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абстракт: В три района на България (западни родопи, Витоша и западна 
стара планина) са направени измервания на 352 бр. трофеи на дива свиня (Sus scrofa) 
за проучване на възрастовите изменения в растежа на долните кучешки зъби на 
мъжките индивиди. трофеите са отстреляни през периода 1983 – 2011 г. на терито-
рията на държавно ловно стопанство (длс) „кормисош“, длс „Витошко – студена“ 
и община Чупрене. 

В различните възрастови групи при мъжките са отчетени различия в ширината 
на долните зъби при алвеолата, които са в полза на трофеите от длс „кормисош“, 
което е белег за чиста популация и по-добри трофейни качества. Износването на 
долните зъби в длс „кормисош“ е по-голямо поради по-бедната хранителна база и 
теренните и почвени особености.

Във възраст от четири до осем и повече години видимата част на долните 
глиги има различен темп на нарастване, но относителният ѝ дял спрямо общата 
дължина на зъба се увеличава с нарастване на възрастта. нарастването на изтритата 
част на долните кучешки зъби е показател, който може успешно да се използва при 
определяне възрастта на мъжките индивиди, отчитайки спецификите на ареала на 
отделните популации.

Ключови думи: Sus scrofa, мъжки индивиди, кучешки зъби (глиги), възрастови 
изменения 

ВъВеДение

кучешките зъби (глигите) при мъжките екземпляри на дивата 
свиня (Sus scrofa l.) нямат същински корени. Jaerisch (1933, цитиран от 
Brandt, 1961) нарича хранителната тъкан във вътрешността папила, 
а не пулпа, която се развива преди края на първата година. нейният 
връх е на височината на външния ръб на челюстта. това положение 
не се променя през целия жизнен цикъл на дивата свиня. Папилата 
расте заедно с черепа както на дължина, така и на ширина. При 
растежа на костите спонтанните промени са невъзможни, поради 
което развитието на папилата и дентинообразувателната тъкан на 
повърхността на челюстта са консервативни явления.
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общият растеж на индивидите е най-голям в млада възраст и 
намалява постепенно, докато животните достигнат оптималните 
размери на тялото. Папилата се развива по същия начин. 
нарастването на черепа определя растежа и на челюстта, при 
участие и на папилата. Въз основа на фазите на нейното развитие 
се променя формата на глигите през жизнения цикъл (Brandt, 1961, 
1965).

шлайфането (изтъркването) на глигите става по време на 
хранене. При дъвкателните движения долните глиги се трият по 
дължината на горните глиги. Поетата с храната пръст действа 
допълнително като абразивно средство. Износването остава при-
близително еднакво през целия живот на глигана и възлиза на около 
25 mm годишно.

Прирастът по дължина е най-голям през първата година от 
живота и постоянно намалява. При едно- до двегодишните екзем-
пляри той е около 50 mm, а при 10 годишните – около 25 mm. При 
по-възрастните екземпляри той би възлизал теоретично само на 
около 10 mm. това предполага извода, че нарастването на глигите 
като цяло и на дължина продължава и достига своя оптимум при 
10-годишните екземпляри. след преминаване на оптимума дължина-
та на глигите започва да намалява. за да осигури нормално хранене, 
респективно износване на глигите, папилата набляга в основата, 
като по този начин осигурява необходимото придвижване и изтласк-
ване на глигите извън повърхността на челюстта. При наблюдения 
над възрастни екземпляри на 18 – 20 години е установено, че глигите 
изпадат от челюстите поради липса на опора.

настоящата работа е посветена на възрастовите изменения 
в растежа на долните кучешки зъби при мъжките индивиди на дива 
свиня в три района на страната. 

МаТериаЛ и МеТОДи

Проучванията са извършени в три района на страната – длс 
„кормисош“ (западни родопи, област смолян), длс „Витошко 
– студена“ (Витоша, област Перник) и община Чупрене (западна 
стара планина, област Видин).

При измерванията на долните кучешки зъби на мъжките индивиди 
на дивата свиня са отчитани следните параметри: обща дължина; 
дължина на откритата над алвеолата част; дължина на скритата в 
челюстта част; ширина в основата; ширина при алвеолата (фиг. 1).

