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

Западна България” 

Описание на локалитет Суходол-Горна Баня (Люлин) 

Данни за формуляра: местност Двете води, кв. Суходол;  област София (столица), 

EKATTE: 68134,  Община: Столична, Код община: SOF46; NUTS: BG41; РУГ – София; 

РИОСВ – София; Държавно горско стопанство - ДГС – София; Биогеографски район – 

континентален; Мястото попада в – „не попада в ЗТ/ЗЗ” 

Взима се редовен градски автобус 260 по посока Горна Баня. Слиза се на последната 

спирка в квартал Горна Баня.  

Оттам се поема по шосето нагоре по посока Бонсови поляни. Отначало се върви през 

квартала. После шосето прави завои през борова гора набирайки височина. Шосето излиза 

на било с гледка към Витоша и отделни крайни постройки на Горна Баня. От излизането 

от гората се върви още към 800 метра (междувременно пътя прави малка чупка надясно) 

докато стигне мястото където черния път тръгва вдясно. Няма табели. Мястото може да се 

познае, по това че от изток на пътя са последните постройки в тази част на билото (тръгва 

точно от последната ала модернистична постройка с алибалистична мутро- архитектура с 

модерни материали, плосък покрив, която е без никакви прозорци към пътя със странен 

еркер), също така след 50-80-на метра от източната страна на пътя започва широколистна 

гора. В началото на пътчето има нещо, като самоделна пейчица. От дясно, от западната 

страна докато се стигне до черния път е абсолютно голо тревно поле без ни едно храстче, 

при черния път се появяват храсти.  

 

И така фаща се черни път – право на запад. Той е прав като конец. Първо се пуска в едно 

дере сред редки храсти, а към дерето и по плътни с някое друго дърво. После се качва на 

следващо било все така опънат през една горска култура. На билото вдясно от 

пътя/пътеката има малък параклис, с чешма и мнооого стар дъб/благун.  На билото е 

влажно просмуква вода и трябва се внимава за да се хване пътеката, ама посоката е все 

същата – права като конец в началото – захваща се пътеката и запчова да се слиза в 

следващата долина – в нея има хубава габърова гора и минава рекичка. Тука трябва да се 

внимава – гледайте гугъл снимките. Пътя с постепенен завой тръгва надолу по долината 
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по посока Суходол и особенно в гората прави рязък завой натам – не тръгвайте по него!!! 

Като тръгнете надолу по склона по този черен път се отклонете вляво, леко на юг, към 

планината Люлин и продължавайки да слизате през самата ливада (тя е гола само на 2-ве 

места стърчат 2 ве стари дървета) по диагонал. Целите долния десен или юго-западен ъгъл 

на ливадата. Точно самият ъгъл на голото пространство в посока планина, а не в посока 

София/Суходол. Но самият ъгъл (подминава се просека на една тръба по този начин също 

слизаща от ливадата към дерето). Там право към дерето слиза черно пътче/широка пътека. 

Хващате го. Извежда ви долу в дерето и там то също завива надолу по течението на 

рекичката и я прекосява и после тръгва по отсрещния склон – тук се влиза в 

местообитанието на костенурките. 

 

Когато се достигне района за обхождане се включва GPS устройството, записва се часа 

във формуляра и започва обхождането по трансекта. Допълнително поради силното 

обрастване на района с храсти се започва планомерно изсичане на проходи (без да се 

изтрепва народа и без да се бърза с ръкавици , мачетета и ножици за храсти, които се 

маркират с цветни лентички та следващите полеви екипи да могат да ги разпознават в 

трънливата джунгла.) 

 

Пътя до мястото общо е 3,23 км, а площта на местообитанието за обхождане е 8.5 хектара 

–много трънливо е добре да се сравнява местоположението с дадените снимки от гугъл 

ърт + с примерните тракове. Enjoy the jungle! 
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Алтернативен подход е по шосето от кв. Суходол – 3.5 км. като се тръгне от 

околовръстното шосе свие по шосето в квартала, а от него по 4-та пряка вляво и се следва 

пътя, който извежда към асфалта за планина. Избягва се да се хване по западния път 

водещ към сметишето. 
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