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Методика за мониторинг 
на Dreissena polymorpha и Corbicula fluminea от семейства Dreissenidae и Corbiculidae 

 

 

I. Обекти на мониторинга 

Тип: Mollusca (Мекотели) 

Клас: Bivalvia (Миди) 

Разред: Veneroida 

Семейство: Dreissenidae 

1. Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) (Зеброва мида, Черна странстваща мида) 

Семейство: Corbiculidae 

2. Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774) (Азиатска корбикула) 

 

II. Описание на обектите 

1. Разпространение 

в България 

1. Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) (Зеброва мида, Черна странстваща мида) 

Естественият ареал на вида в България включва р. Дунав, черноморските реки и езера. За пръв път видът е съобщен от Kreglinger 

(1870) за р. Дунав. По-късно за р. Дунав при Лом, Никопол, Свищов, Русе и Тутракан го съобщават Wohlberedt (1911), Дренски 

(1947), Люцканов (1981). За целия български участък на реката го дават Русев (1966, 1967, 1978), Angelov (2000). Видът е 

установен и в устията на някои дунавски притоци – р. Тополовец (Русев, 1994), реките Войнишка и Вит (Хубенов 2002), р. 

Русенски Лом (Hesse 1914, Русев 1994). Видът е съобщен и за следните черноморски реки и езера: Дуранкулашко езеро (Kovachev 

et al. 2002, Хубенов 2002), Шабленско-Езерецко езеро (Вълканов 1941, Цветков 1958, Люцканов 1975, 1981, 1983, Angelov 2000), 

Девненските езера (Hesse 1914), Белославско езеро (Дренски 1947, Вълканов 1957, Цветков 1955, Цветков 1957, Angelov 2000), 

Варненско езеро (Wohlberedt 1911, Chichkoff 1912, Петрбок 1947, Дренски 1947, Вълканов 1957, Angelov 2000), Мандреското езеро 

(Дренски 1947), р. Камчия, разливи (Angelov 2000), р. Велека, устие (Вълканов 1936, Люцканов 1981, Люцканов 1983, Angelov 
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2000). Присъствието на вида в 5 от естествените му находища е потвърдено и след 2000 г. - р. Дунав, и в 4 от вътрешните 

водоеми - реките Камчия и Велека и езерата Дуранкулашко и Шабленско-Езерецко. Установен е и в едно ново находище в 

черноморските реки – р. Хаджийска (Trichkova et al. 2009, Тричкова 2013). 

Инвазията на вида във вътрешните водоеми на страната започва към края на 90-те години. Преди 2005 г. са съобщени 6 водоема, 

засегнати от инвазията на Dreissena polymorpha – язовирите Огоста, Рабиша, Сопот, Жребчево и Овчарица, и карирното езеро 

Чепинци (Хубенов 2002, Hubenov 2005). За периода 2005-2012 г. са установени още около 50 нови водоема, засегнати в различна 

степен от инвазията на зебровата мида, като между тях има язовири, езера и реки, разположени предимно под заразени язовири: 

Дунавски водосборен басейн 

Видът е установен в язовирите Рабиша, Ковачица, Огоста, Аспарухов вал, Огняново, кариерните езера Казичене, Чепинци и 

Негован, язовирите Сопот, Телиш, Горни Дъбник, Александър Стамболийски, Йовковци и Крапец; и реките Огоста под яз. Огоста, 

гр. Монтана и р. Вит, реката под яз. Телиш (Kozuharov 2009a, Trichkova et al. 2007, 2008, 2009, Тричкова 2013). 

Черноморски водосборен басейн 

Видът е установен в басейна на р. Камчия – язовирите Фисек, Тича, Камчия, Цонево, Елешница, Скаленско езеро, и реките 

Голяма Камчия под яз. Тича, след Велики Преслав, и р. Камчия над местността Пода; в яз. Порой, и устието на р. Велека 

(Trichkova et al. 2009, Тричкова 2013). 

Беломорски водосборен басейн 

Видът е съобщен за: 

- басейна на р. Тунджа – кариерните езера Шаново, язовирите Жребчево, Асеновец, Малко Шарково и Пясъчник (Trichkova et al. 

2009, Тричкова 2013); 

- басейна на р. Марица – язовирите Въча, Овчарица, Ковачево, Розов Кладенец, Троян и Тракиец (Trichkova et al. 2009, Тричкова 

2013); 

- басейна на р. Струма – язовирите Пчелина, Извор, Горна Диканя и Стойковци (Kozuharov et al. 2009b, Тричкова 2013). 

