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Методика за мониторинг 
на нощноактивни пеперуди – Lepidoptera (N) 

 

I. Обекти на мониторинга 
Тип Arthropoda 

Клас Insecta 

Разред Lepidoptera 

 

Семейство Arctiidae 

Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) 

Chelis maculosa Gerning, 1780 

 

Семейство Lasiocampidae 

Lasiocampa grandis (Rogenhofer, 1891) 

Phyllodesma ilicifolia (Linnaeus, 1758) 

 

Семейство Sphingidae 

Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) 

Rethera komarovi (Bremer & Grey, 1853) 

Dolbina elegans A. Bang-Haas, 1912 

 

Семейство Saturniidae 

Perisomena caecigena (Kupido, 1825) 

 

Семейство Geometridae 
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Charissa obscurata (Denis & Schiffermüller, 1775) 

Charissa certhiatus (Rebel & Zerny, 1931) 

Agriopis beschkovi Ganev, 1987 

Erannis declinans (Staudinger, 1879) 

Nychiodes waltheri Wagner, 1919 

Nychiodes dalmatina Wagner, 1909 

 

Семейство Noctuidae 

Agrochola wolfschlaegeri (Boursin, 1953) 

Agrochola rupicapra (Staudinger, 1879) 

Oncocnemis michaelorum Beshkov, 1997 

Acontia melanura (Tauscher, 1809) 

Anarta mendax (Staudinger, 1879) 

Anarta stigmosa (Christoph, 1887) 

Agrotis vestigialis (Hufnagel, 1766) 

Euxoa vitta (Esper, [1789]) 

 

Семейство Crambidae 

Catoptria majorellus (Drenowski, 1925) 

 

________________ 

Dioszeghyana schmidtii 

Erannis ankeraria (Desertobia ankeraria) 

Eriogaster catax 

Hyles hippophaes 

Lignyoptera fumidaria 

Paracossulus thrips (Catopta thrips) 

Arytrura musculus 
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II. Описание на обектите 

1. Разпространение 

в България 

Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) – среща се в цяла България до около 1600 м надм. вис. (Буреш, Тулешков 1943, 
Beshkov, Langourov 2004, Ganev 1983, 1984, Zlatkov 2007). 

Chelis maculosa Gerning, 1780 – среща се в цялата страна на 10-2100 м надм. вис. (Буреш, Тулешков 1943, Ганев 1982, 
Тулешков 1931, Ganev 1984, Rebel 1903, Züllich 1936-1937). 

Lasiocampa grandis (Rogenhofer, 1891) – среща се предимно в ниските части на югоизточната част на страната на 10-380 m 

надм. вис. (Beshkov, Nowacki 1998, Ganev 1984). 

Phyllodesma ilicifolia (Linnaeus, 1758) – среща се Южна България на 140-690 м надм. вис. (Beshkov, Langourov 2004, Ganev 

1984). 

Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) – среща се в цялата страна на 10-1300 м надм. вис. (Буреш, Тулешков 1930, Домозетски 

2012, Beshkov, Langourov 2004, 2011, Ganev 1984). 

Rethera komarovi (Bremer & Grey, 1853) – среща се в долината на р. Струма и Източни Родопи на 10-820 m надм. вис. 
(Домозетски 2012, Тулешков 1929, Beshkov, Langourov 2004). 

Dolbina elegans A. Bang-Haas, 1912 – среща се в най-ниските части на югоизточната част на страната на 10-180 m надм. вис. 
(Beshkov, Langourov 2004, Beshkov, Radev 2010, Ganev 1984, Soffner 1959). 

Perisomena caecigena (Kupido, 1825) – среща се в ниските части в цяла България на 10-940 m надм. вис. (Буреш, Илчев 1915, 
Буреш, Тулешков 1930, Сливов 1968, Beshkov 2000, Beshkov, Langourov 2004, Ganev 1983, 1984, Rebel 1903, Zlatkov 2007). 

