
НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ 

 

Методика за мониторинг 

на видове от клас Crustacea 

 

I. Обекти на мониторинга 

Тип: Arthropoda (Членестоноги) 

Клас: Crustacea (Ракообразни) 

Разред: Decapoda (Десетоноги) 

Семейство: Astacidae (Прави раци) 

1. Astacus astacus (Linnaeus, 1758) – Речен рак 

2. Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) – Езерен рак 

3. Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803) – Поточен рак 

 

Семейство: Potamidae (Криви раци) 

4. Potamon fluviatile (P. fluviatilis) (Herbst, 1785) – Речен крив рак 

Забележка: Съгласно таксономичната концепция на Brandis et al. (2000) и направената от Bechev (2004) ревизия на материали от България се смята, 

че в България се среща видът Potamon (Pontipotamon) ibericum (Bieberstein, 1808). 

II. Описание на обектите 

1. Разпространение 

в България 

Astacus astacus (Linnaeus, 1758) – Речен рак 

Разпространение в България: Сравнително широко разпространен вид, съобщаван многократно от цялата страна: 

 р. Нишава край с. Драгоман Булгурков, К. 1961 

 р. Нишава и нейните притоци край с. Калотино Булгурков, К. 1961 

 р. Сливнишка край гр. Сливница Булгурков, К. 1961 

 р. Осъм край Ловеч Булгурков, К. 1961 

 р. Дъбника в местността "Краище" край Враца Булгурков, К. 1961 



НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ 

 

Методика за мониторинг – Тип Arthropoda, Клас Crustacea, Разред Decapoda 
Стр. 2 от 35 

 р. Дъбника в подножието на бърдото Веслец Булгурков, К. 1961 

 р. Василовска край с. Рибарица Булгурков, К. 1961 

 р. Вит край Тетевен Булгурков, К. 1961 

 р. Вит и нейните притоци при с. Божурица край Плевен Булгурков, К. 1961 

 поток, приток на р. Янтра в местн. "Ксилофор", В. Търново Булгурков, К. 1961 

 р. Росица край Севлиево Булгурков, К. 1961 

 яз. Стамболийски край Севлиево Булгурков, К. 1961 

 с. Раковица – Зла река, Кулско Булгурков, К. 1961 

 р. Страшна край Шумен Булгурков, К. 1961 

 поток Вранчев чучур край Котел Булгурков, К. 1961 

 разлив на р. Петреска при с. Лакатник Козаров, Г., Михайлова, П., Събчев, М. 1972 

 Доспатска река над Велинград край с. Сърница, Козаров, Г., Михайлова, П., Събчев, М. 1972 

 изкуствен водоем при с. Разделна Козаров, Г., Михайлова, П., Събчев, М. 1972 

 с. Чепинци – блато Козаров, Г., Михайлова, П., Събчев, М. 1972 

 яз. Искър Козаров, Г., Михайлова, П., Събчев, М. 1972 

 Девинска река при Девин Русев, Б., Янева, И. 1975 

 р. Доспат под гр. Доспат Русев, Б., Янева, И. 1975 

 приток на р. Доспат Русев, Б., Янева, И. 1975 

 р. Каялийска при с. Филово Русев, Б., Янева, И. 1975 

 поточе над с. Осина Русев, Б., Янева, И. 1975 

 изкуствен водоем при с. Разделна Subchev, M. 1978 

 р. Тунджа при Павел Баня Янева, И., Русев, Б. 1985 

 р. Струма при Земен Ислам, С., Узунов, Й., Ковачев, С. 1986 

 р. Места, над вливането на р. Изток Kovachev, S., Uzunov, Y. 1986 

 устието на р. Глазне при вливането ѝ в р. Изток Kovachev, S., Uzunov, Y. 1986 

 р. Цибрица край с. Разград Русев, Б., Янева, И. 1986 

 р. Барата над с. Лиляче Събчев, М., Станимирова, Л. 1986 

 р. Черни Вит над с. Черни Вит Янева, И. 1987 

 р. Бели Вит над с. Рибарица Янева, И. 1987 

 р. Янтра в горното ѝ течение Janeva, I., Russev, B. 1997 

 р. Росица преди вливането ѝ в р. Янтра Janeva, I., Russev, B. 1997 

 р. Ерма при гр. Трън Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 
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 р. Янтра при с. Етъра Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 

 р. Превалска при с. Митровци Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 

 р. Цибрица, с. Долни Цибър Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 

 р. Стара река при с. Джулюница Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 

 с. Чепинци, езерото Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 

 микроязовир „Ловешки крапец” Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 

 приток на р. Малки Искър при с. Калугерово Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 

 р. Яденица при Юндола Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 

 река над с. Главаци Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 

 р. Барата над с. Лиляче Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 

 р. Въча при с. Михалково Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 

 р. Чичилска при с. Поледковци Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 

 р. Искър над Панчарево Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 

 Рибно стопанство, с. Разделна Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 

 Шабленско езеро Kovachev, S., Stoichev, S., Hainadjieva, V. 1999 

 р. Ръждавец при с. Шипково Зайков, А., Хубенова, Т., Илиев, И., Писков, И. 2010 

 р. Ръждавец при с. Терзийско Зайков, А., Хубенова, Т., Илиев, И., Писков, И. 2010 

 р. Ръждавец при с. Горно Трапе Зайков, А., Хубенова, Т., Илиев, И., Писков, И. 2010 

 р. Горна Луда Камчия преди с. Градец (BG0000136) Stoinov, E., Parvanov, D., Grozdanov, A. 2013 

 р. Нейковска при с. Катунище (BG0000117) Stoinov, E., Parvanov, D., Grozdanov, A. 2013 

 р. Котленска при разклона за с. Жеравна (BG0000117) Stoinov, E., Parvanov, D., Grozdanov, A. 2013 

 р. Котленска под гр. Котел (BG0000117) Stoinov, E., Parvanov, D., Grozdanov, A. 2013 

 р. Медвенска преди с. Дъбовица (BG0000136) Stoinov, E., Parvanov, D., Grozdanov, A. 2013 

 р. Горна Луда Камчия под с. Везенков (BG0000136) Stoinov, E., Parvanov, D., Grozdanov, A. 2013 

 р. Долна Луда Камчия под с. Камчия (BG0000137) Stoinov, E., Parvanov, D., Grozdanov, A. 2013 

 р. Голяма Камчия преди с. Тича (BG0000136) Stoinov, E., Parvanov, D., Grozdanov, A. 2013 

 р. Янтра при с. Беляново Trichkova, T., Botev, I., Hubenov, Z. et al. 2013 

 горно течение на р. Ботуня над с. Вършец Trichkova, T., Botev, I., Hubenov, Z. et al. 2013 

 басейна на р. Огоста Trichkova, T., Botev, I., Hubenov, Z. et al. 2013 

 р. Белица Trichkova, T., Botev, I., Hubenov, Z. et al. 2013 

 р. Горна Луда Камчия Trichkova, T., Botev, I., Hubenov, Z. et al. 2013 

 басейна на р. Войнишка Trichkova, T., Botev, I., Hubenov, Z. et al. 2013 
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 басейна на р. Лом Trichkova, T., Botev, I., Hubenov, Z. et al. 2013 

 р. Чипровска под Чипровския м-р непубликувани данни 2013 

 р. Дългоделска над с. Дълги дел непубликувани данни 2013 

 горно течение на р. Ботуня над с. Вършец непубликувани данни 2013 

 р. № 55617 по пътя м/у гр. Котел и с. Тича непубликувани данни 2013 

 р. Голяма Камчия над вливането на р. Чифликдере непубликувани данни 2013 

 р. Голяма Камчия преди с. Тича непубликувани данни 2013 

 р. Калвандере над с. Крайгорци непубликувани данни 2013 

 р. № 43174 по пътя м/у с. Йоглав и с. Тепава непубликувани данни 2013 

 р. № 47949 при с. Крушуна непубликувани данни 2013 

 р. Горна Луда Камчия над с. Градец непубликувани данни 2013 

 р. Горна Луда Камчия при с. Дъбовица непубликувани данни 2013 

 р. Рабровска преди с. Раброво непубликувани данни 2013 

 р. Белица при Килифаревския манастир непубликувани данни 2013 

 р. Равна река при с. Голема Раковица непубликувани данни 2013 

 приток на р. Бебреш преди с. Боженица непубликувани данни 2013 

 р. Команска над с. Кирчево непубликувани данни 2013 

 р. Лесидренска над с. Лесидрен непубликувани данни 2013 

 р. Сухата река над с. Борима непубликувани данни 2013 

 р. Бели Осъм при с. Чифлик непубликувани данни 2013 

 

Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) – Езерен рак 

Разпространение в България: Сравнително широко разпространен вид, съобщаван многократно от р. Дунав, долните 

течения на по-големите реки и стагнантни водоеми от цялата страна: 

 Белославско езеро Pesta, O. 1926 

 Белославско езеро Нечаев, А. 1935 

 р. Дунав между 845 и 375 р. км. Russev, B. 1959. 