 

2. Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774) (Азиатска корбикула) 

Видът е чужд за фауната на България. Първите екземпляри са намерени през 2001 г. в р. Дунав (Hubenov 2001), а през 2004 г. в 

р. Искър (Hubenov et al. 2013). Понастоящем видът се среща по целия български участък на р. Дунав, на места с изключително 

висока численост. С бързи темпове се разпространява нагоре по течението на дунавските притоци – Видбол, Цибрица, Огоста, 

Скът, Искър (през 2011 г. е намерен на 80 км нагоре по течението), Вит, Осъм, Янтра и Русенски Лом. Установен е и в стоящи 

водоеми – язовирите Вълчовец и Горни Дъбник, и кариерното езеро при Негован в близост до София, достигайки надморска 
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височина до 525 m (Hubenov et al. 2013). 

2. Характерни 

местообитания 

1. Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) (Зеброва мида, Черна странстваща мида) 

Среща се в сладки, както и в бракични води. Предпочита стоящи водоеми и бавно течащи води. С помощта на бисусни нишки се 

прикрепя към твърд субстрат - камъни, растителност, черупки на други миди и охлюви. 

2. Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774) (Азиатска корбикула) 

Среща се в сладки и в бракични води. Среща се в реки, езера, язовири, канали, но предпочита големи водоеми и достига по-

висока численост в течащи води. Предпочита пясъчен, пясъчно-чакълест и каменист субстрат.  

3. Биологични и 

екологични 

особености 

1. Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) (Зеброва мида, Черна странстваща мида) 

Черупката е триъгълна със симетрични половини и плоско коремно поле. Има ясно изразен, разположен към долния край на 

валвите страничен ръб. Често има зигзаговидни ивици на кафяв фон. Достига дължина към 50 mm. Видът може да се сбърка с 

близкия до него чужд вид Dreissena bugensis, който също е установен в България. Двата вида могат да бъдат различени по 

следните морфологични белези (по Тричкова 2013): зебровата мида е с ясно изразена триъгълна форма; дорзалният ръб е 

заоблен; латералният ръб е ясно изразен, разположен към долния край на валвите; вентралното поле е плоско и мидата може да 

стои права; вентралната линия е предимно права; бисусната ямка е разположена около средата на валвите; валвите са 

друстранно симетрични; окраската е тъмно кафява, обикновено със зигзаговидни ивици. 

Зебровата мида има два стадия на развитие - планктонна ларва и бентосна прикрепена възрастна форма. Мидите са двуполови, 

обикновено в съотношение 1:1. Достигат полова зрялост на възраст 0.5-2 години при дължина на черупката над 8 мм. Женската 

може да отдели до 1 милион яйца за една година. Оплождането става във водата. Размножаването на зебровата мида започва 

при температура на водата над 12oC и е най-интензивно при 15-17oC. То може да продължи 2-8 месеца. Жизненият цикъл на 

ларвите на Dreissena обикновено е 4 седмици и включва три основни етапа: велигерова ларва, пост-велигерова ларва и 

прикрепяща се ларва. Ларвите се нуждаят от твърд субстрат за прикрепяне като предпочитат по-бавно течение. Предпочитани 

субстрати са водни растения, черупки на други възрастни миди от род Dreissena и сем. Unionidae, и камъни. Предпочитана 

дълбочина, на която се прикрепят е между 0.5 и 4.5 m (Claudi, Mackie 1994, Mackie, Claudi 2010, Nalepa, Schloesser 1993, Van der 

Velde et al. 2010). 

Зебровата мида се храни чрез филтриране. Твърдите частици, включително и храната, се сортират с помощта на ресничките на 

хрилете: смилаемите хранителни частици се насочват от ресничките към устата; докато твърдите частици се обвиват в слуз, 

която се секретира от специални клетки в хрилете, и се изхвърлят като псевдофекалии. Възрастните миди филтрират различни 

по размер частици, но избират само водорасли и зоопланктон, които са между 15 и 400 микрона. Ларвите на мидите се хранят с 
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бактерии, дребни зелени и синьо-зелени водорасли с размер 1-4 μm в диаметър.  

С помощта на бисусен апарат и здрави бисусни нишки възрастните индивиди могат да се прикрепват към почти всякаква твърда 

повърхност и потопен субстрат или често една към друга, и по този начин да образуват големи колонии, като могат да издържат 

на течение на водата от 1-2 m/s (Claudi, Mackie 1994, Mackie, Claudi 2010, Nalepa, Schloesser 1993, Van der Velde et al. 2010). 

Биологичните особености на зебровата мида, които допринасят за успешното разпространение и инвазия на вида, са: бърз темп 

на растеж на популациите; висока плодовитост; планктонна ларва - могат да се разпространяват пасивно във водата до 4 

седмици преди да се прикрепят към субстрата; прикрепена възрастна форма, като възрастните индивиди са способни да 

издържат 3-5 дена извън водата. 

