder, 
which reaches the tail but not to the first ring.
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WILD CAT fElis silvEstRis OF BULGARIA DURING  
THE PERIOD 2001-2005 – NUMBERS AND HYBRIDIzATION 

Ivan Petrov
Forest Research Institute – Sofia
Bulgarian Academy of sciences 

(SUMMARY)

The number of wild cat in Bulgaria for the period 2001-2005 was 
2920 individuals, or 2,75 individuals/100 km². The results showed decreasing 
by 20% in comparison with results of the end of last century. The main 
reasons are the ecological changes – influence of reducing of old forests, 
decreasing of the feeding base and the hybridization with feral cats, which 
level reached 25%. 
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