В длс „Витошко – студена“ са измерени общо 164 чифта глиги 
от различни възрастови групи мъжки индивиди, добити в периода 
1988 – 2009 г. (таблица 1).
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В длс „кормисош“ са измерени 81 чифта глиги, добити през 
периода 1983 – 1987 г. (таблица 2).

В община Чупрене през периода 2010 – 2011 г. са измерени 107 ловни 
трофея от дива свиня (таблица 3), които са оценени по приетата 
от cic формула (фиг. 2). При формиране на оценката на трофеите 
по формулата, приета от cic, се използват и други (допълнителни) 
показатели, като добавка за красота и отбив за недостатъци.

фиг. 2. основни показатели за формиране на оценката на трофеите от дива 
свиня по формулата, приета от cic: 1 – средна дължина на долните зъби, cm; 2 – 
сума на обиколката на горните зъби, cm; 3 – средна ширина на долните зъби, mm

Fig. 2. key indicators for the estimation of wild boar trophies according to the cic 
formula: 1 – average length of the lower teeth, cm; 2 – sum of the upper teeth 

circumference, cm; 3 – average width of the lower teeth, mm

фиг. 1. Измерване на долния кучешки зъб на глигана: 1 – oбща дължина; 2 – дължина на 
откритата (видима над алвеолата) част; 3 – дължина на скритата в челюстта част; 
4 – дължина на изтритата част; 5 – ширина в основата; 6 – ширина при алвеолата
Fig. 1. measurement of wild boar lower canine teeth: 1 – total length; 2 – length of the 
external part (visible above the alveolus); 3 – length of the hidden part (in the jaw); 4 – 

length of the erased part; 5 – Width at the base; 6 – Width at the alveolus
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Възрастта на животните е определяна въз основа на 
израстването и износването на кътниците, чрез съпоставка с 
определената възраст по наслоените годишни кръгове върху корените 
на вторите резци, по метода на klevezal & kleinenberg (1967). 
направените измервания са анализирани с цел проследяване темпа 
на нарастване и изтриване на долните глиги, както и определяне 
съотношенията между отделните части на зъба в зависимост от 
възрастта. този анализ дава възможност да се установят промените 
в морфологията на зъба с увеличаване на възрастта, прецизността 
на използваните методи и оценка на тяхната валидност. 

Възрастта е определяна и чрез измерване на изтритата част 
на долните зъби по Bieger (1941) и формовото число на Brandt (1965). 
тези методи осигуряват задоволителна точност за едни и същи 
биотопи, както и за относително хомогенни популации.

реЗУЛТаТи

съотношенията между общата дължина на долния зъб, дължината 
на откритата част, дължината на скритата и изтритата части, 
ширината при корена и тази при алвеолата се променят с напредване 
на възрастта (таблица 1, таблица 2).

В длс „Витошко – студена“ относителният дял на видимата 
част на зъба спрямо общата му дължина при екземпляри на възраст 
от четири до осем и повече години е както следва: 34,55%; 35,00%; 
36,45%; 37,92%; 39,04%.

Таблица 1. Възрастови изменения в дължината на долните кучешки зъби при мъжки 
индивиди на дива свиня в длс „Витошко – студена“

Table 1. age variations in the length of lower canine teeth in wild boar males in she 
‘vitoshko – studena’

Възраст,
год.
years

N

Дължина/Length Ширина/Width

Обща, 
mm
Total, 
mm

Открита, 
mm

External, 
mm 
(k*)

Скрита, 
mm

Internal, 
mm 
(k)

изтрита, 
mm

Erased, 
mm 
(k)

Основа, 
mm
Base, 
mm

алвеола, 
mm

Alveolus, 
mm 
(k)

