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Понякога хората и животните влизат в конфликт. 
Той може да застраши поминъка на хората, а и 
съществуването на животните. 
В централна Намибия фермерите имат проблем с 
гепардите, които нападат теленцата им. На свой ред 
животновъдите често правят опити да убият дивите котки, 
за да защитят стадата си! Не би ли било чудесно, ако 
можем да проучим ситуацията и да намерим подходящо 

решение както за фермерите, така и за гепардите? 
Точно това направихме. Проследихме поведението на 
гепардите. Разбрахме как скотовъдците могат да си водят 
стадата така, че гепардите да не изяждат теленцата им. 
Така фермерите няма да губят ценния си добитък и няма 
да се опитват да избиват гепардите. 

Знаете ли, че гепардите не могат да надават рев, но мъркат 
като котки? И, разбира се, те са най-бързите бозайници. 

Смята се, че могат да развият до 128 км/час. 
(Снимка: IZW Berlin)

Влизали ли сте в конфликт с някое животно? Например 
някой кълвач гръмко да чука с клюн по стената на 
стаята ви, докато се опитвате да учите, или катеричка 
да си направи дом под покрива ви. Подобна ситуация се 
нарича конфликт между човека и дивата природа. 
Такъв конфликт се случва в централна Намибия в 
Африка. И скотовъдците, и гепардите живеят в  бодливо-
храстовата савана там. Животновъдите местят стадата 
си на различни територии, за да имат винаги прясна 
паша. Гепардите преследват теленцата (защото кравите 
са им много големи). От своя страна фермерите убиват 
гепардите в опит да защитят добитъка си. Това е една от 
причините гепардите да се превърнат в застрашен вид. 
Но ние сме сигурни, че има други начини да се спасят 
теленцата, без да се налага да се убиват гепардите. 
Решихме да изучим тези диви котки в естествения им 
хабитат. (Подобно изследване се нарича поведенческа 
екология.) Надявахме се, че като научим повече за тях, 
ще намерим отговор, който да е подходящ както за 
скотовъдците и техните стада, така и за гепардите. 
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Фигура 1:
Уловихме, упоихме и поставихме нашийници с GPS на 106 диви 

гепарди в Намибия между 2007 и 2018 г. 
(Снимка: IZW Berlin)

Резултати

Фигура 2:
Женски гепард посещава средище за общуване с малките си. Снимката е 
направена с автоматична камера, която се включва при движение. 
(Снимка: IZW Berlin)

За да изучим дивите гепарди, ги хванахме и им сложихме 
GPS нашийници преди да ги пуснем. Така успяхме да ги 
проследим, където и да се намираха. 
Отделните гепарди имат различни роли в териториите, 
които обитават. Те са:

Опазващи територия или за кратко водачи – големите 
шефове в света на гепардите. Те са големи и много силни 
мъжки екземпляри, които предявяват собственическо 
право към определена територия и ресурсите в нея 
(като храна); 

Скитащи – мъжки екземпляри, които обикалят из 
големи райони, известни като тяхното „местообитание“. 
То включва териториите на някои водачи, които 
позволяват на скитащите да преминават, но не и да 
остават; 

Женски – те също населяват големи територии, които 
включват няколко района и пространството между тях. 
Сложихме проследяващите нашийници на всички водачи 
в съответната територия, на повечето скитащи и на 
някои от женските (Фиг. 1). Нашийниците ни позволиха 
да установим къде точно са териториите на гепардите. 
Засякохме и къде животните се срещат и общуват едни с 
други. Използвахме събраните данни, за да препоръчаме 
някои промени на животновъдите. Сметнахме, че, ако те 

водят стадата си с теленца да пасат в определени зони, 
а не в други, ще се предпазят от нападения на гепарди. 
Фермерите последваха съвета ни. След това сравниха 
броя убити теленца от гепардите преди и след 
направените промени.

Установихме, че има определени места, където 
гепардите прекарват повечето си време и общуват едни 
с други. Нарекохме подобни зони „средища за общуване“ 
(Фиг. 2). Средищата са основната част на териториите 
на водачите, където мъжките маркират големи дървета, 
скали или термитни хълмове с урина, изпражнения 
или с разравяне на земята (подобно на кучетата). Тези 
специални места не се използват само от водачите. 
Скитащите гепарди редовно ги посещават, а понякога и 
женските. По този начин си изпращат съобщения едни 
на други. 
Тъй като всички гепарди от региона многократно 
посещаваха тези средища, преценихме, че те са особено 
опасни за теленцата. Ето защо, ако някой фермер бе 
избрал територия за паша, в която се включва средище 
на гепарди, го молехме да премести стадата с теленца на 
друго място. Макар и да няма зони без никакви гепарди, 
новите места са много по-безопасни за теленцата. 