Charissa obscurata (Denis & Schiffermüller, 1775) – среща се предимно в Западни Родопи на 445-1900 м надм. вис. (Маркович 

1910, 1923, Beshkov 2000, Beshkov, Langourov 2011, Ganev 1983, Zlatkov 2007). 

Charissa certhiatus (Rebel & Zerny, 1931) – среща се на Витоша, Пирин и Западни Родопи на 1080-2310 м надм. вис. (Beshkov, 

Langourov 2011, Beshkov, Nowacki 1998, Nestorova 1998). 

Agriopis beschkovi Ganev, 1987 – среща се само в района на Кресненския пролом на 160-440 м надм. вис. (Ganev 1987). 
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Erannis declinans (Staudinger, 1879) – среща се предимно в долината на р. Струма и Източни Родопи на 10-740 м надм. вис. 

(Сливов 1968, Beshkov, Langourov 2004, Ganev 1983, 1984, Ganev, Beshkov 1987, Nestorova 1998). 

Nychiodes waltheri Wagner, 1919 – среща се в югоизточната част на България на 10-445 м надм. вис. (Beshkov, Langourov 
2004, 2011, Beshkov, Nowacki, Palka 1999, Nestorova 1998). 

Nychiodes dalmatina Wagner, 1909 – среща се в Западна България на 10-700 м надм. вис. (Сливов 1968, Beshkov, Langourov 
2011, Ganev 1983, 1984). 

Agrochola wolfschlaegeri (Boursin, 1953) – среща се в долината на р. Струма на 100-580 м надм. вис. (Ганев, Бочаров 1982, 

Ganev 1983, 1984). 

Agrochola rupicapra (Staudinger, 1879) – среща се в южната част на долината на р. Струма на 100-440 м надм. вис. (Бешков 

2001, Ganev 1984). 

Oncocnemis michaelorum Beshkov, 1997 – среща се само в района на Белия бряг при гр. Балчик на около 100 м надм. вис. 

(Beshkov, Nowacki 1998). 

Acontia melanura (Tauscher, 1809) – среща се само в района на Белия бряг при гр. Балчик на 80-100 м надм. вис. (Beshkov 
2000). 

Anarta mendax (Staudinger, 1879) – разпространен в аридните части на долината на р. Струма и Източни Родопи на 80-1020 м 
надм. вис. (Бешков 2001, Beshkov, Langourov 2004, Beshkov, Nowacki, Palka 1999, Ganev 1984, Hacker 1998). 

Anarta stigmosa (Christoph, 1887) – разпространен разкъсано предимно в Северна България на 10-980 м надм. вис. (Beshkov 
2000). 

Agrotis vestigialis (Hufnagel, 1766) – разпространен предимно по крайбрежието на Черно море на 10-120 м надм. вис. (Ганев, 

Бочаров 1982, Сливов 1979, Beshkov 2000, Beshkov, Abadjiev 2000, Goater 1996). 

Euxoa vitta (Esper, [1789]) – среща се в Стара планина и Осогово на 1410-1640 м надм. вис. (Ганев 1983, Beshkov 2000). 

Catoptria majorellus (Drenowski, 1925) – среща се в алпийски части на Стара планина и Пирин на 2000-2900 м надм. вис. 
(Дряновски 1928, Ganev 1983). 

2. Характерни Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) – привързан към широколистни, предимно дъбови, гори и храстови местообитания с 
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местообитания участието на леска. 

Chelis maculosa Gerning, 1780 – привързан към тревисти и скални местообитания. 

Lasiocampa grandis (Rogenhofer, 1891) – привързан към дъбовите гори. 

Phyllodesma ilicifolia (Linnaeus, 1758) – привързан към речните долини. 

Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) – привързан към тревисти и тревисто-храстови местообитания в близост до гори. 

Rethera komarovi (Bremer & Grey, 1853) – привързан към тревисто-храстови и скални местообитания. 

Dolbina elegans A. Bang-Haas, 1912 – привързан към речни долини. 

Perisomena caecigena (Kupido, 1825) – привързан към дъбовите гори. 

Charissa obscurata (Denis & Schiffermüller, 1775) – привързан към скални и тревисти местообитания. 

