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„Стори го Бог сур елена; 
на чело му ясно слънце, 
на гърди му ясен месец, 
на гърба му ясни звезди.” 

Българска народна песен от Радилово, 
Пещерско; коледна
/ Тази песен е особено важна с оглед на 
религията на древните българи, чийто 
носител символично е ‚сур елена‘./

Благородният елен Cervus elаphus 
е един от най-големите видове 
елени. Той обитава голяма част 

от Европа, района на  Кавказките пла-
нини, Мала Азия, Иран, част от запад-
на Азия, централна Азия, Атласките 
планини, регион между Мароко и Ту-
нис в северозападна Африка, където е 
единствения вид елен, Северна Амери-
ка. Благородния елен е интродуциран 
в Австралия, Нова Зеландия, Перу, 
Уругвай, Чили и Аржентина. 

Благородният елен е преживно 
животно от разред Чифтокопит-
ни  (Artiodactyla). Този  разред обе-
динява средно големи и едри, рас-
тителноядни плацентни бозайници. 
Характерно за разреда са двата средни 
силно развити пръста превърнати в 
копита и другите два странични обър-
нати назад и закърнели. Тичат бързо и 
добре. Стомахът често пъти е сложен и 
съставен от няколко дяла. 
Впечатляващ с достолепната си ос-
анка, благородният елен е четвъртия 
най-голям вид елен, след лоса, уапи-
ти и индийския замбар. При мъжките 
– наречени рогачи, средната дължи-

Благородният елен, 
царствения  обитател 
на горите
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ната на тялото е 250 см, височината 
при холката е средно 152 см, а сред-
ното тегло 235 кг. Женските, нари-
чани кошути са по-дребни. Козината 
му е къса и червеникавокафява през 
лятото, потъмнява през зимата до си-
вокафява. Малките еленчета са с пет-
ниста козина и често лежат на земята, 
така че са много трудно забележими. 
Рогата на благородния елен са впеча-
тлителни – достигат средно до 91 см 
и тежат до 3 кг всеки. Сменят се всяка 
година. Опашното огледало е жълте-
никаво. Опашката е сравнително дъл-
га, в сравнение с техните американ-
ски и азиатски родственици. Слаби 
различия във външния вид има меж-
ду отделните подвидове благородни 
елени, най-вече в размера и рогата, 
като най-малкия е Корсиканския бла-
городен елен, който живее в Корсика 
и Сардиния, а най-големия е Каспий-
ския благороден елен – марал в Мала 
Азия и кавказкия регион на запад от 

Каспийско море. Елените от централ-
на и западна Европа доста варират по 
размер, като един от най-големите е 
регистриран в Карпатите. Западноев-
ропейският благороден елен, истори-
чески, расте до големи размери, когато 
е добре хранен. Неговите наследници, 
интродуцирани в Нова Зеландия и Ар-
жентина също достигат големи телес-
ни размери и рога. 
 През есента при рогачите на  повечето 
подвидове са развива къса грива, коя-
то е най-плътна и видима при елените 
от Британските острови и Норвегия. 
Мъжките на каспийския и испанския 
благородни елени не развиват грива. 
Рогачите по принцип имат по-сил-
но развити мускули на шията, спря-
мо женските. Само рогачите развиват 
рога, които започват да растат през 
пролетта и се сменят всяка година, 
като старите опадват обикновено през 
зимата. Обичайно са дълги до 71 см и 
тежат 1 кг, но при по-големите подви-

Фиг.1 Географско разпространение на благородния елен (вкл. Вапити).
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дове могат да достигнат и до 115 см и 
да тежат 5кг. Рогата са костни струк-
тури, които растат с до 2,5 см на дено-
нощие. Всеки рог започва началото си 
от черепа на елена, от точка наречена 
стъбълце. Докато един еленов рог на-
раства, той е покрит с кожа, изграде-
на от множество кръвоносни съдове и 
наричана кадифе, с което се осигурява 
кислород и хранителни вещества към 
нарастващата кост. При растежа вър-
хът първоначално е хрущял, който се 
заменя с костна тъкан. След достига-
не на пълният размер на растежа на 
костта за годината (в края на лятото), 
кадифето изсъхва и пада. Тъй като не 
се доставя кислород и хранителни ве-
щества, еленските рога стават мъртва 
тъкан и остават с открито костно ве-
щество. Такава мъртва костна структу-
ра е зрял рог. Елените сменят рогата 