 р. Девня Булгурков, К. 1961  

 устието на р. Камчия Булгурков, К. 1961 

 устието на р. Ропотамо Булгурков, К. 1961 
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 Белославско езеро Булгурков, К. 1961 

 ез. Мандра Булгурков, К. 1961 

 ез. Дуранкулак Булгурков, К. 1961 

 Шабленско езеро Булгурков, К. 1961 

 р. Дунав край Силистра Булгурков, К. 1961 

 р. Дунав край Свищов Булгурков, К. 1961 

 ез. Сребърна Булгурков, К. 1961 

 бившето Свищовско блато Булгурков, К. 1961 

 р. Дунав при Никопол, 597 р.км. Русев, Б. 1978 

 р. Велека над с. Синеморец Събчев, М., Станимирова, Л. 1986 

 р. Дунав при гр. Видин Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 

 ез. Дуранкулак Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 

 р. Дунав при с. Байкал Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 

 р. Дунав при с. Попина Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 

 р. Велека при с. Кости Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 

 р. Дунав Russev, B., Petrova, A., Janeva, I., Andreev, S. 1998 

 р. Вит Russev, B., Petrova, A., Janeva, I., Andreev, S. 1998 

 Шабленско езеро Kovachev, S., Stoichev, S., Hainadjieva, V. 1999 

 Езерецко езеро Kovachev, S., Stoichev, S., Hainadjieva, V. 1999 

 Пловдив, яз. Пясъчник Hubenova, T., Vasileva, P., Zaikov, A., Karanikolov, Y. 2000 

 ез. Сребърна (по литературни данни) Uzunov, Y., Tzavkova, V., Todorov, I., Varadinova, E. 2001 

 Пловдив, яз. Пясъчник Зайков, А., Хубенова, Т., Караниколов, Й. 2001 

 Пловдив, яз. Пясъчник Хубенова, Т., Василева, П., Зайков, А. 2004 

 ИАР, Шаранови стопанства при с. Триводици Хубенова, Т., Василева, П., Зайков, А. 2004 

 Пловдив, яз. Пясъчник Vasileva, P., Zaikov, A., Hubenova, T. 2006 

 ИАР, Шаранови стопанства при с. Триводици Vasileva, P., Zaikov, A., Hubenova, T. 2006 

 ез. Сребърна (по литературни данни) Varadinova, E.D., Pechlivanov, L.Z., Stoichev, S.A., Uzunov, Y.I. 2011 

 ез. Сребърна, литорал в Дълбока Varadinova, E.D., Pechlivanov, L.Z., Stoichev, S.A., Uzunov, Y.I. 2011 

 Кариери край с. Бошуля Зайков, А., Хубенова, Т., Илиев, И., Василева, П., Писков, И. 2011 

 ез. Сребърна (по литературни данни) Varadinova, E., Borisova, P., Pechlivanov, L., Uzunov, Y. 2012 

 ез. Сребърна, литорал в Дълбока Varadinova, E., Borisova, P., Pechlivanov, L., Uzunov, Y. 2012 

 яз. Тича Stoinov, E., Parvanov, D., Grozdanov, A. 2013 
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 Скаленско езеро при с. Скала Stoinov, E., Parvanov, D., Grozdanov, A. 2013 

 р. Дунав Trichkova, T., Botev, I., Hubenov, Z., Kenderov, L., Todorov, M., Kozuharov, D., Deltshev, C., Fureder, 

L. 2013 

 притоци на р. Дунав и язовири по тях Trichkova, T., Botev, I., Hubenov, Z., Kenderov, L., Todorov, M., Kozuharov, 

D., Deltshev, C., Fureder, L. 2013 

 реки, езера и язовири от Черноморския басейн Trichkova, T., Botev, I., Hubenov, Z., Kenderov, L., Todorov, M., 

Kozuharov, D., Deltshev, C., Fureder, L. 2013 

 яз. Божурица, плажа до преливника Trichkova, T., Botev, I., Hubenov, Z., Kenderov, L., Todorov, M., Kozuharov, 

D., Deltshev, C., Fureder, L. 2013 

 яз. Студена Trichkova, T., Botev, I., Hubenov, Z., Kenderov, L., Todorov, M., Kozuharov, D., Deltshev, C., 

Fureder, L. 2013 

 микроязовир на р. Тунджа под яз. Копринка Trichkova, T., Botev, I., Hubenov, Z., Kenderov, L., Todorov, M., 

Kozuharov, D., Deltshev, C., Fureder, L. 2013 

 ез. Дуранкулак Trichkova, T., Botev, I., Hubenov, Z., Kenderov, L., Todorov, M., Kozuharov, D., Deltshev, C., 

Fureder, L. 2013 

 Шабленско езеро Trichkova, T., Botev, I., Hubenov, Z., Kenderov, L., Todorov, M., Kozuharov, D., Deltshev, C., 

Fureder, L. 2013 

 р. Горна Луда Камчия преди с. Есен Trichkova, T., Botev, I., Hubenov, Z., Kenderov, L., Todorov, M., Kozuharov, 

D., Deltshev, C., Fureder, L. 2013 

 р. Тученица под с. Тученица непубликувани данни 2013 

 р. Горна Луда Камчия преди с. Есен непубликувани данни 2013 

 р. Долна Луда Камчия под яз. Камчия непубликувани данни 2013 

 р. Малки Лом при с. Захари Стояново непубликувани данни 2013 

 р. Русенски Лом при кв. Средна кула непубликувани данни 2013 

 р. Дунав при с. Цибър непубликувани данни 2013 

 яз. Левка при разклона за с. Левка непубликувани данни 2013 

 яз. Божурица, плажа до преливника непубликувани данни 2013 

 

Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803) – Поточен рак 

Разпространение в България: Сравнително широко разпространен вид в горните и средните течения на реките и малките 

планински потоци, предимно в Югозападна България, Западни Родопи, Западна Стара планина, Централен Балкан и Средна 
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гора. Слабо е застъпен в Предбалкана и Източна Стара планина, а изцяло липсва в Източни Родопи, Сакар, Странджа и 

Дунавската равнина. 

 потока от пещерата над с. Церово Буреш, И. 1926 

 р. Блато край с. Опицвет Булгурков, К. 1961 

 разливи и ръкави на р. Марица край гара Костенец баня Булгурков, К. 1961 

 околностите на гр. Петрич Булгурков, К. 1961 

 р. Места при с. Белица Булгурков, К. 1961 

 Самоковско поле Булгурков, К. 1961 

 Софийско поле Булгурков, К. 1961 

 местн. Беглика, Баташко Булгурков, К. 1961 

 разливи край с. Казичене Булгурков, К. 1961 

 яз. Студена Булгурков, К. 1961 

 р. Глазне край х. Бъндерица Булгурков, К. 1961 

 потоци, западно от Самоков Булгурков, К. 1961 

 р. Бабешка около с. Бабяк Булгурков, К. 1961 

 р. Места край Якоруда Булгурков, К. 1961 

 р. Стар Искър край с. Богров Булгурков, К. 1961 

 р. Струма под с. Чуйпетлово Булгурков, К. 1961 

 р. Струма при с. Боснек Булгурков, К. 1961 

 устието на р. Кладница при яз. Студена Булгурков, К. 1961 

 устието на р. Матница при яз. Студена Булгурков, К. 1961 

 р. Струма край Радомир Булгурков, К. 1961 

 р. Струма при спирка Скакавица Булгурков, К. 1961 

 р. Струма при гара Земен Булгурков, К. 1961 

 р. Бистрица край гр. Станке Димитров Булгурков, К. 1961 

 р. Струмешница край Петрич Булгурков, К. 1961 

 р. Места край Банско Булгурков, К. 1961 

 р. Места край с. Брезница Булгурков, К. 1961 

 р. Петровска Булгурков, К. 1961 

 р. Доспат край Доспат Булгурков, К. 1961 

 р. Тъжа край Девин Булгурков, К. 1961 
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 р. Железница край с. Железница Булгурков, К. 1961 

 р. Владайска над Княжево Булгурков, К. 1961 

 р. Малки Искър край Етрополе Булгурков, К. 1961 

 р. Тресавна (Бакьовска река) с.-з. от вр. Мургаш Булгурков, К. 1961 

 р. Мътивир-Винядере край Ихтиман Булгурков, К. 1961 

 околностите на Копривщица Булгурков, К. 1961 

 околностите на Карлово Булгурков, К. 1961 

 околностите на Казанлък Булгурков, К. 1961 

 р. Марица край Хасково Булгурков, К. 1961 

 поточе при с. Паволче Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 

 р. Лебница, приток на р. Струма Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 

 приток на р. Доспат при Доспат Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 

 р. Раковец (Раковица) при с. Самоводене Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 

 р. Петреска при с. Лакатник Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 

 яз. Г. Димитров (Копринка), гр. Казанлък Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 

 приток на р. Въча при х. Орфей Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 

 р. Места при Генерал Ковачево Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 