до 2 19 124 39 (3.18) 85 (1.46) 17.7 (7.00) 19.9 14.2 (1.40)
3 17 180 57 (3.16) 123 (1.46) 28.4 (6.34) 22.3 20.4 (1.09)
4 37 191 66 (2.89) 124 (1.54) 32.5 (5.88) 23.0 21.5 (1.07)
5 27 200 70 (2.85) 130 (1.54) 51.5 (3.88) 24.2 22.8 (1.06)
6 17 203 74 (2.74) 129 (1.57) 56.0 (3.63) 24.8 23.8 (1.04)
7 23 211 80 (2.63) 131 (1.61) 63.2 (3.34) 24.1 23.4 (1.03)

>8 24 228 89 (2.56) 139 (1.64) 78.3 (2.91) 26.4 26.0 (1.02)
k* – коефициент/coefficient
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относителният дял на видимата част спрямо общата дължина 
на зъба при екземпляри, отстреляни в длс „кормисош“ във възраст 
от пет до осем и повече години, е съответно 35,64%, 37,07%, 37,04% 
и 40,17%.

анализът на данните показва, че при измерените трофеи в 
повечето възрастови групи в длс „кормисош“ видимата част на 
долните зъби е с около 0,5% по-голяма от тези, отстреляни в длс 
„Витошко – студена“. 

Таблица 2. Възрастови изменения в дължината и ширината на долните кучешки 
зъби при мъжки индивиди на дива свиня в длс „кормисош“

Table 2. age variations in the length of lower canine teeth in wild boar males  
in she ‘kormisosh’

Възраст,
год.
years

N

Дължина/Length Ширина/Width

Обща, 
mm
Total, 
mm

Открита, 
mm

External, 
mm 
(k)

Скрита, 
mm

Internal, 
mm 
(k)

изтрита, 
mm

Erased, 
mm 
(k)

Основа, 
mm

Base, mm

алвеола, 
mm

Alveolus, 
mm 
(k)

5 18 202 72 (2.80) 130 (1.55) 52.2 (3.87) 25.0 23.7 (1.05)
6 19 205 76 (2.70) 129 (1.59) 57.0 (3.60) 25.9 24.6 (1.05)
7 21 216 80 (2.70) 136 (1.59) 65.3 (3.31) 27.1 25.8 (1.05)

>8 23 229 92 (2.49) 137 (1.67) 81.6 (2.81) 28.7 28.1 (1.02)

Таблица 3. Възрастови изменения в дължината и ширината на долните кучешки 
зъби при мъжки индивиди на дива свиня в северозападна стара планина
Table 3. age variations in the length of lower canine teeth in wild boar males  

in West Balkan range

Възраст,
години
years

Брой
Number

Дъл-
жина, 
mm

Length, 
mm 

из-
трита 
част, 
mm

Erased 
part, 
mm

 k

Ширина 
в осно-
вата, 
mm

Width at 
the base, 

mm

Ширина 
при изтри-
тата част, 

mm
Width at the 
erased part, 

mm

формово чис-
ло (по Brandt)

Index (by 
Brandt)

до 1 2 105,0 0,25 - 17,5 7,57 2,31
2 7 125,9 19,1 6,59 20,11 11,23 1,79
3 15 155,5 31,9 4,87 21,46 15,44 1,39
4 15 176,2 39,7 4,43 22,44 17,00 1,32
5 11 198,3 48,2 4,11 22,93 18,95 1,21
6 18 205,1 54,7 3,76 22,55 22,01 1,07
7 18 208,2 62,8 3,32 24,79 24,07 1,03

>8 18 216,1 71,5 3,02 25,74 25,57 1,00
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качеството на трофеите на дивата свиня е оценено и в 
северозападна България, на територията на община Чупрене 
(георгиев, 2012). резултатите от измерванията (в преработен вид) 
са представени в таблица 3. 

резултатите в таблица 3 не се различават от предходните 
данни в подкрепа на качеството на популацията на дива свиня, 
обитаваща северозападна България.