 

 

2. Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774) (Азиатска корбикула) 

Черупката е масивна, овално-триъгълна. Достига дължина към 40 mm, височина 38 mm и дебелина 25 mm. Видът може да се 

сбърка с близкия до него чужд вид Corbicula fluminalis, който досега не е намиран в България, но се среща в р. Дунав и има 

голяма вероятност да се появи и в българската част. Двата вида може да бъдат различени по следните морфологични белези (по 

Hubenov et al. 2013): при азиатската корбикула черупката е по-закръглена и по-широка; концентричните линии са по-груби и с 

по-голямо разстояние между тях; височината на черупката е винаги по-малка от дължината; черупката е асиметрична; пъпът е 

слабо изпъкнал и не съвпада със средната вертикална ос; латералните зъби са силно назъбени и достигат средата на височината 

на черупката; вътрешната повърхност на черупката е бяла. 

Азиатската корбикула е хермафродитен вид, но са описани и разделнополови индивиди. При нея са наблюдавани разнообразни 

механизми на размножаване (напр. полиплоидност, андрогенеза и др.). Индивидите съзряват полово много бързо - на 3-9 месеца. 

Плодовитостта достига до 70 000 яйца. Ларвите се развиват в хрилете, след което се освобождават във водата. За 

освобождаването на ларвите е необходимо температурата на водата да е над 16оС. Размножаването обикновено продължава от 

пролетта до есента, като е най-интензивно през есента, но при температури на водата над 16оС, може да се продължи и 

целогодишно. Мидите могат да се размножават 1-3 пъти годишно. Освободените ларви са малки (около 250 μm), но напълно 

развити – с добре развита черупка, мускули, крак, хриле и храносмилателна система). Подобно на зебровата мида съвсем в 

началото те се закрепят към твърди повърхности и растения с помощта на бисусни нишки. Видът е филтратор и се храни с 

планктон. Продължителността на живот е 1-5 години, но може да достигне и до 7 (McMahon 2002, Sousa et al. 2008). 

Биологичните особености на азиатската корбикула, които допринасят за успешното разпространение и инвазия на вида, са: бърз 
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растеж, ранно полово съзряване, висока плодовитост, разнообразни стратегии за размножаване, планктонна ларва и потенциал 

да достигат висока популационна численост, както и това, че видът е еврибионтен и понася колебания в условията на средата 

(McMahon 2002, Sousa et al. 2008). 

4. Природозащитна 

значимост 

Видът Dreissena polymorpha е Понто-каспийски реликт, не е защитен. 

Видът Corbicula fluminea е чужд вид за България и Европа и също не е защитен. 

5. Особености при 

провеждането на 

мониторинга 

При Dreissena polymorpha мониторингът се извършва както в естествения арел на вида (р. Дунав, Черноморските езера и 

реки), така и в инвазивния ареал (във вътрешните водоеми в страната). Мониторингът обхваща и трите водосборни басейна – 

Дунавски, Черноморски и Беломорски, където се предвижда да бъдат включени р. Дунав, вътрешни реки и стоящи водоеми. 

При Corbicula fluminea мониторингът се извършва в Дунавския водосборен басейн, където се предвижда да бъдат включени р. 

Дунав, вътрешни реки и стоящи водоеми. 

Предвидено е и при двата вида мониторингът да се извършва на два етапа, като през първия етап се прави оглед като се 

обхожда по трансектите за установяване присъствието на даден вид, като при него се отчита само параметърът „Разпространение 

на видовете“, докато през втория етап се прави по-задълбочено изследване в избрани находища, където се отчитат всички 

останали параметри. И при двата вида за провеждането на мониторинга се използват възрастните индивиди (включително 

ювенилните). 

1. Първоначален обход/скрининг 

Целта е да се установи дали видът се среща в даден водоем, където е предварително съобщен (по литературни данни, от 

предишни изследвания, устни съобщения, подходящи местообитания и др.). Използва се трансектният метод, при който 

присъствието и отчитането на видовете в дадено местообитание се извършва чрез пряко наблюдение по време на обхождането 

на определен брой трансекти. Пробните трансекти представляват 100-метрови участъци по течението на реката или стоящия 

водоем (или по брега на водоема) с ширина от 1 до 15 m (в зависимост от вида на водоема, водното ниво и метода на събиране). 

Те се избират така, че да покрият максимално изследвания участък и подходящите за вида местообитания, като броят им варира 

в зависимост от големината на изследваната територия (обикновено от 1 до 3). Обходът се извършва през деня на светло, от 

брега или с лодка. Препоръчително е обходът да се прави при ниско водно ниво.  