си всяка година след брачният сезон. 
Въпреки че рогата се регенерират вся-
ка година, техният размер ежегодно е 
променлив и варира в зависимост от 
възрастта на животното. Те са харак-
терен показател като вторичен полов 
белег на мъжките животни. 
 През есента при всички подвидове 
благородни елени се развива по-дебе-
ла космена покривка, за да осигури то-
плинна защита. Цветово се различава 
при отделните подвидове. Напролет 
тази дебела козина се сменя, като чес-
то елена се чеше по дърветата, за да си 
помогне със смяната. Козината има по 
принцип различно оцветяване, в за-
висимост от типа на хабитата и сезона, 
като е от сива или по-бледа окраска 
през зимата, до червеникаво кафява и 
по-тъмна през лятото. Повечето евро-
пейски благородни елени имат черве-
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никаво – кафява лятна окраска, като 
при някой се запазват петна по гърба. 

Когато един вид има широко раз-
пространение, така както е благород-
ния елен  Cervus elаphus, обикновено 
няма консенсус по отношение на това 
дали съседните популации и подвидо-
ве са синонимни. Поддръжниците на 
това видът да се подели на два вида C. 
elaphus и уапити C. canadensis датират 
от 1737 г. Поради фенотипични при-
лики между двата вида, редица авто-
ри  ги определят като конспецифич-
ни и ги определят като един общ вид 
Cervus elаphus, а уапити се определя 
като подвид на вида. По долу е даде-
на класификацията на подвидовете 
според Geist с вапити като подвид, но 
самия той препоръчва C. canadensis да 
бъде отделен като самостоятелен вид. 

Общо описаните 22 подвида/ Geist 
(1999) /,  някой от които оспорвани и 
до днес: 

1.  Cervus elaphus barbatus -  Бер-
берски благороден елен, разпростра-
нен в Алжир, Тунис и Мароко. Това е 
единствения представител на семей-
ството в Африка.

2.  Cervus elaphus corsicanus  - Кор-
сикански благороден елен, разпрос-
транен в Корсика и Сардиния и ве-
роятно интродуциран там в близкото 
минало от Берберския благороден 
елен. Има мнения, че Берберския и 
Корсиканския благороден елен трябва 
да бъдат отделени като самостоятелен 
вид – C. corsicanus

3. Cervus elaphus hippelaphus – 
Централноевропейски благороден 
елен, разпространен в Централна Ев-
ропа и Балканите.

4.  Cervus elaphus montanus  - Из-
точен благороден елен 

5.  Cervus elaphus alashanicus  - 
Алашан благороден елен, разпростра-
нен в планината Алашан, Китай. Авто-
рите приемащи вапити за отделен вид 
го приемат за подвид на вапити.

6. Cervus elaphus xanthopygus – 
Изюбър, Източноазиатски благоро-
ден елен, разпространен в Русия / Ир-
кутска област, Забалкалието, Далечен 
Изток/, Китай / Северна Манджурия/, 
Корея. За някои подвид на вапити.

7. Cervus elaphus maral -  Марал, 
Каспийски благороден елен, разпрос-
транен в Мала Азия, Крим, Кавказкия 
регион и северозападен Иран.

8. Cervus elaphus /Cervus 
canadensis nelsoni/  - Уапити от Ска-
листите планини, Северна Америка

9. Cervus elaphus /Cervus 
canadensis/ - Уапити, разпространен 
в Северна Америка

10.  Cervus elaphus sibiricus  - Сибир-
ски марал. Според авторите приемащи 
вапити за отделен вид е подвид вапи-
ти. Среща се в Южен Сибир и северни-
те части на Централна Азия (Североза-
падна Монголия и Северен Синдзян), 
главно в гористи планински области 
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11.  Cervus elaphus songaricus  -  Тян 
Шан уапити или Тян Шан марал 

12. Cervus elaphus нanglu  - Ка-
шмирски благороден елен, Хангул, 
разпространен в Индия. Според някои 
автори подвид на вапити.