 р. Глазне при с. Баня Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 

 р. Места Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 

 р. Елешница при с. Ваксево Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 

 р. Елешница на 15 км от извора Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 

 р. Лялинска при с. Лялинци Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 

 р. Струма при с. Земен Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 

 Панчаренско езеро Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 

 р. Дълбочица при с. Габровица Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 

 р. Марийка при с. Овчарци Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 

 р. Дивилска, Кресненско ханче Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 

 Узан дере при х. Узана Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 

 приток на р. Габровница, х. Мазалат Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 

 р. Загъжка м/у с. Брезе и с. Искрец Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 

 Сини вир при с. Кунино Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 

 р. Равногорска при с. Равногор Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 
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 р. Треклянска Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 

 р. Градечница, гара Томпсън Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 

 р. Кара дере (Куру дере) при Павел баня Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 

 р. Казаните, приток на р. Тополница Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 

 р. Казаните при с. Чавдар Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 

 р. Лешница при с. Дунавци Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 

 р. Габровница при с. Долно Сахране Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 

 р. Струма при с. Чуйпетльово Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 

 карстов извор м/у с. Петрово и с. Голешево Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 

 р. Струмешница при с. Първомай Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 

 р. Черни Осъм при с. Черни Осъм Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 

 р. Полкорица при с. Долни Окол Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 

 р. Яденица при Голямо Белово Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 

 Треклянска река при с. Долна мелна Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 

 р. Белица при с. Въглевци Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 

 р. Благоевградска Бистрица при с. Бистрица Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 

 р. Видима при с. Априлци Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 

 р. Градечница, гара Томпсън Събчев, М., Станимирова, Л. 1986 

 р. Габровница при с. Долно Сахране Събчев, М., Станимирова, Л. 1986 

 р. Струма при с. Чуйпетльово Събчев, М., Станимирова, Л. 1986 

 р. Струмешница при с. Първомай Събчев, М., Станимирова, Л. 1986 

 р. Лешница при с. Дунавци Събчев, М., Станимирова, Л. 1986 

 р. Кара дере (Куру дере) при Павел баня Събчев, М., Станимирова, Л. 1986 

 поточе при с. Паволче Събчев, М., Станимирова, Л. 1986 

 Сърнена река в района на с. Змеица Зайков, А., Т. Хубенова, И. Илиев, П. Василева, Ив. Писков. 2010 

 р. Дивилска, Кресненско ханче Събчев, М. 2001 

 яз. Доспат Hubenova, T., P. Vasileva, A. Zaikov 2010 

 р. Мраченик Hubenova, T., P. Vasileva, A. Zaikov 2010 

 яз. Доспат Zaikov, A., T. Hubenova, I. Iliev, P.Vasileva, I. Piskov 2011 

 разливи и ръкави на р. Марица край гара Костенец баня (по Булгурков, 1961) Русев, Б. 1966b 

 преди вливането на р. Росица в р. Янтра Janeva, I., Russev, B. 1997 

 р. Раковец (Раковица) при с. Самоводене Събчев, М. 1987 
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 р. Горна Луда Камчия преди с. Градец (BG0000136) Stoinov, E., Parvanov, D., Grozdanov, A. 2013 

 р. Голяма Камчия преди с. Тича (BG0000136) Stoinov, E., Parvanov, D., Grozdanov, A. 2013 

 р. Стара река Stoinov, E., Parvanov, D., Grozdanov, A. 2013 

 р. Белица при гр. Килифарево Trichkova, T., Botev, I., Hubenov, Z. et al. 2013 

 р. Беглишка Trichkova, T., Botev, I., Hubenov, Z. et al. 2013 

 р. Нишава Trichkova, T., Botev, I., Hubenov, Z. et al. 2013 

 р. Искър Trichkova, T., Botev, I., Hubenov, Z. et al. 2013 

 ЗЗ Търновски височини Trichkova, T., Botev, I., Hubenov, Z. et al. 2013 

 р. Белица Trichkova, T., Botev, I., Hubenov, Z. et al. 2013 

 ЗЗ Българка Trichkova, T., Botev, I., Hubenov, Z. et al. 2013 

 притоци на р. Искър Trichkova, T., Botev, I., Hubenov, Z. et al. 2013 

 р. Палакария Trichkova, T., Botev, I., Hubenov, Z. et al. 2013 

 Конявска планина Trichkova, T., Botev, I., Hubenov, Z. et al. 2013 

 Кресна-Илинденци Trichkova, T., Botev, I., Hubenov, Z. et al. 2013 

 Осоговска планина Trichkova, T., Botev, I., Hubenov, Z. et al. 2013 

 Рупите-Струмешница Trichkova, T., Botev, I., Hubenov, Z. et al. 2013 

 Беласица Trichkova, T., Botev, I., Hubenov, Z. et al. 2013 

 Река Места Trichkova, T., Botev, I., Hubenov, Z. et al. 2013 

 Западни Родопи Trichkova, T., Botev, I., Hubenov, Z. et al. 2013 

 Яденица Trichkova, T., Botev, I., Hubenov, Z. et al. 2013 

 яз. Копринка Trichkova, T., Botev, I., Hubenov, Z. et al. 2013 

 р. Горна Луда Камчия Trichkova, T., Botev, I., Hubenov, Z. et al. 2013 

 р. Струма при вливането на потока от мест. Марошки Кошари непубликувани данни 2013 

 р. Голяма Камчия над вливането на р. Чифликдере непубликувани данни 2013 

 р. Дяволска река при с. Ощава непубликувани данни 2013 

 р. Стара река под с. Горна Брезница непубликувани данни 2013 

 Влахинска река при с. Влахи непубликувани данни 2013 

 Плачковска река над с. Радевци непубликувани данни 2013 

 р. Каменшица при с. Камена непубликувани данни 2013 

 р. Кочоолудере непубликувани данни 2013 

 Буновска река над с. Буново непубликувани данни 2013 

 Бялата вода - десен приток на р. Струма над с. Боснек непубликувани данни 2013 
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 приток на р. Доспат до с. Побит камък непубликувани данни 2013 

 р. Нишава над гр. Годеч непубликувани данни 2013 

 р. Сърнена непубликувани данни 2013 

 р. Ешекчидере непубликувани данни 2013 

 р. Чифликдере при вливането ѝ в р. Голяма Камчия непубликувани данни 2013 

 р. Габровница срещу Пехчена лиска непубликувани данни 2013 

 р. Калугерица преди разклона за с. Каменица непубликувани данни 2013 

 р. Белица при с. Въглевци непубликувани данни 2013 

 р. Габровница при разклона за Брезов дол непубликувани данни 2013 

 р.№ 55626 под вр. Бобе непубликувани данни 2013 

 р. № 11981 при разклона за с. Сотиря непубликувани данни 2013 

 р. Луда Мара над Петрич непубликувани данни 2013 

 Еленска река преди с. Душанци непубликувани данни 2013 

 р. Белица при моста срещу с. Пожерник непубликувани данни 2013 

 приток на Сърнена река между с. Барутин и с. Чавдар непубликувани данни 2013 

 реката при с. Камена непубликувани данни 2013 

 р. № 11972 по пътя за Карандила непубликувани данни 2013 

 р. Кючюкдере в района на с. Копилово непубликувани данни 2013 

 при извора на р. Петровска непубликувани данни 2013 

 р. Габровница под Осенов лаг непубликувани данни 2013 

 р. Кавакла дере при с. Хр. Даново непубликувани данни 2013 

 р. Голяма Камчия над с. Тича непубликувани данни 2013 

 р. Горна Луда Камчия при с. Раково непубликувани данни 2013 

 реката при с. Ключ непубликувани данни 2013 

 р. Голямата река при с. Бяла паланка непубликувани данни 2013 

 р. Лешница при с. Долно Дряново непубликувани данни 2013 

 р. Акдере при с. Долно Сахране непубликувани данни 2013 

 р. Белица в парка на гр. Килифарево непубликувани данни 2013 

 р. Белица при с. Нацовци непубликувани данни 2013 

 р. Маджарица при с. Драгомирово непубликувани данни 2013 

 р. Джубрена в началото на зоната непубликувани данни 2013 

 Шашка река над с. Илинденци непубликувани данни 2013 
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 р. Сивяк над кв. Етъра непубликувани данни 2013 