При Dreissena polymorpha  

Прави се оглед за наличие на черупки и живи екземпляри, за наличие на друзи, обраствания по други организми (миди, охлюви, 

раци), обраствания по хидротехническите и стопанските съоръжения.  
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Използват се следните методи: 

1. Оглед на брега при спаднало водно ниво за черупки или живи екземпляри. 

2. Оглед за обраствания или друзи по различни повърхности (може да се използва ръчна драга за остъргване на повърхностите) 

от брега или от лодка. 

3. От брега при плитка вода (<1.5 m) – търсене на мидите чрез газене и оглед на камъните, стъбла на растителност или др. за 

обраствания, както и оглед на дъното за миди; за целта може да се използват различни уреди - ръчна мрежа или сито, както и 

драга (лека, тежка, триъгълна или четириъгълна, със или без зъбци). 

4. При по-дълбоки води (>1.5 m) – търсене от лодка с помощта на багер или драга. 

5. При по-дълбоки води (>1.5 m) – Оглед на дъното от водолази – оглед на дъното за наличие на друзи, обраствания по различни 

повърхности, хидротехнически съоръжения, и др. 

Отчитат се следните показатели:  

- Наличие на живи екземпляри и/или черупки, обраствания/друзи; 

- Срещаемост (рядко/единични екземпляри/, често, масово); 

- Вид на покритите повърхности;  

- Наличие на ювенилни екземпляри (присъствие/отсъствие или приблизително %). 

При Corbicula fluminea 

Прави се оглед за наличие на черупки и живи екземпляри.  

Използват се следните методи: 

1. Оглед на брега при спаднало водно ниво за черупки или живи екземпляри. 

3. От брега при плитка вода (<1.5 m) – търсене на мидите чрез газене и оглед на дъното, за целта може да се използват 

различни уреди – ръчна мрежа, сито, или драга (лека, тежка, триъгълна или четириъгълна, със или без зъбци). 

4. При по-дълбоки води (>1.5 m) – търсене от лодка с помощта на багер или драга. 

Отчитат се следните показатели:  

- Наличие на живи екземпляри и/или черупки; 
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- Срещаемост (рядко; често); 

- Наличие на ювенилни екземпляри (присъствие/отсъствие или приблизително %). 

 

 

2. Същински мониторинг 

В резултат на първоначалния етап/скрининга е установено кои водоеми са засегнати от инвазията на мидите. На базата на тези 

данни се избира най-подходящият водоем, като за такъв се приема водоем, в който е установена стабилна популация на мидите – 

има живи миди масово срещащи се, при зебровата мида – наличие на обраствания и друзи, както и наличие на ювенилни 

екземпляри. Във всеки засегнат водоем в рамките на пробния трансект се избират от 1 до 3 отчетни площадки за работа. 

Големината на една отчетна площадка е 1 m 2. 

При Dreissena polymorpha обикновено разпространението в даден водоем е на петна, а не равномерно, тъй като зависи от 

наличието на твърд субстрат, понякога е много трудно да се установят живи миди на дъното, ако то е тинесто, и мидите се 

срещат като обраствания по бетонни съоръжения, понтони, шамандури или други потопени предмети. Това значително 

затруднява отчитането на количествените параметри на популацията. Затова обикновено се практикува вземането на полу-

количествена проба.  

За събирането на пробите могат да се използват следните методи в зависимост от условията: 

1. При плитки води от брега – с помощта на драга (лека, тежка, триъгълна или четириъгълна, със или без зъбци), хвърля се 

ръчно и се тегли с въже. Правят се 3-5 повторения. 

2. При по-дълбоки води (>1.5 m) – с лодка с помощта на багер или драга. Правят се 3-5 повторения. Методът е приложим за р. 

Дунав и за стоящи водоеми. 

3. Ръчно събиране - площта, в която се отчитат мидите, се загражда с рамка – 1х1 m и камъните, обрасли с мидите, или друзите 

се събират. Необходимо е мидите да са целогодишно потопени във водата, както и да липсва човешко влияние. Това условие е 

трудно постижимо при язовирите, поради непрекъснато променящото се водно ниво. Затова е добре изследването да се направи 

на по-голяма дълбочина. За целта е необходимо използването на водолази и водолазна техника. 

При всички методи събраните камъни/друзи се преброяват, отчитат се техните размери (по класове – малки, средни, големи); 

преброяват се мидите в 5-10 друзи от всеки размер, и се изчислява средната стойност за цялата проба. Друзите се фотографират 

за сравнение.  
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Обикновено е трудно събраните проби да се обработват на терен, поради големия брой и малките размери на мидите, така че е 

препоръчително те да се фиксират в спирт и допълнително да се обработят в лабораторни условия. При нарушаване целостта на 

друзите при събирането и фиксирането се преброяват всички миди в пробата. 