Charissa certhiatus (Rebel & Zerny, 1931) – привързан към скални и тревисти местообитания. 

Agriopis beschkovi Ganev, 1987 – привързан към дъбови гори. 

Erannis declinans (Staudinger, 1879) – привързан към храстови местообитания с участието на драка. 

Nychiodes waltheri Wagner, 1919 – привързан към дъбови гори. 

Nychiodes dalmatina Wagner, 1909 – привързан към храстови местообитания. 

Agrochola wolfschlaegeri (Boursin, 1953) – привързан към тревисто-храстови местообитания. 

Agrochola rupicapra (Staudinger, 1879) – привързан към тревисто-храстови местообитания. 

Oncocnemis michaelorum Beshkov, 1997 – привързан към тревисто-храстови местообитания на основата на варовикови почви. 

Acontia melanura (Tauscher, 1809) – привързан към тревисто-храстови местообитания на основата на варовикови почви и 
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скални терени. 

Anarta mendax (Staudinger, 1879) – привързан към храстови местообитания. 

Anarta stigmosa (Christoph, 1887) – привързан към местообитания в непосредствена близост до реки, езера. 

Agrotis vestigialis (Hufnagel, 1766) – привързан към местообитания в непосредствена близост до реки, езера. 

Euxoa vitta (Esper, [1789]) – привързан към тревисти местообитания. 

Catoptria majorellus (Drenowski, 1925) – привързан към тревисти местообитания. 

3. Биологични и 

екологични 

особености 

Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) – видът има едно поколение годишно, имагото лети през юни-септември. Пеперудата 

лети и се храни предимно денем на сенчести места край храсталаци и в покрайнините на горите. Новоизлюпените ларви се 
хранят с Lamium, Taraxacum, Urtica. Гъсениците зимуват след третото линеене (събличане на кожата). Напролет след 

зимуването ларвите сменят хранителните растения и се хранят с Corylus, Lonicera, Rubus idaeus. В Европа видът се приема 

като парамигрант - извършващ сезонни миграции. 

Chelis maculosa Gerning, 1780 – видът има едно поколение годишно, имагото лети през юни. Хранителни растения на ларвата 

са Achillea, Galium. Няма данни за биологията на вида от България. 

Lasiocampa grandis (Rogenhofer, 1891) – видът има едно поколение годишно, имагото лети през август. Хранително растение 

на ларвата е Quercus pubescens. 

Phyllodesma ilicifolia (Linnaeus, 1758) – видът има едно поколение годишно, имагото лети през април-май. Хранителни 

растения на ларвата са Populus tremula, Salix. Няма данни за биологията на вида от България. 

Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) – видът има едно поколение годишно, имагото лети през май-юни. Хранителни растения 
на ларвата са Epilobium, Lythrum salicaria, Oenothera. 

Rethera komarovi (Bremer & Grey, 1853) – видът има едно поколение годишно, имагото лети през април-май. Биологията на 
вида е неизвестна. 

Dolbina elegans A. Bang-Haas, 1912 – видът има едно поколение годишно, имагото лети през май-септември. Хранителни 

растения на ларвата са Fraxinus, Ligustrum vulgare. 
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Perisomena caecigena (Kupido, 1825) – видът има едно поколение годишно, имагото лети през септември-ноември. 

Хранително растение на ларвата е Quercus. 

Charissa obscurata (Denis & Schiffermüller, 1775) – видът има едно поколение годишно, имагото лети през юли-септември. 
Хранителни растения на ларвата са Artemisia, Campanula, Helianthemum, Lotus corniculatus, Plantago, Potentilla, Rubus, Rumex, 
Sedum album. Няма данни за биологията на вида от България. 

Charissa certhiatus (Rebel & Zerny, 1931) – видът има едно поколение годишно, имагото лети през месец юли. Биологията на 

вида е неизвестна. 

Agriopis beschkovi Ganev, 1987 – видът има едно поколение годишно, имагото лети през ноември-януари. Хранително 
растение на ларвата е Quercus. Женската е безкрила. Няма данни за биологията на вида от България. 