 Белилска река при с. Стоманеците непубликувани данни 2013 

 Метохийска река при с. Метохия непубликувани данни 2013 

 реката при с. Ключ непубликувани данни 2013 

 р. Равна река преди с. Голяма Раковица непубликувани данни 2013 

 р. Тополница при вливането на Крива река непубликувани данни 2013 

 р. Дебочишка до с. Дебочица непубликувани данни 2013 

 при извора на р. Петровска непубликувани данни 2013 

 р. Стряма при с. Войнягово непубликувани данни 2013 

 р. Въча непубликувани данни 2013 

 р. Белица при с. Бояновци непубликувани данни 2013 

 р. № 49283 при с. Черни Вит непубликувани данни 2013 

 р. Стряма при с. Слатина непубликувани данни 2013 

 Крива река преди Копривщица непубликувани данни 2013 

 р. Калугерица по пътя за с. Каменица непубликувани данни 2013 

 р. Доспат до с. Побит камък непубликувани данни 2013 

 р. Аблановска по пътя за с. Раково непубликувани данни 2013 

 р. Шаралийска след мест. Върбите непубликувани данни 2013 

 р. Новачевска при с. Новачене непубликувани данни 2013 

 р. Белица при с. Войнежа непубликувани данни 2013 

 р. Тополница след стената на яз. Душанци непубликувани данни 2013 

 р. Калугерица при кариерата след с. Смолско непубликувани данни 2013 

 Железнишка река над с. Железница непубликувани данни 2013 

 р. Джендем дере непубликувани данни 2013 

 реката при с. Ключ непубликувани данни 2013 

 реката при с. Коларово непубликувани данни 2013 

 р. Малката река при с. Бяла паланка непубликувани данни 2013 

 р. № 70245 при с. Дунавци непубликувани данни 2013 

 р. Белица при Килифаревския манастир непубликувани данни 2013 

 р. Джубрена преди с. Клисура непубликувани данни 2013 

 р. Стряма при с. Каравелово непубликувани данни 2013 

 р. Манастирска река при с. Ново село непубликувани данни 2013 
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 р. Просия (Треклянска) при с. Дълга лука непубликувани данни 2013 

 р. Градинишка непубликувани данни 2013 

 р. Осиковица непубликувани данни 2013 

 р. Свигьовица при с. Габрене непубликувани данни 2013 

 р. Петровска в мест. "Св. Троица" преди с. Петрово непубликувани данни 2013 

 Райковска река при с. Райково непубликувани данни 2013 

 р. Белица при с. Вонеща вода непубликувани данни 2013 

 р. Бялата река преди Калофер непубликувани данни 2013 

 р. Горна Луда Камчия при с. Градец непубликувани данни 2013 

 р. Овчарица непубликувани данни 2013 

 р. Габровница при с. Асен непубликувани данни 2013 

 р. Орлачка при с. Углярци непубликувани данни 2013 

 Новоселска река над с. Слокощица непубликувани данни 2013 

 Новоселска река при с. Ново село непубликувани данни 2013 

 р. Нишава над с. Гинци непубликувани данни 2013 

 р. Стрелчанска Луда Яна преди Стрелча непубликувани данни 2013 

 Буновска река преди водопада непубликувани данни 2013 

 р. Белица при с. Белица непубликувани данни 2013 

 р. Белица при мелницата след с. Въглевци непубликувани данни 2013 

 р. Тунджа над Калофер непубликувани данни 2013 

 р. Костенска над шосето непубликувани данни 2013 

 р. Яденица непубликувани данни 2013 

 р. Белица при с. Кисьовци непубликувани данни 2013 

 р. Дамла дере под с. Хр. Даново непубликувани данни 2013 

 р. № 13151780.5 при разклона за с. Стрелци непубликувани данни 2013 

 р. Джафар дере над с. Кърнаре непубликувани данни 2013 

 р. Речица при моста за с. Тишаново непубликувани данни 2013 

 р. Каменица непубликувани данни 2013 

 р. Тополница преди Копривщица непубликувани данни 2013 

 р. Васильовска преди с. Васильово непубликувани данни 2013 

 р. Бяла река в началото на екопътеката непубликувани данни 2013 

 р. Раковица под микроязовира при с. Беляковец непубликувани данни 2013 
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 р. Лебница при с. Никудин непубликувани данни 2013 

 р. Лешница при с. Ясеново непубликувани данни 2013 

 Лява река над с. Горна Козница непубликувани данни 2013 

 Тинева река при с. Бойковци непубликувани данни 2013 

 р. Стряма при с. Богдан непубликувани данни 2013 

 р. Бяла река в средата на екопътеката непубликувани данни 2013 

 

Potamon fluviatile (P. fluviatilis) (Herbst, 1785) – Речен крив рак 

(Забележка: Съгласно таксономичната концепция на Brandis et al. (2000) и направената от Bechev (2004) ревизия на 

материали от България се смята, че в България се среща видът Potamon (Pontipotamon) ibericum (Bieberstein, 1808). 

Разпространение в България: Многократно съобщаван вид (и с двете имена), предимно от Югоизточна България и 

Тракийската низина: 

 разливи и притоци на р. Марица край Пловдив Булгурков, К. 1939 

 потоци и реки, северно от гр. Варна Булгурков, К. 1961 

 р. Девня Булгурков, К. 1961 

 южно от нос Галата Булгурков, К. 1961 

 р. Камчия и нейните притоци Булгурков, К. 1961 

 при гр. Котел Булгурков, К. 1961 

 Мандренско езеро Булгурков, К. 1961 

 р. Велека Булгурков, К. 1961 

 р. Резовска Булгурков, К. 1961 

 околностите на гр. Малко Търново Булгурков, К. 1961 

 р. Места ("Топлищата") край гр. Гоце Делчев Булгурков, К. 1961 

 разливи и притоци на р. Марица край Пловдив Булгурков, К. 1961 

 р. Халваджийка край Пловдив Булгурков, К. 1961 

 р. Мътивир край Ихтиман Булгурков, К. 1961 

 р. Азмакдере, Поляновградско Булгурков, К. 1961 

 р. Белидере, с. Бинкос Сливенско Булгурков, К. 1961 

 р. Олудере, Харманлийско Булгурков, К. 1961 

 притоци на р. Марица край Хасково Булгурков, К. 1961 
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 р. Марица над гр. Димитровград Узунов, Й., Русев, Б., Ковачев, С., Янева, И. 1981 

 р. Марица над с. Марица Узунов, Й., Русев, Б., Ковачев, С., Янева, И. 1981 

 р. Марица над гр. Свиленград Узунов, Й., Русев, Б., Ковачев, С., Янева, И. 1981 

 Около с. Петрово или с. Калиманци, без конкретно находище Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 

 без конкретни находища Събчев, М., Станимирова, Л. 1998 

 яз. Ивайловград при х. Арда Бечев, Д. 2000 

 р. Луковица, 3 км. южно от гр. Асеновград Бечев, Д. 2000 

 р. Марица, 2 км западно от Пловдив, при Гребната база Бечев, Д. 2000 

 р. Лилковска над с. Храбрино Бечев, Д. 2000 

 Харманлийска река при гр. Харманли Brandis et al. 2000 

 околностите на с. Модрен Brandis et al. 2000 

 яз. Ивайловград при х. Арда Bechev, D. 2004 

 яз. Ивайловград при х. Арда (по Бечев, Д., 2000) Bechev, D. 2004 

 Харманлийска река при гр. Харманли (по Brandis et al., 2000) Bechev, D. 2004 

 околностите на с. Модрен (по Brandis et al., 2000) Bechev, D. 2004 

 с. Козловец, южно от гр. Свищов (?) Bechev, D. 2004 

 край Варна (без находища) Bechev, D. 2004 

 Странджа (без находища) Bechev, D. 2004 

 р. Тунджа и притоците ѝ (без находища) Bechev, D. 2004 

 р. Марица и притоците ѝ (без находища) Bechev, D. 2004 

 р. Арда и притоците ѝ (без находища) Bechev, D. 2004 

 р. Места ("Топлищата") край гр. Гоце Делчев (по Булгурков, 1961) Bechev, D. 2004 

 приток на р. Струма Bechev, D. 2004 

 р. Медвенска Stoinov, E., Parvanov, D., Grozdanov, A. 2013 

 р. Каракютючка, моста преди с. Драчево непубликувани данни 2013 

 р. Сатовчанска Бистрица под с. Боголин непубликувани данни 2013 

 р. Фърговска преди вливането ѝ в р. Сатовчанска Бистрица непубликувани данни 2013 

 р. Мътница преди с. Петрелик непубликувани данни 2013 

 р. Мътница преди ГКПП Илинден непубликувани данни 2013 

 с. Раздел непубликувани данни 2013 

 р. Дюшундере след с. Джанка непубликувани данни 2013 

 р. Марица при гр. Първомай непубликувани данни 2013 
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 р. Марица при гр. Пловдив непубликувани данни 2013 