13. Cervus elaphus kansuensis -  
Кансу /Гансу / благороден елене, раз-
пространен в Гансу провинция в Ки-
тай

14.  Cervus elaphus macneilli  - Съчу-
ански благороден елен или още елен 
на Макнийл, разпространен в Западен 
Китай.

15. Cervus elaphus wallichii  - Тибет-
ски благороден елен, разпространен в 
Тибет и Бутан. Споеред някои автори 
подвид на вапити.

16. Cervus elaphus bactrianus  - Бу-
харски елен, разпространен в Афга-
нистан, Казахстан, Тюркменистан, Уз-
бекистан и Таджикистан. Уязвим вид.

17.  Cervus elaphus yarkandensis  - 
Eлена ярканд, разпространен в Китай  
- Синдзян – Уйгурски автономен реги-
он. Застрашен вид 

18.  Cervus elaphus atlanticus  - Нор-
вежки благороден елен 

19. Cervus elaphus brauneri  - Крим-
ски благороден елен 

20. Cervus elaphus elaphus -  Запад-
ноевропейски благороден елен, раз-

пространен в Западна Европа.

21. Cervus elaphus hispanicus  - 
Иберийски благороден елен, разпрос-
транен на Иберийския полуостров

22. Cervus elaphus scoticus  - Шот-
ландски благороден елен, разпростра-
нен в Шотландия и Англия. 

  Според някои нови ДНК изследвания 
има основания систематиката на видо-
вете в семейството да бъде ревизирана.  
В Handbook of Mammals of the World – 
vol. 2 – Family Cervidae (Stefano Mattioli 
–2011) се приема, че вапити е самос-
тоятелен вид – Cervus canadensis. Са-
мият вапити според различни автори 
има от 6 до 12 подвида. Много автори 
напоследък настояват, на част от под-
видовете да се даде статут на отдел-
ни видове - например C. wallichii, C. 
yarkandensis, C. xanthopygus, C. нanglu.
Филогенетично дърво основано на 
секвенционен ДНК анализ на част от 
цитохром б гена на мтДНК, показва 
поделение на групата на Западни бла-
городни елени и Източни благородни 
елени, които поотделно са монофиле-
тични. Основано на това изследване, 
групата на Западните благородни еле-
ни може да се раздели на 4 подгрупи: 
Западноевропейска, Балканска, Сред-
ноизточна и Африканска. Преграда 
между Балканската и Средноизточна-
та група е ясно очертана от Босфора в 
Турция. Алпите и Карпатите формират 
бариера между Западна Европа и Бал-
каните. Източната група благородни 
елени се поделя на три подгрупи / Се-
верна Азия и Америка, Южна Азия и 
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Източна Азия/. Южноазиатската гру-
па е изолирана от пустинята Таклама-
кан и пустинята Гоби и еволюира сим-
патрично. Първичната Тарим група (C. 
bactrianus and C. yarkandensis), застава 
като основа на вида и е изолирана ге-
ографски от пустинята Такламакан на 
изток и Памир на запад. Тази група 
генетично е по-близка до Западната 
група, докато по хабитат се намира до 
Северноазиатска/Американска група.

Фиг 2. Път на колонизация на благо-
родния елен, основан на секвениращ 
ДНК анализ на цитохром б ген от 
мтДНК. С тъмни линии са показани 
географските / генетични/ бариери 
и се именувани със съвременните си 
наименования. Плътните линии по-
казват доказано сигурните пътища 
на колонизация, а с точки са указани 
вероятните такива.

Времето на разделяне на двете голе-
ми групи – Източна и Западна е пре-
ди приблизително 7 милиона години. 