Отчитат се следните показатели: 

- Брой и размер на друзите - по класове – малки (<5 cm), средни (5-10 cm), големи (>10 cm); 

- Брой индивиди на 1 m2; 

- Въздействие на мидите – брой видове (други миди, охлюви, раци), засегнати от обраствания на мидите; брой индивиди от даден 

вид, засегнати от обраствания на мидите; 

- Качество на местообитанието – водно ниво, скорост на течението, физико-химични параметри на водата, характер на дънния 

субстрат, растителност, други установени видове; 

- Влияния и заплахи (отнасят се само за местните популации на вида) – хидроморфологични промени, замърсяване на водата, 

антропогенно присъствие и наличие на други инвазивни чужди видове. 

При Corbicula fluminea разпространението е по-равномерно, като зависи също в голяма степен от субстрата.  

За събирането на пробите могат да се използват следните методи в зависимост от условията: 

1. При плитки води от брега – с помощта на драга (лека, тежка, триъгълна или четириъгълна, със или без зъбци), хвърля се 

ръчно и се тегли с въже. Правят се 3-5 повторения. 

2. При по-дълбоки води (>1.5 m) – с лодка с помощта на багер или драга. Правят се 3-5 повторения. Методът е приложим за р. 

Дунав и за стоящи водоеми. 

Броенето на индивидите в пробата може да стане на място (ако е по-малко количество), или в случай на голямо количество 

възрастни, както и ювенилни екземпляри е необходимо пробата да се фиксира в спирт и обработи в лабораторни условия. 

Отчитат се следните показатели: 

- Брой индивиди на 1 m2; 

- Качество на местообитанието – водно ниво, скорост на течението, физико-химични параметри на водата, характер на дънния 

субстрат, растителност, други установени видове.Предложената методика за мониторинг е собствена, разработена и разширена 

на базата на протоколи за мониторинг на миди от род Dreissena по Тричкова (2013). 
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6. Други данни 1. Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) (Зеброва мида, Черна странстваща мида) 

Инвазивен вид: Когато се срещат в големи количества, мидите могат да нанесат драматични промени в екологията на 

заразените от тях басейни. Тяхната филтрираща способност може да причини понижаване на концентрацията на разтворените 

твърди вещества и фитопланктона, да промени структурата на фитопланктонните съобщества, да увеличи прозрачността и да 

стимулира растежа на макрофитите. Зоопланконът може да бъде потиснат въз основа на хранителен дефицит, или по дребните 

таксони да бъдат директно филтрирани от мидите); възможно е да настъпят промени в хранителния режим на зоопланктона. 

Чрез способността си да образуват обраствания и чрез конкуренция за хранителни ресурси, мидите Dreissena могат да окажат 

отрицателно въздействие върху бентосните безгръбначни съобщества и най-вече върху местните видове миди и охлюви. 

Въздействието върху рибните популации се изразява чрез колонизирането на местата им за размножаване от мидите и 

способността на някои видове риби да променят хранителните си навици към хранене с мидите (Claudi, Mackie 1994, Mackie, 

Claudi 2010, Nalepa, Schloesser 1993, Van der Velde et al. 2010). 

Като основни био-обрастатели, мидите могат да повредят важни водни хидросъоръжения и навигационни структури и по този 

начин да причинят значителни щети на термоелектрически и ядрени централи, пречиствателни станции, напоителни системи и 

различни стопански дейности. Загубите вследствие на икономически щети от Dreissena polymorpha за промишлените предприятия 

в Европа и Северна Америка за периода 1988 и 2000 г. възлизат на общата сума между $750 милиона и $1 милиард (Claudi, Mackie 

1994, Mackie, Claudi 2010, Nalepa, Schloesser 1993, Van der Velde et al. 2010). 

 

2. Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774) (Азиатска корбикула) 

Инвазивен вид: Измества редица местни видове и променя съобществата. В състояние е да пренасели дадено съобщество и да 

изчерпи неговите ресурси, напр. може да намали хранителната база на някои риби. При висока численост може да редуцира 

местообитанията на другите бентосни видове, да ги конкурира за хранителни ресурси, за редуцира планктона, както и глохидиите 

на мидите от сем. Unionidae в резултат на филтриращите си способности, както и да пренася паразити и патогенни организми. 

Подобно на зебровата мида може да образува натрупвания, които да нанесат щети на водно- и топлоелектрически централи, 

питейни и индустриални водни системи, напоителни системи, канали и др. (SOUSA et al. 2008). 
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III. Параметри на наблюдение 

1. Разпространение 

Мерна единица Брой водоеми, засегнати от инвазията на мидите (или част от естествения ареал на Dreissena polymorpha) – където са 

установени живи екземпляри или черупки на мидите. 