 р. Луда Яна при с. Свобода, мината непубликувани данни 2013 

 р. Луда Яна при с. Попинци непубликувани данни 2013 

 р. Меченска под с. Баня непубликувани данни 2013 

 р. Банска при с. Клокотница непубликувани данни 2013 

 р. Чинардере след яз. Леново непубликувани данни 2013 

 р. Мечка до с. Новаково непубликувани данни 2013 

 р. Мечкам/у гр. Първомай и с. Стамболово непубликувани данни 2013 

 р. Яйлъдере под с. Комунига непубликувани данни 2013 

 р. Чепеларска южно от гр. Асеновград непубликувани данни 2013 

 р. Чепеларска до с. Бачково непубликувани данни 2013 

 р. Чепеларска до Нареченски бани непубликувани данни 2013 

 р. Аламовска под с. Аламовци непубликувани данни 2013 

 р. Ерма м/у с. Мързян и с. Ерма село непубликувани данни 2013 

 р. Горна Луда Камчия преди с. Велислав непубликувани данни 2013 

 р. Долна Луда Камчия при с. Трънак непубликувани данни 2013 

 р. Долна Луда Камчия при с. Дъскотна непубликувани данни 2013 

 р. Долна Луда Камчия м/у с. Люляково и с. Череша непубликувани данни 2013 

 р. Долна Луда Камчия при с. Съединение непубликувани данни 2013 

 р. Тепленско дере при с. Теплен непубликувани данни 2013 

 р. Стрелчанска Луда Яна при с. Попинци непубликувани данни 2013 

 р. Меченска при с. Баня непубликувани данни 2013 

 р. Меченска м/у Оборище и Панагюрище непубликувани данни 2013 

 р. Блягорница под с. Шивачево непубликувани данни 2013 

 р. Луда Камчия при с. Градец непубликувани данни 2013 

 р. Голяма Камчия преди с. Тича непубликувани данни 2013 

 р. Каядере преди с. Ябланово непубликувани данни 2013 

 р. Бяла река при с. Череша непубликувани данни 2013 

 р. Голяма река при с. Дъскотна непубликувани данни 2013 

 р. Яворица при с. Долно Вършило непубликувани данни 2013 

 р. Яйлъдере под с. Комунига непубликувани данни 2013 

 р. Буковска при с. Сусам непубликувани данни 2013 
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 Харманлийска река при с. Динево непубликувани данни 2013 

разливи и притоци на р. Марица край Пловдив (по Булгурков, 1939, 1961) Русев, Б. 1966b 

 

2. Характерни 

местообитания 

Astacus astacus (Речен рак): Среща се в средните и долни течения на реките, както и в стагнантни водоеми, 

характеризиращи се с каменисто дъно, наличие на макрофитна растителност и удобни места за укрития по бреговете. 

Калцифилен вид, който обича твърдите варовити води. Установяван е от 20 до 1500 м.н.в., като в зоната над 600-700 м се 

среща значително по-рядко. 

Astacus leptodactylus (Езерен рак): Среща се предимно в стагнантни водоеми (езера, язовири, пясъчни кариери и др.), в 

целия български участък на р. Дунав, в езерата от Черноморското крайбрежие, както и в долните течения на реките. 

Предпочита стоящите водоеми от варовити и глинести терени, които са обрасли с буйна макрофитна растителност и имат 

удобни места за укрития на раците. За разлика от другите два вида прави раци в България той може да се среща и във 

водоеми с много тинесто дъно и ниско съдържание на кислород. В някои от езерата от Черноморското крайбрежие се среща и 

в слабо осолени (бракични) води. Установяван е от 0 до 860 м.н.в., но най-често се среща в зоната от 0 до 200 м. 

Austropotamobius torrentium (Поточен рак): Среща се предимно в по-малките планински реки и потоци, както и в горните 

и средните течения на по-големи реки. Много по-рядко може да бъде открит и в стагнантни водоеми, които се отличават с 

чиста вода. Предпочита участъци с каменисто дъно и удобни места за укрития по бреговете (коренища на крайбрежна 

дървесна растителност). Установяван е от 180 до 1600-1700 м.н.в., като преобладава в зоната между 400 и 900 м. 

Potamon fluviatile (P. fluviatilis) (Речен крив рак). Обитава почти същите местообитания като речния рак, понякога заедно 

с него. Среща се предимно в средните и долни течения на реките, характеризиращи се с каменисто дъно и наличие на 

макрофитна растителност. Експанзивен вид, който не е особено взискателен към качествата на водата. Установяван е от 0 до 

700 м.н.в., като в зоната над 500 м се среща значително по-рядко. 

3. Биологични и 

екологични 

особености 

Astacus astacus (Речен рак): Речният рак е един от едрите представители на правите раци в България. Обикновено 

дължината на тялото при възрастните е 10-15 см, а в по-редки случаи може да достигне и до 20 см. Рострумът е удължен и 

заострен, а страничните му ръбове са успоредни или трапецовидни. Има 2 двойки посторбитални туберкули, като понякога 

втората от тях е почти незабележима. На цервикалната бразда и на карапакса зад нея има сравнително малък брой шипове. 

На втория чифт коремни (плеоподални) крачка при мъжките липсва талон. Щипките на първия чифт ходилни крака са големи 

и широки, със сравнително едра гранулация. Отгоре и отдолу са кафяво-червени. Абдоминалните (коремните) плеври 2-4 са 

широки и закръглени. Окраската на тялото варира в широк диапазон – от светлосиньо-зелена до тъмнокафява и зависи от 

характера на обитавания водоем. Калцифилен вид, който не понася голямо замърсяване и ниско кислородно съдържание на 
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водата. Разделнополов, с изразен полов диморфизъм. Мъжките обикновено са по-едри и с по-големи щипки. Женските се 

отличават с по-широкото си коремче (абдомен) спрямо главогръда (карапакса), редуцирания първи и втори чифт 

плеоподални крачка (които при мъжките са добре развити и са превърнати в копулативен апарат, с който се отлага 

сперматофорът), както и по разположението на половото отверстие (при мъжките то е в основата на 5-ия чифт ходилни 

крака, а при женските – в основата на 3-ия чифт). Размножителният период е от края на септември до средата на юни. 

Речният рак има висока плодовитост, като женските отлагат на порции средно около 100 (рядко 150-180) сравнително едри 

яйца, които носят прикрепени към коремните крачка. Няма подчертана хранителна специализация и има широк хранителен 

спектър, като се храни предимно нощем. При по-младите индивиди, а през зимата при всички възрасти, преобладава 

растителната храна (частици от микро- и макрофитна водна растителност, нишковидни зелени водорасли и растителен 

детрит), докато при по-старите индивиди храната е смесена и наред с растителната се използва и животинска храна (дребни 

насекоми и техните ларви, малки охлюви и миди, мъртви животински тъкани). 

Astacus leptodactylus (Езерен рак): Езерният рак (познат още като дългопръст или тънкопръст рак) е най-големият от 

сладководните ни раци. Достига до 18-20 см дължина на тялото и над 30 см обща дължина (от върха на щипките до края на 

телсона). Отличава се със силно удължен и заострен рострум, чиито странични ръбове са успоредни или трапецовидни и 

много често са назъбени. Има 2 двойки добре различими посторбитални туберкули. На цервикалната бразда и на карапакса 

зад нея има голям брой шипове. На втория чифт коремни (плеоподални) крачка при мъжките има талон. Щипките са дълги и 

тесни, със сравнително едра гранулация, кафяво-зеленикави отгоре и бледобежови отдолу. Абдоминалните (коремните) 

плеври 2-4 са заострени, със субтерминален шип. Окраската на тялото варира в широк диапазон в зависимост от обитавания 

водоем – светло до тъмнокафява или маслиненозелена. Езерният рак е аргилофилен, термофилен и еврихалинен вид, който 

се среща и в еутрофизирани водоеми със силно тинесто дъно и сравнително ниско кислородно съдържание. Разделнополов, с 

изразен полов диморфизъм. Мъжките обикновено са по-едри и с по-големи щипки. Женските се отличават с по-широкото си 

коремче (абдомен) спрямо главогръда (карапакса), редуцирания първи и втори чифт плеоподални крачка (които при мъжките 

са добре развити и са превърнати в копулативен апарат, с който се отлага сперматофорът), както и по разположението на 

половото отверстие. Размножителният период е от септември до края на май. Езерният рак има най-висока плодовитост от 

правите раци в страната, като женските отлагат на порции средно около 150-200 (понякога до 300-360) яйца, които носят 

прикрепени към коремните крачка. Има широк хранителен спектър, като се храни предимно нощем. При по-младите 

индивиди, а през зимата при всички възрасти, преобладава растителната храна (частици от микро- и макрофитна водна 

растителност, нишковидни зелени водорасли и растителен детрит), докато при по-старите индивиди и през топлите месеци 

от годината храната е смесена и наред с растителната се използва и животинска храна (червеи, дребни насекоми и техните 

ларви, малки охлюви и миди, мъртви животински тъкани). 