ОБСъжДане

Известно е, че скритите в челюстта части на долните глиги 
намаляват на дължина с увеличаване на възрастта (Bališ, 1971). В 
началото на нарастването при двугодишните индивиди скритата 
в челюстта част е в съотношение 1,46 спрямо цялата дължина на 
зъба, а на възраст над седем години – 1,64. Подобно на Bališ (1971), 
ербакамов (1978) определя възрастта на база съотношение между 
средната дължина на долните кучешки зъби и изтритата им част, за 
определяне на максимална възраст около седем години. Формовото 
число на Brandt (1965) дава възможност за определяне на възрастта 
на животни над осем години.

В резултат на изтриването на върха на зъба, съотношението 
между общата дължина и откритата част намалява, при което 
съотношението между общата дължината и скритата част на зъба 
се увеличава. независимо от увеличаване размера на изтритата 
част на зъба и тук съотношението намалява. тези особености се 
използват за определяне на възрастта по съотношението между 
общата дължина на долния зъб към изтритата му част, от една 
страна, и по размера на изтритата част, който се увеличава с 
възрастта на индивида – от друга. hendrych (1962, по Bališ, 1971) 
изтъква, че когато дължината на изтритата част достигне 70 mm, 
животното е на 7 или повече години. методът е критикуван от 
Brandt (1965) с аргумента, че изтриването на долния зъб много зависи 
от разположението на горния кучешки зъб. мöller (1984) в девет 
поредни статии в немското списание „unsere Jagd“ описва всички 
използвани в практиката методи за определяне възрастта на дивата 
свиня, без обаче да включва горните два, предложени от Bališ (1971). 
По наше мнение, размерите на външната и изтритата части на 
долния зъб, както и ширината при алвеолата могат още на пръв 
поглед след отстрела да дадат достатъчно достоверна информация за 
качеството на трофея, въпреки че визуалната преценка за дължината 
на скритата част от зъба преди обработката е много относителна. 
В повечето случаи важи правилото, че около 2/3 от долния зъб се 
намира в челюстта, какъвто е случаят с бившия световен, а сега 
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национален рекорд с оценка 158,20 т. по cic: средна дължина 27,10 cm 
и открита част 9,50 cm. не във всички случаи обаче това правило е 
валидно – измервани са доста трофеи, повечето от длс „кормисош“, 
с обща дължина 9 – 21 cm и открита част на зъба между 9 – 11 cm, 
където съотношението е около 50%.

зъбните характеристики могат да се използват както за 
определяне възрастта на глиганите след отстрела, така и в живо 
състояние при наблюдения на терена, отчитайки дължината на 
видимата (открита) част на глигите и познавайки съотношението 
с общата им дължина. При добра теоретична подготовка и теренен 
опит ловните специалисти могат да правят оценка за състоянието 
на определена популация и трофейните качества на глиганите 
още в началния стадий на развитието на трофея. тези познания 
са предпоставка за подобряване стопанисването на популациите, 
реализиране на целенасочен подборен отстрел и постигане на добри 
трофейни качества на мъжките екземпляри – фактори, които през 
последните години се подценяват от стопанисващите дивеча в 
страната.

трофейните качества на дивата свиня в страната са високи, 
независимо от наличието на кръстоски с домашни животни (георгиев, 
2012). това не се отнася за територията на длс „кормисош“ 
по различни причини. не трябва да се забравя, че съществуват и 
мутации по отношение на оцветяването на животните, но фактът, 
че в нашата страна се практикува пасищно отглеждане на домашна 
свиня, е неоспорим. едва ли обаче собственик би пуснал нескопена 
мъжка свиня в гората, защото от опит знае, че тя ще бъде наранена 
или убита от дивите животни. от друга страна това е безсмислено, 
когато има предпочитания женските свине да бъдат заплодени от 
глигани.

генов (1986) анализира добивите на трофеи от дива свиня в 
България и изтъква, че за периода 1978 – 1980 г. са отстреляни 20 584 
диви свине, при което за добива на един трофей, оценен със златен, 
сребърен или бронзов медал са отстрелвани съответно 142, 114 и 
116 животни. През периода 1981 – 1983 г. са отстреляни 19 425 диви 
свине, където за добива на един златен, сребърен или бронзов медал 
са отстрелвани съответно 243, 231 и 192 индивида, което е близо 
два пъти повече от първия период. според автора причината за 
по-лошите резултати е неправилният отстрел (на млади трофейни 
индивиди и на половозрели женски от средните възрастови класове, 
които имат най-висок размножителен потенциал).