Този параметър се използва и като заместващ параметър в случай, че не е възможно отчитане на числеността на 

популацията. 

Начин на отчитане/измерване на 

терен 

1. Регистриране на черупки или живи екземпляри по брега при спаднало водно ниво. 

2. При Dreissena polymorpha – регистриране на обраствания по камъни, по други организми (миди, охлюви, раци), по 

хидротехническите и стопанските съоръжения (може да се използва ръчна драга за остъргване на повърхностите). 

3. От брега при плитка вода (<1.5 m) – търсене на мидите чрез газене и оглед на камъните, стъбла на растителност 

или др. за обраствания, както и оглед на дъното за миди; за целта може да се използват различни уреди – ръчна 

мрежа или сито, както и драга (лека, тежка, триъгълна или четириъгълна, със или без зъбци). 

4. При по-дълбоки води (>1.5 m) – търсене от лодка с помощта на багер или драга. 

5. При по-дълбоки води (>1.5 m) – Оглед на дъното от водолази – оглед на дъното за наличие на друзи, обраствания 

по различни повърхности, хидротехнически съоръжения, и др. 

Отчитат се следните показатели:  

при Dreissena polymorpha  

- Наличие на живи екземпляри и/или черупки (единични екземпляри; наличие на обраствания/друзи – често; наличие 

на обраствания/друзи – масово); 

- Вид на покритите повърхности;  

- Наличие на ювенилни екземпляри (присъствие/отсъствие или приблизително %). 

при Corbicula fluminea 

- Наличие на живи екземпляри и/или черупки (единични екземпляри; често; масово); 

- Наличие на ювенилни екземпляри (присъствие/отсъствие или приблизително %). 
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Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

Тъй като при този параметър се отчитат предимно качествени показатели, количествените са само ориентировъчни с 

цел избиране на най-подходящ водоем за същинския мониторинг, то възможностите за грешки са сведени до минимум. 

Източници и големина на 

грешките, включително и по 

експертна оценка 

 

 

2. Численост 

Мерна единица Брой живи екземпляри на един квадратен метър (екз./м2) 

Начин на отчитане/измерване на 

терен 

Преброяване на индивидите в отчетната площадка.  

За събирането на количествените проби за целите на изследването могат да се използват следните методи в 

зависимост от условията: 

1. При Dreissena polymorpha и Corbicula fluminea – при плитки води от брега – с помощта на драга (лека, тежка, 

триъгълна или четириъгълна, със или без зъбци), хвърля се ръчно и се тегли с въже. Правят се 3-5 повторения. 

2. При Dreissena polymorpha и Corbicula fluminea - при по-дълбоки води (>1.5 m) – с лодка с помощта на багер или 

драга. Правят се 3-5 повторения. Методът е приложим за стоящи водоеми. 

3. При Dreissena polymorpha – чрез отчитане на броя на ръчно събраните миди на определена площ (от дъно, 

покрито с камъни, обрасли с мидите, или друзи). Площта, в която се отчитат мидите, се загражда с рамка – 1х1 m. 

Необходимо е мидите да са целогодишно потопени във водата, както и да липсва човешко влияние. Това условие е 

трудно постижимо при язовирите, поради непрекъснато променящото се водно ниво. Затова е добре изследването да 

се направи на по-голяма дълбочина. За целта е необходимо използването на водолази и водолазна техника. 

При всички методи събраните камъни/друзи се преброяват, отчитат се техните размери (по класове – малки, средни, 

големи); преброяват се мидите в 5-10 друзи от всеки размер, и се изчислява средната стойност за цялата проба. 

Друзите се фотографират за сравнение.  

При всички методи е препоръчително събраните проби (особено тези, съдържащи ювенилни екземпляри) да се 

фиксират в спирт и допълнително да се обработят в лабораторни условия. При нарушаване целостта на друзите при 

събирането и фиксирането се преброяват всички миди в пробата. 
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Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

Грешки в броенето на мидите в пробата на терен. 

Грешки при изчисляването на броя на мидите, поради разлики в размера на друзите. 

Източници и големина на 

грешките, включително и по 

експертна оценка 

При Dreissena polymorpha, която в повечето случаи образува плътни обраствания и друзи, е много трудно 

отделянето на мидите от субстрата, както и след това отделянето им една от друга в друзите за броене. Ювенилните 

екземпляри също е трудно да бъдат преброени и голяма част от тях може да бъдат пропуснати. Затова е 

препоръчително пробите да се фиксират и броят в лабораторни условия. 