Austropotamobius torrentium (Поточен рак): Това е най-малкият по-размери прав рак, срещащ се в България. Достига 
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максимална дължина до 12 см, но най-често е от 6 до 10 см. Характеризира се със скъсен и по-тъп рострум, който има 

триъгълна форма. Зад очите има един туберкулум, а карапаксът (главогръдът) зад цервикалната бразда е гладък и липсват 

цервикални шипове. На втория чифт коремни (плеоподални) крачка може да има или не талон. Щипките са с много едра 

гранулация, отгоре са кафеникави, а отдолу са мръсно бели до бежови. Цветът на тялото варира от светло- до тъмнокафяв 

или маслинено зелен отгоре и кремаво-бял отдолу. Подчертано оксибионтен и олигосапробен вид, който не понася ниско 

кислородно съдържание, замърсяване и много високи температури. Разделнополов, с изразен полов диморфизъм. Мъжките 

обикновено са по-едри и с по-големи щипки. Женските се отличават с по-широкото си коремче (абдомен) спрямо главогръда 

(карапакса), редуцирания първи и втори чифт плеоподални крачка (които при мъжките са добре развити и са превърнати в 

копулативен апарат, с който се отлага сперматофорът), както и по разположението на половото отверстие. Размножаването е 

през месеците септември-юни. Женските отлагат средно 50-100 сравнително едри яйца, които носят прикрепени към 

коремните крачка (много рядко при едри екземпляри броят на яйцата може да достигне до 150-180). Няма подчертана 

хранителна специализация, като при по-младите индивиди преобладава растителната храна (частици от микро- и 

макрофитна водна растителност, нишковидни зелени водорасли и растителен детрит), докато при по-старите индивиди 

храната е смесена и наред с растителната се използва и животинска храна (дребни насекоми и техните ларви, малки охлюви 

и миди, мъртви животински тъкани). 

Potamon fluviatile (P. fluviatilis) (Речен крив рак) 

(Забележка: Съгласно таксономичната концепция на Brandis et al. (2000) и направената от Bechev (2004) ревизия на 

материали от България се смята, че в България се среща видът Potamon (Pontipotamon) ibericum (Bieberstein, 1808). 

Речният крив рак има закръглено тяло и не особено големи размери - достига до 38-40 мм дължина и 48-50 мм ширина на 

карапакса. Първият чифт ходилни крака са видоизменени в големи щипки, които служат за улавяне и разкъсване на храната, 

както и за защита. Окраската на тялото силно варира в зависимост от околната среда – от светлокафява или зеленикава до 

тъмнокафява и почти черна при индивиди, живеещи във водоеми с по-тинесто дъно. P. ibericum се различава от другите 

видове речни криви раци, които се срещат на Балканския полуостров, по формата на първия чифт коремни (плеоподални) 

крачка. При него гъвкавата зона на първия чифт плеоподи е най-широка в средата, докато при P. fluviatile е V-образна, а при 

P. potamios е двуделна. Речният крив рак е характерен с това, че при настъпване на неблагоприятни условия в обитавания от 

него водоем (рязко повишаване на температурата, много ниско съдържание на кислород или цялостно пресъхване на 

водоема) той излиза на сушата и се заравя в дълбоки и влажни дупки или се скрива под камъни. Понякога той може да бъде 

намерен в такива местообитания на километри от най-близкия водоем. При дъждовно време или много влажен въздух той е 

активен през целия ден и може да извършва големи преходи по сушата. За размножаването си обаче речният крив рак 

задължително се нуждае от течащи води. Оплождането и отлагането на яйцата се извършва през топлите месеци от годината 
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(от юни до октомври). Плодовитостта му е голяма, като женските отлагат 150-300 яйца, които носят прикрепени към 

коремните крачка. Речният крив рак е всеяден, като се храни предимно на сушата и нощем, а при дъждовно и влажно време 

и през деня. Използва както растителната храна (нишковидни зелени водорасли, растителен детрит, опадали листа), така и 

широк спектър от животинска храна (червеи, амфиподи, дребни насекоми и техните ларви, малки охлюви и миди, попови 

лъжички и жаби, малки риби и мърша). 

4. Природозащитна 

значимост 

Astacus astacus (Речен рак): Включен в: Червения списък на Международния съюз за опазване на природата и природните 

ресурси (IUCN Red List) в категория уязвим (VU); в Международната конвенция за опазване на дивата европейска флора и 

фауна и природните местообитания (Bern Convention) – Приложение III; в Директива 92/43/ЕИО на Съвета (Council 

Directive 92/43/EEC) за запазване на естествените местообитания и на дивата фауна и флора (Habitats Directive) – анекс 

V; в Директива 2006/105/EО на Съвета – Приложение V; в Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) – в Приложение 4 

като вид под режим на опазване и регулирано ползване от природата; в Закона за рибарството и аквакултурите – има 

пълна забрана на улова му. 

Astacus leptodactylus (Езерен рак): Включен в Червения списък на Международния съюз за опазване на природата и 

природните ресурси (IUCN Red List) в категория Least Concern (LC); в Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) – 

Приложение 4 като вид под режим на опазване и регулирано ползване от природата; в Закона за рибарството и 

аквакултурите – има сезонна забрана на улова му през размножителния период (15 октомври-15 май). 

Austropotamobius torrentium (Поточен рак): Включен е в Червения списък на Международния съюз за опазване на 

природата и природните ресурси (IUCN Red List) в категория Data Deficient ( DD); в Международната конвенция за опазване 

на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания (Bern Convention) – Приложение III; в Директива 

92/43/ЕИО на Съвета (Council Directive 92/43/EEC) за запазване на естествените местообитания и на дивата фауна и 

флора (Habitats Directive) – Приложения II и V; в Директива 2006/105/EО на Съвета – Приложение V; в Закона за 

биологичното разнообразие (ЗБР) – Приложение 2; в Закона за рибарството и аквакултурите – има пълна забрана на 

улова му. 

Potamon fluviatile (P. fluviatilis) (Речен крив рак): Включен е в Червения списък на Международния съюз за опазване на 

природата и природните ресурси (IUCN Red List) в категория Near Threaned (NT). 

5. Особености при 

провеждането на 

мониторинга 

1. Работа на терен 

При работа на терена се използват предварително изготвени моделни карти, на които са показани потенциалните 

местообитания за съответните видове. Тези карти се изготвят на базата на анализ на съществуващата информация за 

разпространението, биологията на вида и неговите екологични изисквания към средата. Моделните карти служат на експерта 
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като ориентир при определянето на териториите за мониторинг – реки, езера, планини и т.н. При определянето на 

териториите за мониторинг се избират достатъчен брой територии, които да бъдат представителна извадка както за страната 

като цяло, така и за отделните биогеографски региони. 

Пробните единици за провеждането на мониторинга са постоянни пробни трансекти с дължина 100 м. Отчитането на броя на 

индивидите от всеки вид и за всеки пробен трансект винаги става по една и съща методика (ръчен улов при речния рак, 

поточния рак и речния крив рак и улов с ловилки при езерния рак). За три от видовете, обект на мониторинга - Astacus 

astacus, Austropotamobius torrentium и Potamon fluviatile, пробните трансекти представляват 100-метрови участъци по 

течението на реките. Ширината на трансектите при по-малките реки и потоци съвпада с ширината на изследваните реки. При 

по-големите реки ширината на пробните трансекти зависи от условията в реките (дълбочина, обраствания с растителност, 

бързина на течението и т.н.) и се определя от самия експерт. При всички случаи ширината на изследваните участъци се 

измерва, за да може да се определи общата изследвана площ. Отчетните единици при този тип пробни трансекти са площите 

на пробните трансекти, в рамките на които се изброяват индивидите от вида или се отчитат белези за присъствието на вида 

(мъртви екземпляри, останки). За езерния рак (A. leptodactylus) пробните трансекти са 100-метрови участъци от литорала на 

стагнантни водоеми (езера, язовири, разливи на реки и др.) с ширина 3-5 м (при дълбочина на водата 1-2 м). Ширината на 

трансектите зависи от спецификата на изследвания водоем и се определя на място от самия експерт, като задължително се 

отбелязва в полевия формуляр. Отчетните единици тук са ловилките (Винтерите), с които се отчита общия брой на 

уловените ивдивиди от езерния рак в рамките на пробния трансект. За всички видове раци, обект на мониторинга, 

установените индивиди в първата половина на пробния трансект се отнасят към GPS точката в началото на трансекта, а тези 

от втората половина на трансикта – към GPS точката в края на трансекта. 

Пробните трансекти се избират на случаен принцип, като броят им варира в зависимост от големината на изследваната 

територия за мониторинг (за еднотипни местообитания те са обикновено от 3 до 5). Разпределението на трансектите по 

територията се извършва с оглед максимално покриване на подходящите за вида местообитания и за осигуряване на 

представителност при екстраполацията и получаването на крайната тематична карта. При мониторинг на една определена 

река е желателно да има поне по един трансект в горното, средното и долното течение на реката, за да се отчетат 

присъствието и числеността на съответния вид в отделните сектори на реката и да се направи по-точна преценка за размера 

на популацията на този вид в дадената река. При изследване на стагнантни водоеми пробните трансекти се разполагат така, 

че да обхванат разнообразните местообитания в дадения водоем (т. напр. скалисти брегове, брегове, обрасли с 

растителност, открити участъци с пясъчно-тинесто дъно и т.н.). 