Erannis declinans (Staudinger, 1879) – видът има едно поколение годишно, имагото лети през месец ноември. Женската е 
безкрила. Няма данни за биологията на вида от България. 

Nychiodes waltheri Wagner, 1919 – видът има едно поколение годишно, имагото лети през месеците юни-септември. 

Биологията на вида е неизвестна. 

Nychiodes dalmatina Wagner, 1909 – видът има едно поколение годишно, имагото лети през месеците май-август. Хранителни 

растения на ларвата са Crataegus, Prunus, Rubus. Няма данни за биологията на вида от България. 

Agrochola wolfschlaegeri (Boursin, 1953) – видът има едно поколение годишно, имагото лети през месец ноември. Биологията 

на вида е неизвестна. 

Agrochola rupicapra (Staudinger, 1879) – видът има едно поколение годишно, имагото лети през месец ноември. Биологията 

на вида е неизвестна. 

Oncocnemis michaelorum Beshkov, 1997 – видът има едно поколение годишно, имагото лети през месец август. Биологията на 
вида е неизвестна. 

Acontia melanura (Tauscher, 1809) – видът има едно поколение годишно, имагото лети през месец юни. Хранително растение 
на ларвата е Althaea. Няма данни за биологията на вида от България. 

Anarta mendax (Staudinger, 1879) – видът има едно поколение годишно, имагото лети през месец юни. Биологията на вида е 
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неизвестна. 

Anarta stigmosa (Christoph, 1887) – видът има едно поколение годишно, имагото лети през месеците май-октомври. 

Биологията на вида е неизвестна. 

Agrotis vestigialis (Hufnagel, 1766) – видът има едно поколение годишно, имагото лети през месеците юли-октомври. 

Хранителни растения на ларвата са Galium, Stellaria. Няма данни за биологията на вида от България. 

Euxoa vitta (Esper, [1789]) – видът има едно поколение годишно, имагото лети през месеците август-октомври. Биологията на 

вида е неизвестна. 

Catoptria majorellus (Drenowski, 1925) – видът има едно поколение годишно, имагото лети през месец юли. Биологията на 
вида е неизвестна. 

4. Природозащитна 

значимост 

Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) – включен в Закон за биологичното разнообразие, Република България – Приложение 2, 

Директива за хабитатите 92/43 – Приложение II. 

Chelis maculosa Gerning, 1780 – рядък вид в България. 

Lasiocampa grandis (Rogenhofer, 1891) – рядък вид в България. 

Phyllodesma ilicifolia (Linnaeus, 1758) – рядък вид в България. 

Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) – включен в Закон за биологичното разнообразие, Република България – Приложение 3, 
Бернска конвенция – Приложение II. 

Rethera komarovi (Bremer & Grey, 1853) – рядък вид в България. 

Dolbina elegans A. Bang-Haas, 1912 – рядък вид в България. 

Perisomena caecigena (Kupido, 1825) – включен в Закон за биологичното разнообразие, Република България – Приложение 3, 

eндемичен вид. 

Charissa obscurata (Denis & Schiffermüller, 1775) – рядък вид в България. 
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Charissa certhiatus (Rebel & Zerny, 1931) – рядък вид в България. 

Agriopis beschkovi Ganev, 1987 – eндемичен вид. 

Erannis declinans (Staudinger, 1879) – рядък вид в България. 

Nychiodes waltheri Wagner, 1919 – рядък вид в България. 

Nychiodes dalmatina Wagner, 1909 – рядък вид в България. 

Agrochola wolfschlaegeri (Boursin, 1953) – рядък вид в България. 

Agrochola rupicapra (Staudinger, 1879) – рядък вид в България. 

Oncocnemis michaelorum Beshkov, 1997 – eндемичен вид. 

Acontia melanura (Tauscher, 1809) – рядък вид в България. 

Anarta mendax (Staudinger, 1879) – рядък вид в България. 

Anarta stigmosa (Christoph, 1887) – рядък вид в България. 