При избора на броя и вида на друзите за преброяване в пробата, трябва да се преценят добре техните размери  

особено при наличието на голям брой ювенилни екземпляри. При необходимост (по-голяма проба, различни по размер 

друзи, много ювенилни екземпляри) се преброяват по-голям брой друзи >10 от всеки размер. 

При събирането на пробите и фиксирането им е възможно друзите да нарушат целостта си и мидите да се отделят. В 

такъв случай е необходимо преброяването на всички екземпляри в пробата. 

При Corbicula fluminea – При наличие на ювенилни екземпляри в голямо количество преброяването на терена е 

много трудно. Затова и при този вид е препоръчително пробите да се фиксират и броят в лабораторни условия. 

 

3. Характеристика на местообитанието 

Мерна единица 1. Надморска височина, м над морското равнище 

2. Широчина на реката/на изследвания участък, м 

3. Дълбочина на водоема/изследвания участък, м 

4. Водно ниво 

5. Скорост на течението  

6. Характер на дънния субстрат 

7. Растителност 

8. Температура на водата (оС) 

9. Разтворен кислород (mg/l) 
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10. рН 

11. Електропроводимост (µS/cm) 

12. Други видове (ако са установени) – миди от сем. Unionidae, охлюви, други видове 

Начин на отчитане/измерване на 

терен 

1. Надморска височина – отчитане с GPS приемник 

2. Широчина на реката/на изследвания участък – измерване 

3. Дълбочина на водоема/изследвания участък – оценяване (<0,5 м, 0,5-1,0 м, >1,0 м); при възможност измерване 

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

5. Скорост на течението – оценяване – бавно (<0.3 cm/s), средно (0.3-0.5 cm/s), бързо (>0.5 cm/s); при възможност 

измерване 

6. 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.) 

7. Растителност – оценяване (силно, слабо, липсва), по възможност се описват преобладаващите видове крайбрежни, 

дървесни, потопени, плаващи 

8. Температура на водата (оС) – измерване 

9. Разтворен кислород (mg/l) – измерване 

10. рН – измерване 

11. Електропроводимост (µS/cm) – измерване 

12. Отчитане на други видове – миди от сем. Unionidae, охлюви, други видове 

Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

Малко вероятно е да има грешки, тъй като повечето параметри се оценяват по скали/класове, като стойностите 

варират в широк диапазон. 

Източници и големина на 

грешките, включително и по 

експертна оценка 

 

 



НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ 

 

Методика за мониторинг – Тип Arthropoda, Клас Bivalvia, Разред Veneroida 

Стр. 14 от 21 

4. Въздействие на инвазивните миди – Този параметър е приложим предимно за зебровата мида Dreissena polymorpha, тъй като тя е обрастател и 

въздействията върху местните видове, които причинява, са видими и могат да се отчетат на терена. 

Мерна единица 
1. Брой видове (животни, растения), засегнати от обрастванията на зебровата мида 

2. Брой индивиди от даден вид (животни, растения), засегнати от обрастванията на зебровата мида 

Начин на отчитане/измерване на 

терен 

1. Преброяват се видовете (животни, растения), засегнати от обраствания на зебровата мида в изследвания участък 

2. Преброяват се индивидите от даден вид (животни, растения), засегнати от обрастванията на зебровата мида в 

изследвания участък 

Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

Възможна е грешка при преброяването на засегнатите индивиди. 

Източници и големина на 

грешките, включително и по 

експертна оценка 

Много често обрастванията обхващат целия индивид, върху който са се образували, и тогава е трудно той да бъде 

разпознат и определен. Затова трябва всички друзи внимателно да се прегледат и при необходимост пробите да се 

фиксират и обработят в лабораторни условия. 

 

5. Идентифициране на съществуващи или потенциални заплахи за дадено място. 

Забележка: Този параметър е приложим единствено за естествените местообитания на зебровата мида Dreissena polymorpha, и предимно за стоящите 

водоеми, които са по-уязвими (може да се използва за Шабленско-Езерецко езеро, Дуранкулашко езеро, устие на р. Велека) 

Мерна единица Не е приложимо. 

Начин на отчитане/измерване на 

терен 

Отчита се присъствие/отсъствие на следните влияния и заплахи: 

 

1. Строителство на хидротехнически съоръжения, промяна на брега – регистриране наличието на хидротехнически 

съоръжения и промени в бреговете (водохващания, прагове, диги, облицовъчни и брегоукрепващи съоръжения, 

коригирани течения на реките, вдълбани речни корита, кариери и др.). 