основните показатели, които оформят 95% от общата оценка 
на трофеите (дължина и ширина на долните зъби и обиколката на 
горните зъби), нарастват интензивно до шестата година, след което 
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нарастването намалява (ninov, mihailov, 1996). ширината на долните 
и обиколката на горните зъби никога не спират да нарастват, докато 
нарастването на долните зъби по дължина спира след осмата година 
поради изтриването им. според авторите трофейният отстрел 
трябва да се извършва след десетата година. При отстрелването 
на 7-годишни глигани се получават значително по-слаби трофеи и се 
подмладява популацията, което е нежелателно с оглед на природната 
възрастова граница на вида.

георгиев (2012) оценява наличните трофеи в община Чупрене 
без оглед на качеството им и възрастта на отстреляните животни. 
Четиридесет и три трофея (40,2%) са оценени с медали (9 златни, 
14 сребърни и 20 бронзови). тези резултати доказват, че трофейните 
качества на дивата свиня в страната са високи, а самите трофеи са 
ценни, въпреки че много малко ловци преди 80-те години на миналото 
столетие са били заинтересовани да ги обработват и съхраняват.

ЗаКЛЮЧение

Видимата част на долните глиги при мъжките индивиди на дива 
свиня във възраст от четири до осем и повече години има различен 
темп на нарастване, но относителният ѝ дял спрямо цялата дължина 
на зъба се увеличава с нарастване на възрастта.

Износването на долните зъби при трофеите от длс „кормисош“ 
е по-голямо поради по-бедната хранителна база и теренните и 
почвени особености.

В различните възрастови мъжки групи дива свиня са отчетени 
различия в ширината на долните зъби при алвеолата, които са в 
полза на трофеите от длс „кормисош“, което е белег за чиста 
популация и по-добри трофейни качества.

нарастването на изтритата част на долните кучешки зъби 
е показател, който може успешно да се използва при определяне 
възрастта на мъжките индивиди, отчитайки спецификите на ареала 
на отделните популации.

съпоставяйки различните начини за определяне на възрастта – 
нарастване и износване на кътниците, наслоените годишни кръгове 
по корените на вторите резци, дължина на изтритата част и 
съотношението на общата дължина и откритата част на долните 
зъби, както и формовото число на Бранд, се получават сходни 
резултати с приемлива за практиката точност.

трофейните качества на дивата свиня в страната са много 
добри. за разкриване на трофейния потенциал е необходимо да се 
подобри стопанисването и да се увеличи ползването на вида в първа, 
втора и трета възрастови групи.
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AgE cHANgES IN THE gROWTH OF LOWER cANINE TEETH 
OF WILD BOAR (SUS SCROFA) mALES

1 D. Damianov, 2 V. Georgiev
1 Forest research institute – sofia, Bulgarian academy of sciences

2 executive Forest agency, ministry of agriculture and Foods

(SummARy) 

in three regions of Bulgaria (the West rhodopes, vitosha mountain 
and West Balkan range), 352 wild boar (Sus scrofa) trophies were measured 
in order to study the lower teeth growth of male specimens. the trophies 
were obtained during the period 1983 – 2011 on the territory of state 
hunting enterprise (she) “kormisosh”, she “vitoshko – studena” and 
chuprene municipality.

in the different age groups, differences in the width of the lower 
teeth at alveolar places have been reported. the values of this indicator are 
higher for the trophies from she kormisosh, which is an indication of a 
clean population and better trophy qualities. the erosion of the lower teeth 
in kormisosh is also greater due to the poorer nutrient base and the terrain 
and soil characteristics.
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at the age of four to eight years or more, the visible part of the lower 
tusks has a different growth rate, but its relative share of the total tooth 
length increases with increasing age. the growth of the erased part of lower 
tusks is an indicator that can be used successfully in determining the age of 
males, taking into account terrain characteristics.

key words: Sus scrofa, males, canine teeth (tusks), age changes