Сериозни промени настъпват през 
ранен и среден миоцен. Когато Афри-
канската и Индийската континентал-
ни плочи се сблъскват в Евразийския 
континент преди около 40 милиона 
години и започва орогенезата на Хи-
малаите и Алпите. Първите предше-
ственици на елените /цервоиди/ се 
появяват по време на промените през 
периода от олигоцена до миоцена, 
преди около 25 милиона години в ра-

йона на съвременния Хиндукуш. Тези 
архаични копитни били със среден 
ръст, а техни предшественици са били 
оцелелите от олигоцена Dremotherium 
и Bedenomeryx.  Преди около 15 млн 
години започват заледяванията, кои-
то предизвикват падане на морското 
ниво и увеличаване на източно Ан-
тарктическите ледени плочи. Това е 
причината, поради която древното 
море Тетис в западната част на Ев-
разия да пресъхне и този район да се 
превърне н безкрайно тревисто поле. 
Появява се първия предшественик на 
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род Dama. След това Арабската пло-
ча спира  движението на топли води 
между Средиземно море и Тихия оке-
ан, което предизвиква климатични 
промени - по-студена зима и по-сухо 
лято. Това също спомага за увеличава-
нето на тревистите региони в Европа 
и Азия и преди около 8-7 милиона го-
дини позволява разпространяването 
на големите и бързо придвижващи се 
тревопасни животни, такива като еле-
ните. Именно това е и времето на по-
явата на преките предшественици на 
съвременните елени. Обособяването 
на отделните видове и подвидове ста-
ва благодарение на разделянето им от 
географски прегради, такива като пла-
нини, пустини и морета. На границата  
плиоцен/миоцен пред около 5 мили-
она години, започва още едно спадане 
на морското ниво, което е свързано със 
заледяване. Това води до видово раз-

деление и именно тогава се появява и 
рода на благородните елени Cervus.  В 
началото на плейстоцена преди около 
2 милиона години, предшественици-
те на съвременните видове започват 
своето окончателно обособяване, под-
помогнато от повтарящите се заледя-
вания.

Този царствен вид е активен приве-
чер, през нощта и рано сутрин. Извън 
периода на разгонване, мъжките об-
разуват малки групи. Кошутите с ро-
жбите си живеят на отделни немно-
гобройни стада. Благородните елени 
прекарват по-голяма част от времето 
си в по-ниска надморска височина, 
като предпочитат горските райони. 
През лятото мигрират към по-високи 
места, където храната е повече и ус-
ловията са по-добри за отглеждане на 
поколение. По време на разгонването, 
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рогачите се съревновават за внима-
нието на кошутите, а след като са при-
влекли тяхното внимание отблъскват 
всеки друг рогач. Спаринг рогачите, се 
обикалят един друг, издавайки рево-
ве, като така всеки оценява противни-
ка – размера на рогата, големината на 
тялото и възможностите за битка. Ако 
нито един от участниците не се отка-
же, започват да се удрят с рогата, като 
понякога може да  има сериозни нара-
нявания. По-силните рогачи следват 
групите кошути по време на разгонва-
нето от август до ранна зима. Един ро-
гач може да пази до 20 кошути. Само 
полово зрелите рогачи имат харем / 
група кошути/, като пика на размно-
жителната активност е на около осем 
годишна възраст. Мъжките на две до 
четири годишна възраст по-рядко 
държат харем и прекарват по-голяма 
част от времето на разгонването по пе-
риферията на някой голям харем, по-
добно е поведението и на мъжките над 
11 годишна възраст. 
Благородният елен издава специфи-
чен рев по време на разгонването, ха-
рактерен за горската среда, която оби-
тава, доста отличаващ се от рева на 
уапити, който е характерен за откри-

тите пространства. Рогачите издават и 
рев, който поддържа харема сплотен. 
Принципно кошутите са по-привлече-
ни от мъжки с по-силен рев. Рогачите 
издават и характерен рев по време на 
спаринг съревнованието за женските, 
както и при всеки друг сблъсък и бит-
ка с рога, също за демонстриране на 
мъжко надмощие над кошутите.