2. Замърсяване – отчитане на видимо замърсяване – отчита се наличие на инертни отпадъци, запенване, мирис, 

нехарактерен цвят, мътност, плаващи органични материи, в забележка се описват потенциални източници на 

замърсяване: села, населени местности, ферми, селскостопански площи, канали, тръби. 
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3. Повишаване на солеността – измерва се. 

4. Антропогенно присъствие – отчита се наличие на човешко присъствие (къмпингиране, туризъм, риболов, спорт, 

строителство, сгради и др.). 

5. Наличие на водни инвазивни чужди видове – отчита се наличието на водни инвазивни чужди видове. 

Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

Може да се получат грешки при неотчитане на някоя от заплахите. 

Източници и големина на 

грешките, включително и по 

експертна оценка 

При неотчитане на някоя от заплахите грешката може да се отрази на оценката за състоянието на вида. 

 

 

IV. Периодичност на наблюдение 

1. Препоръчителен период 

(периоди) от годината, през 

който трябва да се провежда 

мониторингът на всеки вид 

Препоръчителен период е април-октомври, при ниско водно ниво. 

2. Продължителност на 

еднократното наблюдение 

(набиране на данни), в дни и 

часове 

В рамките на 3-8 часа. За един ден могат да бъдат направени до 2 еднократни изследвания. 

3. Необходим брой 

посещения на терен в 

рамките на една година 

Минимум 1, максимум 3 посещения за година. 
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4. Необходим брой дни за 

всяко посещение на терен 

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

5. Оптимален период за 

повтаряне на наблюденията  

1 година. 

6. Минимален брой 

повторения на 

наблюденията с оглед 

установяване на тенденции в 

състоянието на видовете 

1 година. 

 

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. 

 

За методиката: 

При настоящата методика, при първия етап на мониторинга (скрининга) се използва трансектният метод, като пробните трансекти (пробни единици) са 

100-метрови участъци с ширина 1-15 m. Броят на трансектите може да варира в зависимост от големината на изследваната територия (обикновено от 1 до 

3). GPS точките се отчитат в началото и в края на всеки трансект. При същинския мониторинг се избират представителни водоеми, като се работи върху 1-
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3 отчетни площадки във водоем. Големината на една отчетна площадка е 1 м2. GPS точка се отчита на всяка отчетна площадка. 

 

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 на Dreissena polymorpha и Corbicula fluminea от семейства Dreissenidae & Corbiculidae”). Един формуляр се попълва за 

един вид/група за една дата и за една пробна единица (пробен трансект). 

 

VII. Необходимо техническо оборудване 

Необходимото техническо оборудване включва: 

 Подходяща лична екипировка за работа на терен 

 Ботуши, гащеризони 

 Водолазна екипировка и оборудване, , пълнене на бутилки  

 GPS приемник, дигитален фотоапарат 

 Акумулаторни батерии със зарядно устройство 

 Фенери (челници) 

 Лодка и оборудване за лодката (въжета, котва, гребла, спасителни жилетки) 

 Двигател за лодка, резервоар за бензин, масло и консумативи 

 Ехолот 

 Лазерен далекомер 

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

 Драги (триъгълна, правоъгълна, със зъбци или без, лека, тежка), въжета 

 Багер тип Петерсен 
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 Ръчна квадратна мрежа, хидробиологични кепчета (мрежи) 

 Рамки за преброяване на мидите 1х1 м, 15х15 см 

 Сита – метални, пластмасови, с къса и с дължа дръжка 

 Дигитален шублер и ролетка за измерване ширината и дължината на работните площадки 

 Кофи 

 Пластмасови банки и найлонови пликове за проби 

 Спирт 96% 

 Теренен бележник и полеви формуляри за попълване на данните 

 Моливи, маркери, етикети, пинсети 

 

VIII. Екип 

Eкипът се състои от минимум 2 експерта, при работа с водолази – минимум 4 (двама водолази и двама на брега). Ръководителят на екипа трябва да е 

биолог с необходимата квалификация, компетентност и теренен опит. При работа с лодка поне един от членовете на екипа трябва да има капитанско 

разрешително. Водолазите трябва да имат необходимите сертификати. 

 

IX. Правила за безопасност при теренната работа 

Спазват се следните правила за безопасност при работа на терен: 

1. Екип от минимум 2 души, при участието на водолази и за работа в р. Дунав – минимум 4-ма 

2. Подходяща лична екипировка за работа на терен (здрави ботуши, гащеризон, защитно облекло, топли дрехи, храна, напитки, зареден мобилен телефон) 

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; при необходимост се 

извършва осигуряване от брега с въже 
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5. При замърсени води се използват гумени ръкавици 

6. Вземат се мерки против кърлежи и ухапвания от други насекоми 

7. Аптечка за осигуряване на първа помощ при нараняване, ухапване от животни или заболяване. 
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