Навсякъде все още има риск, но вероятността гепард 
да изяде теле е много по-малка далеч от средищата за 
общуване.
И така, помогна ли съветът ни? Да! Скотовъдците 
установиха значително намаляване на убити от гепарди 
теленцата (Фиг. 3). 
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Дискусия

Фигура 3:
Когато стадата с малки са преместени от 
средищата на гепардите, броят загубени 
теленца намалява с 86% и тази промяна 
се запазва през следващите десет 
години!

Как броят на убитите от 
гепарди теленца се променя, 
след като фермерите 
преместват стадата си с малки? 

Заключение
Решенията на конфликтите човек-дива природа се намират 
само когато и двете страни – хора и животни – обединят 
сили, сътрудничат си и намерят начини да съществуват 
заедно. Търсенето на решения въз основа на поведението 
на определен вид животни може да покаже резултат и 
при други видове. Сещате ли се за конфликти на човека с 

дивата природа там, където живеете? Мислите ли, че могат 
да бъдат решени без животните да бъдат наранявани или 
убивани? Важно е да повишим съзнанието за мирните 
действия, които могат да спомогнат за разбирателството 
между хора и животни. Винаги има по-добри решения от 
това те да бъдат застрашавани. 
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Следихме броя на убитите от гепарди теленца през 
изминалите години. Забелязахме, че гепардите не местят 
средищата си, за да преследват теленцата – запазваха 
ги там, където си бяха. Това означава, че сме намерили 
дълготрайно решение за спасение както на теленцата, 
така и на гепардите – просто като се отдалечат малките 
от средищата!

Изследването ни показва, че не гепардите са проблемни 
животни за фермерите, а, че има проблемни територии. 
Това означава, че скотовъдците трябва да използват 
за паша територии, близки до средища, само за стада 

с възрастни животни (без малки). Но понякога 
фермерите може и да нямат достатъчно територия, за 
да пазят през цялото време теленцата отделени. Друго 
възможно решение на проблема би било фермерите да 
си сътрудничат. Могат да си споделят земята така, че 
теленцата да са в безопасност, но всички стада да имат 
достатъчно прясна трева за паша. 

https://doi.org/10.1073/pnas.2002487117
https://bit.ly/2W6eWUc
https://nauka.bg/horata-prakticheski-bezzashtitni-zashto-divite-jivotni-ne-atakuvat/
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Речник на термините

Бодливо-храстова савана – вид равнина с площи трева, храсти и дървета. Повечето снимки на гепарди са 
направени в Източна Африка, където саваната е пълна с трева, но животновъдите в бодливо-храстовата савана на 
централна Намибия трябва да си местят стадата, за да се уверят, че имат достатъчно паша.  

Водачи – мъжки гепарди, които имат собствена територия, обикновено по-възрастни, по-големи и по-силни от 
скитащите. Територията им е по-малка от площта, която обитават скитащите, но съдържа по-ценни ресурси – като 
средищата за общуване и достъпа до женските гепарди.  

Конфликт между човека и дивата природа – всяко взаимодействие между хора и животни, което има някакъв 
отрицателен ефект (обикновено и за двете страни).

Поведенческа екология – изучаването на връзката между поведението на животните и околната среда.

Скитащи гепарди – мъжки гепарди, често по-млади от водачите. Населяват големи площи, които се припокриват 
с тези, в които живеят женските, както и с малки части от територията на водачите. Скитащите обикновено чакат 
някоя площ да се освободи или понякога се бият за нея с настоящия водач. 

Водачите обитават по-малки територии в сравнение с тези на скитащите гепарди, но какви 
предимства имат тези площи земя? 

В статията се споменава една причина защо гепардите са застрашени животни. Коя е тя 
и можете ли да се сетите и за други?

Къде сме направили изследването си за гепардите и защо мислите, че сме избрали този 
регион?

Как сме стигнали до заключението, че гепардите не са наистина проблемни животни за 
скотовъдците?

Можете ли да помислите за други случаи, при които някаква промяна е помогнала да се 
реши конфликтът между човека и дивата природа по начин, който е добър и за хората, 
и за животните? (Moжете да потърсите в интернет, ако не сте сигурни!)
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Проверка на знанията

Преведено от английски на български език с
подкрепата на Американското посолство в София.