Присъствието и отчитането на три от видовете – речен рак (Astacus astacus), поточен рак (Austropotamobius torrentium) и 

речен крив рак (Potamon fluviatile) се извършва чрез ръчен улов и пряко наблюдение по време на обхождането на 
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трансектите. Избраните пробни трансекти по поречията на реките се обхождат през деня, като се върви срещу течението на 

реките, с оглед да се избегне размътване на водата и за по-добра видимост. В рамките на всеки трансект се преглеждат 

всички подходящи укрития за раците (под камъните, в подмолите и в растителността), като улавянето на раците се извършва 

с ръце или с помощта на хидробиологично кепче (желателно е то да бъде с по-голям диаметър на отвора – минимум 40 см).  

При изследване на пробни трансекти от литорала на стагнантни водоеми (методика, прилагана само за езерния рак - A. 

leptodactylus ) се използват ловилки тип Винтер. Залагат се 5 ловилки, които се разполагат през 20 м по дължината на 

трансекта (на 10-я, 30-я, 50-я, 70-я и 90-я метър), като всяка ловилка покрива разстояние от 10 м от двете ѝ страни. За 

примамка се използва риба, парче месо или храна от черен дроб за котки, поставена в платнена торбичка. Експонирането на 

ловилките е с продължителност 2 часа, като най-подходящото време за този тип изследвания е привечер или нощно време. 

При всички видоеве раци, установените в рамките на трансекта мъртви индивиди или останки се преброяват и записват в 

полевия формуляр, без да се измерват, като тези данни се използват само при оценка на разпространението на съответния 

вид. Оценката на възрастовата и половата структура на популациите на съответния вид се извършва единствено на базата на 

измервания върху живи индивиди. 

За всеки един пробен трансект събраните живи екземпляри от видовете обект на мониторинга се преброяват и измерват, 

като при правите раци се отчитат общата дължина на рака от върха на акумена до края на телсона, както и дължината и 

ширината на карапакса (при възможност на 30 екземпляра от трансект). При речния крив рак се измерват дължината и 

ширината на карапакса. Екземплярите, които се измерват, се избират на случаен принцип, като се включват и най-малките 

ювенилни екземпляри. Въз основа на размерите на всеки екземпляр се отчита тяхната възраст (за правите раци границата 

между ювенилни и възрастни е различна при отделните видове, като за полово зрели се смятат екземплярите с обща 

дължина над 5 см при Austropotamobius torrentium, над 7 см – при Astacus astacus и над 8 см при Astacus leptodactylus, а за 

речния крив рак полово зрелите са с дължина на карапакса над 2,5 см). Възрастните индивиди се определят и по пол за 

характеризиране на половата структура на популацията. Отчита се и броят на умрелите индивиди. Обикновено в едно 

местообитание се среща само един вид, но понякога , макар и рядко, могат да се срещат съвместно 2 или даже 3 вида раци. 

Ето защо е необходимо всички уловени раци да бъдат прегледани и определени до вид. Ако има съмнения за точното 

определяне на вида, намерените екземпляри се фотографират, като се стремим да снимаме всички отличителни белези, 

които се използват при таксономията на групата. Методът на трансектите е най-ефективен за бързо покриване на по-голям 

брой територии и по-точно определяне на относителния размер на популацията на изследвания вид. 

Обходът на трансекта се записва с GPS, което позволява визуализирането му на карта, като се взимат GPS точки в началото и 

в края на трансекта. При обхождането на трансектите се извършват и допълнителни наблюдения и се събира информация за 

метеорологичните условия, качеството и характерните особености на местообитанието, за следи от негативни човешки 
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дейности и тяхното влияние върху съответните местообитания, наличие на конкурентни видове, наличие на други заплахи. 

Събраните данни се попълват в съответен полеви формуляр. Всички характерни моменти при изследването, като общият 

изглед на местообитанията, установяването на изследваните видове и констатирани вреди от човешка дейност, се заснемат с 

цифров апарат. Процедурата се повтаря при всеки следващ трансект. 

2. Стационарна работа 

Свалят се от GPS апарата всички GPS данни и се слагат в съответни папки според изискванията на ГИС експерта. Попълват се 

данните от полевите формуляри в основната база данни, ако това не е направено на терена. Предварителен анализ на 

получените данни за присъствието/отсъствието на индикаторните видове. 

При изготвянето на методиката за мониторинг на раците (Crustacea: Decapoda) от България са взети под внимание схемата за 

мониторинг и методиката за оценка на ПС на вида A. torrentiium, разработени в рамките на проекта „Картиране и определяне 

на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I”, както и техническото ръководство за 

мониторинг на западноевропейския вид прав рак (Austropotamobius pallipes), който не се среща в нашата страна, но има 

сходни екологични особености с някои от българските прави раци (Reynolds et al., 2010). Направени са известни 

модификации, които включват въвеждането на някои допълнителни параметри за характеризиране качеството на 

местообитанието (кислородно съдържание, електропроводимост и pH на водата, наличие и тип на крайбрежна растителност, 

изложение на хабитата и др.). За отчитането на относителния размер на популациите на изследваните видове е 

предпочетено използването на брой установени индивиди от даден вид в 100 м трансект , а не методът за определяне на 

относителната численост на раците (CPUE – Catch Per Unit Effort), при който CPUE = брой на уловените раци/100 подходящи 

местообитания или брой на уловените раци за 12 часа (1 нощ)/ брой на Винтерите). CPUE методът е подходящ при 

мониторинг и оценка на популациите от отделни водоеми, но тъй като изисква значително време за изследване на всеки 

един водоем не е особено подходящ за целите на биологичния мониторинг на видовете от територията на цялата страна. При 

използването на CPUE метода обикновено се избират най-подходящите местообитания за вида, поради което с него може да 

се получат сравнително завишени стойности за относителния размер на популацията. 

6. Други данни  

 

III. Параметри на наблюдение 

1. Размер на популацията 



НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ 

 

Методика за мониторинг – Тип Arthropoda, Клас Crustacea, Разред Decapoda 
Стр. 24 от 35 

Мерна единица Брой индивиди в изследвания трансект. 

Начин на отчитане/измерване на 

терен 

Преброяване на индивидите в изследваните трансекти.  

Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

1. Може да се допусне грешка при броенето на ювенилните екземпляри. 

Източници и големина на 

грешките, включително и по 

експертна оценка 

1. Грешката може да бъде голяма при неотчитане на ювенилните екземпляри, които са по-трудни за откриване, и 

това може да се отрази при определяне на размерната/възрастовата структура на популацията. 

При прецизна работа на експертите е малко вероятно да се случи разглежданата грешка. 

 

2. Размери  

Мерна единица Обща дължина на рака от върха на акумена до края на телсона (само за правите раци), както и дължина и ширина 

на карапакса (за всички видове) с точност до 1 мм.  

Начин на отчитане/измерване на 

терен 

Измерване на общата дължина на рака от върха на акумена до края на телсона, както и дължината и ширината на 

карапакса с помощта на шублер или ролетка. Когато броят на уловените екземпляри е малък (под 30), се измерват 

всичките, а когато числеността на популацията е голяма, се измерват 30 произволно избрани екземпляра. Измерва 

се и дължината на най-малките ювенилни екземпляри. На базата на измерванията индивидите се групират в 

размерни/възрастови групи, като границите между ювенилни и възрастни индивиди за отделните видове са 

посочени в т. 5. Особености при провеждането на мониторинга. Данните се използват за изчисляване на 

съотношението на ювенилните към възрастните екземпляри, което може да покаже дали една популация е 

стабилна. 

Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

Допускане на грешки при извършване на измерванията на отделните екземпляри. 
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Източници и големина на 

грешките, включително и по 

експертна оценка 

Грешката може да е средно голяма, тъй като ще даде отражение при определянето на размерната/възрастовата 

структура на популацията. 

 

3. Пол (Полова структура)  

Мерна единица Брой на възрастните мъжки и женски индивиди в изследвания трансект.  

Начин на отчитане/измерване на 

терен 

Определя се поотделно броят на мъжките и женските екземпляри във всеки изследван трансект. 

 

Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

Възможностите за грешки са минимални. 

 

Източници и големина на 

грешките, включително и по 

експертна оценка 

При добра квалификация на експертите е малка вероятността за допускане на грешки. 

 

 

4. Характеристика на речния участък 

Мерна единица 1. Надморска височина, м над морското равнище. 

2. Широчина на реката/на изследвания участък, м. 

3. Дълбочина на изследвания речен участък, м. 

4. Водно ниво. 

5. Скорост на течението. 

6. Температура на водата (оС). 

7. рН на водата. 
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8. Електропроводимост на водата. 

9. Насищане с О2,%. 

10. Разтворен О2, mg/l. 

11. Характер на дънния субстрат. 

12. Водна растителност. 

13. Крайбрежна растителност. 

Начин на отчитане/измерване на 

терен 

1. Надморска височина – отчитане с GPS. 

2. Широчина на реката/ на изследвания участък – измерване. 

3. Дълбочина на реката – оценяване (<0.5 m, 0.5-1.0 m, >1.0 m); при възможност измерване. 

4. Водно ниво – оценяване (ниско, нормално, високо). 

