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Доброволческа методика за мониторинг на костенурки по проект „Костенурки, птици и растения в 

Западна България” 

Описание на локалитет Белидие Хан-  Градец 

Данни за формуляра: местност „туристически маршрут Градец – хижа Белидие хан”;  

област София,  Община: Костинброд,; РУГ – София; РИОСВ – София; Държавно горско 

стопанство - ДГС „София”.; Биогеографски район – континентален; Мястото попада в 

– „не попада в ЗТ”; Други защитени територии: Натура 2000 – „пЗЗО BG0000322 - 

Драгоман” 

 

Взима се маршрутка номер 4 . Най-удобно е да се вземе от спирката непосредствено до кръговото 

на ломско шосе на спирка на метрото „Ломско шосе” – посока околовръстното. Сутрин има една 

която идва малко след 8 сутринта.  

Слиза се в центъра на Градец – площадчето срещу кмеството. Поема се по улицата, която тръгва 

по диагонал на юго-запад от площадчето по хоризонтала и леко нагоре. Малко в посока надолу 

тръгва друга по разбичкана улица при едно кръчме – не й обръщаме внимание, както и на други 

2-ве които се отделят он нашата надясно право нагоре. След малко (160 метра) пътя се разклонява 

– ляво и дясно. Поемаме надясно и леко нагоре по асфалта. След още 80 метра вдясно асфалта се 

пресича от черен път качващ директно по баира. Хващаме го и качваме склона без да се отделяме 

от него. На едно място пресичаме напречен път още веднъж преди да излезем горе над селото. В 

горния край излизаме между две борови гори – поемаме по пътя между тях. Вървим по черния 

път и след като излезем от тях – през ширналото се пасище – вече по водоравното. Още тук 

засичаме точка и започваме трансект по търсене и започваме да попълваме формуляр.  

Продължаваме да вървим по пасището. 

 Така стигаме долината. Там пресичаме на 2-пъти горски пояси – съвсем за малко съвсем малки 

групи дървета , като гората основно ни остава отляво. След второто пресичане пътя става по 

неясен и се разделя на 2-ве. Взимаме левият, който слиза надолу – но само за малко и се 

отклоняваме при всички случаи преди да сме стигнали големият дъб вляво от пътя. Отклоняваме 

се наляво и надолу през пасището покрай гората. Избираме си по необрасли участъци, като 

слизаме успоредно на гората през пасището. От големият дъб и пътя към него на около 150 метра 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB
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е точкат на пускане на костенурките. Има натрупана купчина от камъни до гората. Още не сме 

стигнали жиците на далекопровода, които са на около 60-80 метра под нас. Тук заповаме да 

правиме гъсти трансекти в местообитанието на отстояние до 150 метра от мястото на пускане 

(трансекти през 10 метра) – общо 10 хектара. После почваме да търсиме в по голям периметър – 

на отстояние около 500-600 метра от него – 130 хектара. Когато и него обходиме добре (трансекти 

през 30-40 метра), ако остане врем може да се ободят и по далечни местообитания – общо 340 

хектара заедно с първоначално обходените. Има показана схема. 

Пътя до мястото общо е 1.9 км. 

Община Костинброд 

автобуси на фирма „Марио-95” ж.к. Надежда, бл. вх. Б ет. 2 ап. 30 

0899 / 85 34 834 

Телефон: 0899 85 34 83 ; 0889 51 72 75 ; 0899 96 16 46 

ЛИНИЯ № 4 

София-Градец-София 

Делник 

От София 

8:00; 11:15; 15:00 ; 18:00; 19:30 

От Градец 

6:30 ; 8:50 ; 11:50; 15:40 ; 18:30      

Празник 

От София 
8:00; 12:00 ;15:00;18:00 

От Градец 

6:45; 8:50 ;11:50  ;15:40 ; 18:40 

Цена билети 2.2 лв 

  



 

 

 
 

Сдружение за дива природа БАЛКАНИ: Проект 
„Костенурки, птици и растения в Западна България” 

BG03.SGS-18 

 
Проект BG03.SGS-18  „Костенурки, птици и растения в Западна България” се финансира по договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-

33-71/ 17.07.2015 г.на Програма BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. 
www.eeagrants.org                                                                      http://bg03.moew.government.bg/ 

 

 

3 
 

 



 

 

 
 

Сдружение за дива природа БАЛКАНИ: Проект 
„Костенурки, птици и растения в Западна България” 

BG03.SGS-18 

 
Проект BG03.SGS-18  „Костенурки, птици и растения в Западна България” се финансира по договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-

33-71/ 17.07.2015 г.на Програма BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. 
www.eeagrants.org                                                                      http://bg03.moew.government.bg/ 

 

 

4 
 

 



 

 

 
 

Сдружение за дива природа БАЛКАНИ: Проект 
„Костенурки, птици и растения в Западна България” 

BG03.SGS-18 

 
Проект BG03.SGS-18  „Костенурки, птици и растения в Западна България” се финансира по договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-

33-71/ 17.07.2015 г.на Програма BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. 
www.eeagrants.org                                                                      http://bg03.moew.government.bg/ 

 

 

5 
 

 



 

 

 
 

Сдружение за дива природа БАЛКАНИ: Проект 
„Костенурки, птици и растения в Западна България” 

BG03.SGS-18 

 
Проект BG03.SGS-18  „Костенурки, птици и растения в Западна България” се финансира по договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-

33-71/ 17.07.2015 г.на Програма BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. 
www.eeagrants.org                                                                      http://bg03.moew.government.bg/ 

 

 

6 
 

 

 

 

 

 