Кошутите раждат едно, много рядко 
две малки на година. Бременността 
продължава от 240 до 262 дни, а при 
раждането си малките тежат около 
15 кг. След две седмици те могат да се 
присъединят към стадото и спират да 
бозаят след два месеца. Всички мал-
ки се раждат с окраска на петна, кои-
то загубват в края на лятото.  Много 
рядко има случаи на възрастни, които 
са запазили част от петната по гърба 
на тяхната лятна окраска. Малките 
остават близо до майките си цяла го-
дина, като се отделят напълно когато 
се появява новото поколение. Продъл-
жителност на живота на благородния 
елен е от 10 до 13 години, а в плен и до 
над 20 години. 
Рогачите носят своите рога повече от 
половин година и не са дружелюбни 
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и не правят група с други мъжки през 
този период. Рогата им осигуряват 
защита, както и силните ритници с 
предните копита и на двата пола. След 
като рогата паднат, рогачите са по – 
склонни да образуват групи, които им 
позваляват да отстояват жизнените си 
задачи кооперативно. Стадата имат 
един или повече пазачи, които наблю-
дават за опасност, докато всички дру-
ги се хранят или почиват.
 След чифтосването, кошутите форми-
рат големи стада от повече от 50 ин-
дивида. Новородените се придържат 
близко до кошутите и с помощта на ре-
дица звуци се направляват от тях. Ко-
гато наближи хищник, най-големите 
и най-силни кошути правят защитна 
линия с готовност да ритат с предните 
си крака нападателя. Освен човека и 
кучетата, вълкът е може би най-опас-
ния им враг. Рядко мечка може да ги 

нападне. Рисът и глигана могат да на-
паднат малки еленчета.
 Благородният елен е най-едрият 
представител на семейство Еленови 
(Cervidae) у нас. Видът е силно мигри-
ращ, типичен представител на горски-
те местообитания.  През последните 
години числеността на елена в цялата 
страна намалява, като за основна при-
чина за това се сочи бракониерството. 
Видът е включен в ЗЛОД – Приложе-
ние 1; Бернска конвенция – Приложе-
ние ІІІ. Още за периода 1915-1918 г е 
описан общ силен спад на численост-
та, като са останали малко животни, 
разпръснати в разпокъсани попула-
ции. Следва период на реинтродуци-
ране и възстановяване на вида. Така 
числеността се увеличава съответно  
- 1952 г  - изчислени 1430 индивида, 
през 1992 г вече 28370 индивида. През 
последните години числеността вари-
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ра от 18000 до 21000 животни, поради 
комплексни причини: нападения от 
хищници, тежки зими, бракониерство 
и др. Елени се развъждат и отглеждат 
във всички ловни стопанства, с цел 
лов. Рогата на елена се ценят като скъп 
трофей. България има регистрирани 4 
световни рекорда на еленови рога от 
различни световни изложения.

В древността благородният елен е бил 
смятан за помощник на шаманите 
– съществуват много негови изобра-
жения и пластики в пещери, скални 
навеси и даже в църкви от Среднове-
ковието. Според легендите веднъж в 
годината – на празника Свети Кон-
стантин и Елена, той сам идвал при 
хората, за да бъде принесен в жертва. 
Извън жертвоприношението същест-
вувала забрана да се убива.
Благородният елен е разпознаван от 
пещерни рисунки отпреди 40 000 го-
дини, по време на горен палеолит. Си-
бирски пещерни рисунки показващи 
лов на елен датират от неолита отпре-
ди 7000 години. Много често елена е 
рисуван и като магическо животно, 
което показва неговата важност за вяр-
ванията и поверията на древните хора. 
Келтите са описвали елените като ма-
гически животни, водени на стада от 
своя пастирка - великан, която избира 
кой от тях може да бъде убит.
В християнството еленът също при-
съства. Свети Егидий, особено мно-
го почитан в южна Франция,  живял 
в отшелничество в една гора и един-
ствен негов спътник бил един елен. В 
легендата за основаването на френ-
ския град Ле Пюи ан Веле се разказва, 