5. Скорост на течението – оценяване - бавно (<30 cm/s), средно (30-50 cm/s), бързо (>50 cm/s); при възможност 

измерване. 

6. Температура на водата (оС) – измерване. 

7. рН на водата – измерване. 

8. Електропорводимост на водата – измерване. 

9. Насищане с О2,% - измерване. 

10. Разтворен О2, mg/l – измерване. 

11. Характер на дънния субстрат – оценяване - камъни (> 6.3 cm), чъкал, примесен с пясък (2.0 mm – 6.3 cm), 

пясък (0.063 – 2 mm), фини частици, глина, тиня (< 0.063 mm), изкуствен субстрат (бетон, асфалт и др.). 

12. Водна растителност – оценяване (силно, слабо, липсва). 

13. Крайбрежна растителност – наличие или отсъствие и тип на растителността. 
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Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

Малко вероятно е да има грешки, тъй като повечето параметри се оценяват по скали или се отчитат с уреди. При 

повредени или некалибровани уреди могат да се отчетат грешни стойности за физикохимичните параметри на 

водата. 

Източници и големина на 

грешките, включително и по 

експертна оценка 

При повредени уреди грешката е средно голяма и дава отражение при оценката на екологичните предпочитания на 

изследвания вид. 

 

5. Идентифициране на влияния (настоящи) и заплахи (бъдещи) 

Мерна единица Не е приложимо 

Начин на отчитане/измерване на 

терен 

Отчитат се присъствието (Да) или отсъствието (Не) на влияния и заплахи в границите на проучваната територия, 

като при възможност се отбелязват продължителността на действие, обхватът и интензивността на следните 

антропогенни влияния: 

 Използване на биоциди, хормони и химикали в земеделието; 

 Използване на биоциди, хормони и химикали в горското стопанство; 

 Добив на пясък и чакъл; 

 Рудници; 

 Депониране на битови отпадъци/отпадъци от почивни домове; 

 Депониране на промишлени отпадъци; 

 Риболов и събиране на водни ресурси; 

 Замърсяване на повърхностни води от промишлени инсталации; 

 Замърсяване на повърхностни води от селскостопански и горски дейности; 

 Замърсяване на повърхностни води от битова канализация и отпадъчни води; 

 Канализиране и отклоняване на води; 

 Малки проекти за ВЕЦ, преливници; 

 Черпене на повърхностни води за земеделие; 

 Черпене на повърхностни води от ВЕЦ; 

 Конкуренция; 

 Антагонизъм поради интродуциране на видове. 
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Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

1. Неточно отчитане и интерпретиране на събраните данни за действието на дадена заплаха. 

2. Недостатъчност на данните, поради невъзможност да бъде обходена в цялост проучваната територия. 

Източници и големина на 

грешките, включително и по 

експертна оценка 

1. При неточно отчитане и интерпретиране на събраните данни за действието на дадена заплаха, грешката може 

да бъде голяма, ако вследствие на това не се предприемат съответни действия. 

2. При недостатъчност на данните, поради невъзможност да бъде обходена в цялост проучваната територия, 

грешката може да бъде малка или средна, в зависимост от процента на обхванатата площ. 

 

IV. Периодичност на наблюдение 

1. Препоръчителен период 

(периоди) от годината, през 

който трябва да се провежда 

мониторингът на всеки вид 

Въпреки че за разглежданите видове сезонността не е от основно значение, съществува период на ниско ниво на 

водите, който е най-подходящ за отчитане на обектите. Единствено зимата е неподходящ период за събиране на 

данни. 

При еднократно посещение в рамките на 1 година, препоръчителният период е юни – септември, а при двукратно 

посещение препоръчителните периоди са късна пролет (май-юни) и края на лятото (август-септември). 

2. Продължителност на 

еднократното наблюдение 

(набиране на данни), в дни и 

часове 

В рамките на 2-6 часа. За един ден могат да бъдат направени до 3 еднократни наблюдения. 

3. Необходим брой 

посещения на терен в 

рамките на една година 

Минимум 1, максимум 3 посещения за година. 

4. Необходим брой дни за 

всяко посещение на терен 

В зависимост от големината на изследваната територия минимум 1 ден за посещение на терен. 
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5. Оптимален период за 

повтаряне на наблюденията  

1 година 

6. Минимален брой 

повторения на 

наблюденията с оглед 

установяване на тенденции в 

състоянието на видовете 

6 години 

 

V. Информация за точки, маршрути и пробни площи 

Терминология: 

Територия за мониторинг – по-обширна географска (планина, езеро и т.н.) или друга (напр. защитена територия, защитена зона) обособена 

територия. 

Пробна единица – избрана обособена част от дадена територия за мониторинг, в която се провеждат теренните наблюдения. Може да бъде: 

 пробна площ, 

 пробен трансект, 

 пробна точка. 

Отчетна единица – единици за отчитане, определени в рамките на една пробна единица. Това са напр.: капани, ловилки, гнезда, рамки/решетки. 

Отчетната единица може да бъде отчетна точка (точка на регистрация на индивид от даден вид или на отчетен белег за присъствие на вида) и 

отчетна площадка (площ от пробната единица, в рамките на която се изброяват индивидите от вида или се отчитат белези за присъствието на вида). 

Важно: Полевите формуляри се попълват за една пробна единица, т.е. за пробна площ/пробен трансект/пробна точка. Данните, взети от всички 

отчетни единици (отчетни точки/площадки), се попълват в един полеви формуляр. 
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За методиката: 

Пробните и отчетните единици за тази методика са 2 вида в зависимост от типа на изследвания водоем: (1) при провеждане на мониторинга в реки 

пробните трансекти са речни участъци с дължина 100 м, а отчетните единици са площите на пробните трансекти, в рамките на които се изброяват 

индивидите от вида или се отчитат белези за присъствието на вида (мътрви екземпляри, останки); (2) при провеждане на мониторинга в стагнантни 

водоеми пробните трансекти са 100-метрови участъци от литорала на водоемите (езера, язовири, разливи на реки и др.) с ширина 3-5 м при 

дълбочина на водата 1-2 м. Ширината на трансектите зависи от спецификата на изследвания водоем и се определя на място от самия експерт, като 

задължително се отбелязва в полевия формуляр. Отчетните единици тук са ловилките (Винтерите), с които се отчита числеността на дадения вид в 

рамките на пробния трансект. 

Броят на GPS точките зависи от броя на пробните трансекти, като за всеки трансект се взимат по 2 точки – в началото и в края. Броят на трансектите 

варира в зависимост от големината на територията за мониторинг (за еднотипни местообитания те са обикновено от 3 до 5). 

 

VI. Образец на формуляр за събиране на първични данни за обекта 

При провеждането на полевите наблюдения се попълва Полеви формуляр за мониторинг (формулярът за мониторинг е приложен в отделен 

документ – „Полеви формуляр за мониторинг на видове от клас Crustacea“). Един формуляр се попълва за един вид, за една дата и за една пробна 

единица (пробен трансект). 

 

VII. Необходимо техническо оборудване 

Необходимото техническо оборудване обхваща: 

1. Подходяща лична екипировка за работа на терен; 

2. Неопренов (гумен) гащеризон; 

3. GPS; 

4. Хидробиологични кепчета (мрежи); 

5. Рачила (Винтери); 

5. Фенер (челник); 
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6. Буркани със спирт; 

7. Дигитален фотоапарат за документиране на присъствието на вида и типа местообитания; 

8. Преносим компютър за въвеждане на данните, събрани при полевата работа, в база данни и теренно визуализиране на ГИС-слоеве и модели за 

разпространението на вида; 

9. Теренни уреди за измерване на физикохимичните показатели на водата – оксиметър, рН-метър, кондуктометър; 

10. Дигитален шублер и ролетка за измерване ширината и дължината на изследваните находища, както и размерите на раците; 

11. Кофи и пластмасови банки за събиране на уловените раци; 

12. Спасителна жилетка за работа в дълбоки водоеми;13. Теренен бележник; 

14. Карта на района (ако се налага). 

 

VIII. Екип 

Минималният брой на екипа е 2 експерта. Ръководителят на екипа трябва да е биолог с необходимата квалификация, компетентност и теренен опит. 

За членове на екипа могат да бъдат привличани студенти по биология или природолюбители с опит при работа на терен.  

 

IX. Правила за безопасност при теренната работа 

Спазват се всички правила за безопасност при работа на терен: 

1. Подходяща лична екипировка за работа на терен; 

2. Екип от минимум 2 човека; 

3. При работа с лодка задължително използване на спасителни жилетки; 

4. Газенето се извършва само в плитки води, не се влиза във водата, ако дъното не се вижда ясно или течението е много бързо; 

5. При замърсени води се използват гумени ръкавици и след приключване на работа ръцете се дезинфекцират; 

6. Вземат се мерки против кърлежи и ухапвания от други насекоми;7. Наличие на аптечка за осигуряване на първа помощ при нараняване, ухапване 
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от отровни животни или заболяване. 
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