че църквата, която е построена върху 
мегалитно светилище е указана къде 
да бъде построена от стъпките на един 
елен. Свети Хуберт, който е считан 
за покровител на ловците, математи-
ците, оптиците и ковачите на метал. 
Сред най-важните му атрибути е не-
говото расо, което според легендата 
е най-ефективното средство за защи-
та против бесни кучета. Смятан е и за 
създател на породата кучета блъдха-
унд, която в началото е наречена на 
него - куче на свети Хуберт. Според 
легендата  по време на лов в Ардени-
те среща елен с кръст между рогата и 
чува гласа на Спасител, който му каз-
ва да се откаже от светския живот и да 
стане духовник. Негов символ е кръ-
стът в рога, който според легендата е 
създаден от него. Той може да се срещ-
не на етикета на известния немски ли-
кьор „Егермайстер“, както и на гербо-
вете на много градове, сред които и 
беларуският Гродно. В редица други 
предания за светци и крале, еленът се 
е явявал като божия промисъл, сим-
вол изпратен от бога за решаване на 
важни и трудни въпрос.
Тюркските народи, които приемат 
исляма донесли със себе си от Вели-
ка степ техните вярвания и култове, 
свързани с елени, еленови рога, косми 
и др.  В Османската империя, и по-спе-
циално в Западна Мала Азия и Тра-
кия култа към елена изглежда, е бил 
широко разпространен и много жив, 
няма съмнение в резултат на срещата 
и смесването на тюркски с местните 
традиции. Известно е предание от 13-
ти век за свят човек, наречен „ Баща 
елен“,  който е живял с еленa си в пла-
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нинските гори на Бурса.
Англосаксонски кралски скиптър с 
формата на елен с разклонени рога е 
намерен в Сътън Ху, близо до Уудбри-
дж (Съфолк). Сътън  Ху  е англосаксон-
ски некропол от VI - началото на VII в. 
Той съдържа непокътнати останки от 
кораб, с богата колекция от златни и 
сребърни предмети принадлежали на 
англосаксонски крал. Некрополът е 
разкрит през 1939 г. сред група гроб-
ни могили. Предполага се, че в кораба 
са положени останките на саксонския 
крал Редуалд, починал през 625г.Съ-
тън Ху е от първостепенно значение 
за ранните средновековни историци, 
защото хвърля светлина върху един 
период от английската история, която 
е на границата между мит, легенда и 
историческа документация. Староан-
глийската поема „ Беуолф” по голяма 
част от действието се развива в зала , 
наречена „ Сърцето на елена”.
В старогръцката митология еленът е 
символ на богинята Артемида. В ин-
дуизма богинята Сарасвати се превръ-

ща в елен, наречен Рохит. В хетската 
митология, еленът е почитан наред с 
бика на Аладжа Хююк като защитно 
животно. Други хетски богове често са 
изобразявани върху елени.
В Унгарската митология има легенда 
според която: „ Двама братя - Хунор и 
Магор, ловували, когато бяла сърна се 
появила пред тях, подскачайки пред 
тях и въвличайки ги към мочурливи-
те места на Скития /Меотида/, къде-
то изчезнала внезапно. Въпреки това 
Братята решили да запомнят мястото 
и да се заселят там. Когато го сторили 
се запознали с дъщерите на Аланите, 
и синовете на „Булар. „. До днешен ден 
важен символ на Унгария е фигурата 
на изправен елен със силно разклоне-
ни рога, чиято глава е обърната през 
рамото.
В Америка, в индианските предания,  
еленът е символ на плодородието. В 
някой мексикански племена има пре-
дания, че прародителя на човека бил 
елен. В много мексикански племена и 
племена от югозападните САЩ, елена 
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се приема като свещен пазител на зе-
мята, който се жертва, за да изхрани 
хората. Песни и танци посветени на 
елена са нещо обичайно за тези райо-
ни.
В българските предания се е запазила 
и следната легенда за Кан Авитохол, 
свещенният елен и преселението на 
българите...
 Веднъж на един техен цар се родили 
двама сина: Единият на име Утигур, а 
другият - Кутригур. След като умрял 
баща им, те разделили властта по-
между си, и дали имена на своите под-
властни, че дори в наше време едните 
се наричат утигури, а другите - кутри-
гури. Те всички живеели там, имали 
във всичко общи обичай и не се сно-
шавали с людете, които живеели отвъд 
(меотидското) езеро и неговия Оток 
(Танаис). Никога не преминавали тия 
води, нито подозирали че могли да се 
преминат...Разказват, ако разказът е 
верен че неколцина младежи киме-
рийци/българи/, били на лов, една 
сърна като бягала от тях, скочила в тези 
води. Младежите обзети било от чес-
толюбие, било от някаква ревност, или 
пък заставени от някакъв дух, послед-
вали сърната и никак не я изоставили 
докато не стигнали заедно с нея на от-
срещния бряг. И това което те гонили, 
каквото и да е то, изведнъж изчезнало.  
... Наистина младежите не сполучили 
с лова си, но намерили повод за вой-
на и плячка. Защото като се завърна-
ли в родните си места те съобщили 
на всички Кимериийци (българи), че 
тези води могат да се преминават от 
тях. Тогава всички Кимериици (бълга-
ри), вкупом веднага грабнали оръжие-

то и се озовали на отсрещният бряг.../
история на воините/ - Прокопий Кеса-
рииски
Мотивът за кошутата (сърната), е ши-
роко запазен в българският фолклор. 
Многобройни песни разказват за чуд-
ни Юнаци, български царе, откърме-
ни от това свещено за нас животно. По 
важна е основаната сюжетна линия 
на легендата. Двама братя/един/ или 
множество ловци, тръгват след кошу-
та, която сочи пътя им през непознат 
брод, и когато сърната ги извежда до 
другият край, то тя изчезва, а братята/
ловците/царя бърза да се върне об-
ратно при своя народ и да го преведе 
„от другата страна“. Етимологията на 
името Авитохол според Петър Добрев  
може да се преведе съвсем точно чрез 
памирските езици, защото „Ави“ - сър-
на, и „тохол“ - син. Според именника 
на Българските Ханове, Авитохол се е 
възкачил на власт в 165 година, в ме-
сец 4ти (пролетта). Смята се че това 
може би е някакъв символ на новото 
българско начало (пролет), а началото 
на българското присъствие в Европа 
е от 165 година. В легендата за марте-
ницата също се разказва за бял елен, 
който показва пътя на синовете на хан 
Кубрат. 
На територията на Родопите има ле-
генда за саможертването на елен, кой-
то слизал всяка година от гората в оп-
ределен ден и на определено място и 
оставял хората да го заколят и да се 
нахранят с него. Една година еленът 
закъснял, защото трябвало да си на-
храни малките и селяните бързали да 
го заколят без той да си почине. От то-
гава еленът не се появил повече.
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И до днес в много части на света елен-
ското месо /венисон/ продължава да 
се използва за храна от човека. То е ви-
соко ценено, много вкусно и хранител-
но месо, с крехка и мека текстура. Ис-
ториците предполагат, че еленското 
месо е консумирано от древни време-
на, от времето на каменната ера. Древ-
ните гърци са първата цивилизация, 
която дава наръчници за ловуване, а 
римляните са възхвалявали не само 
лова, но и вкусните ястия от еленско 
месо. Днес еленско месо се набавя не 
само чрез лов на диви животни, но и с 
отглеждане в специални ферми. Нова 
Зеландия и САЩ са водещи държави в 
домашното отглеждане на елени.

Природните популации на елена ни-
кога не са били близко до изчезване, 
но търпят постоянен упадък, вслед-
ствие най-вече на дейността на човека. 
В редица страни се приемат сериозни 
мерки за възстановяване, реинтродук-
ция и запазване на статуса на благо-
родния елен. 

Видео:
http://youtube.com/watch?v=zBOj64X0g7E

http://youtube.com/watch?v=SCdSSRyNzEo
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