Agrotis vestigialis (Hufnagel, 1766) – рядък вид в България. 

Euxoa vitta (Esper, [1789]) – рядък вид в България. 

Catoptria majorellus (Drenowski, 1925) – eндемичен вид. 

5. Особености при 

провеждането на 

мониторинга 

1. Работа на терен 

От съществено значение при избора на пробните единици и времето за провеждане на мониторинга са познанията за 

следните основни характерни черти при отделните видове - (1) известното разпространение на вида на територията на 

страната, (2) видовоспецифичните предпочитания към определен тип хабитат и (3) фенологията – периодът на летене на 

имагото, а и данни за биологията на видовете, включващи хранителното растение на ларвите, също са полезни (виж II. 

Описание на обектите). На терена се използват моделни карти с териториите за мониторинг, на които са показани 

потенциалните местообитания за съответните видове. Видовете от групата са нощноактивни. Установяването на индивиди 
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на терен е пряко свързано с благоприятни условия на времето – безлунни нощи, без силен вятър и силен валеж. 

Препоръчителното време за работа е между 18 и 7 часа. Основен метод за установяване на присъствието на вида е 

прилагането на светлинни ловилки, които привличат пеперудите. Използват се силни живачни и със специален спектър 

различни лампи на светлинни ловилки тип „палатка“, захранвани от генератор с 220V електричество. Прилагат се и 

портативни светлинни ловилки с една 8W actinic и една 8W black light луминесцентни тръбни лампи и с фотоклетка за 

автоматично включване (при здрачаване) и изключване (при изгрев), захранвани от 12V акумулатор. При изследванията се 

използват пробни точки. На доказано подходящо място във всяка територия за мониторинг се залагат две или повече 

самостоятелни пробни точки – 1 с ловилка тип „палатка“ и 1 или повече с портативни светлинни ловилки. Ловилките се 

разполагат на разстояние една от друга и за да не се конкурират – на места с различно изложение, на открито и с 

достатъчно място, за да покриват ефективно площта на пробната точка. Разликата между ловилката тип „палатка“ и 

портативната е единствено в площта на осветяване (виж V. Информация за точки, маршрути и пробни площи – площ на 

пробната точка за съответния тип ловилка). Взимат се GPS точки на местоположението на всяка ловилка. Ловилките могат 

да се проверяват периодично през цялата нощ, а задължително рано сутрин преди изгрев. Отчитането на броя екземпляри 

се извършва чрез преброяване на наблюдаваните/уловени екземпляри във всяка ловилка. Улавянето на пеперудите става в 

самите ловилки или ръчно чрез затварянето им в малко бурканче тип „морилка“, докато се успокоят. Разглеждат се 

внимателно, за да се определят. В групата няма близки видове със сходни белези или такива, обитаващи същите 

местообитания. От неспециалист се ползва определител. При съмнения за точно определяне пеперудата се фотографира, 

като се стремим да снимаме горната и долната страна на крилата. По време на изследването се извършват и наблюдения за 

следи от негативни човешки дейности и техното влияние върху съответните местообитания. Събраните данни се попълват в 

съответен полеви формуляр. При взимането на GPS точка в „Описание на пробната единица - ловилка“ се вписва типът 

ловилка. 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. Акумулаторите се зареждат 

при полеви условия на инверторен ток от автомобила или на генератор нощем (втори комплект акумулатори). Процедурата 

се повтаря при всяко следващо място. 

2. Стационарна работа 

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

определяне на видовете се обработват и евентуални снимки, направени при съмнения за точно определяне при теренната 

работа. Извършва се предварителен анализ на получените данни за присъствието/отсъствието на индикаторните видове. 

 

Забележка: Разработката на стъпките при провеждането на мониторинга е оригинална. 
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6. Други данни  

 

III. Параметри на наблюдение 

1. Размер на популацията 

Мерна единица Брой индивиди в пробната точка 

Начин на отчитане/измерване на 

терен 

Преброяване на индивиди на площта на пробната точка. 

Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

1. Естествени флуктуации в числеността на конкретен вид на дадена пробна точка през годините. 

Източници и големина на 

грешките, включително и по 

експертна оценка 

1. При провеждане на изследването в различни години е възможна непредвидима флуктуация в числеността, 

например силно увеличаване при каламитет на конкретен вид. Възможната грешка може да бъде 

голяма.Разглежданата грешка може да се коригира единствено след дългогодишни повторни изследвания. 

 

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

Мерна единица Не е приложимо 

Начин на отчитане/измерване на 

терен 

Отчита се присъствие/отсъствие на следните влияния и заплахи: 

1. Използване на биоциди, хормони и химикали (земеделие); 

2. Използване на биоциди, хормони и химикали (горско стопанство); 

3. Урбанизиране, жилищно и търговско развитие; 

4. Изгаряне (активно изгаряне на съществуваща растителност); 

5. Предизвикани от човека промени на хидравличните условия; 

6. Промяна на състава на видовете (сукцесия). 
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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 

При еднократно посещение в рамките на 1 година, препоръчителният период е, по видове, както следва: 

Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) – юли-август 

Chelis maculosa Gerning, 1780 – юни 

Lasiocampa grandis (Rogenhofer, 1891) – август 

Phyllodesma ilicifolia (Linnaeus, 1758) – април-май 

Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) – май 

Rethera komarovi (Bremer & Grey, 1853) – април-май 

Dolbina elegans A. Bang-Haas, 1912 – юли 

Perisomena caecigena (Kupido, 1825) – октомври 

Charissa obscurata (Denis & Schiffermüller, 1775) – август 

Charissa certhiatus (Rebel & Zerny, 1931) – юли 

Agriopis beschkovi Ganev, 1987 – ноември 

Erannis declinans (Staudinger, 1879) – ноември 

Nychiodes waltheri Wagner, 1919 – август-септември 

Nychiodes dalmatina Wagner, 1909 – юли 

Agrochola wolfschlaegeri (Boursin, 1953) – ноември 

Agrochola rupicapra (Staudinger, 1879) – ноември 

Oncocnemis michaelorum Beshkov, 1997 – август 
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Acontia melanura (Tauscher, 1809) – юни 

Anarta mendax (Staudinger, 1879) – юни 

Anarta stigmosa (Christoph, 1887) – септември 

Agrotis vestigialis (Hufnagel, 1766) – септември 

Euxoa vitta (Esper, [1789]) – септември 

Catoptria majorellus (Drenowski, 1925) – юли 

2. Продължителност на 

еднократното наблюдение 

(набиране на данни), в дни и 

часове 

В рамките на 8 часа. За един ден може да бъде направено 1 еднократно наблюдение. 

3. Необходим брой 

посещения на терен в 

рамките на една година 

Минимум 1 посещение за година 

4. Необходим брой дни за 

всяко посещение на терен 

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 

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 
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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. 

 

При конкретната методика пробната единица е пробна точка. Пробната точка на ловилката тип „палатка“ е с площ 0.02 км2 (2 хектара), а тази на 

портативната ловилка е 0.01 км2 (1 хектар).Това са площите, от които се привличат пеперудите. В първия случай това е площ на кръг с радиус около 

80 метра, във втория същото, но с радиус около 56 метра. Разликата е от мощността на осветителните тела (респективно осветеността), използвани 

при двата типа ловилки. Броят на GPS точките e по 1 за всяка ловилка. Броят на пробните точки варира в зависимост от големината на територията 

за мониторинг. 

 

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 приложенв отделен 

документ –„Полеви формуляр за мониторинг на нощноактивни пеперуди – Lepidoptera (N)“). Един формуляр се попълва за един вид/група за една 

дата и за едно място (пробна точка). 

 

 

VII. Необходимо техническо оборудване 

Необходимото техническо оборудване обхваща: 

1. подходяща лична екипировка за работа на терен; 
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2. независимо превозно средство с инвертор за 220V и зарядно устройство за 5 сухи 9.3Ah 12V акумулатори със заряден ток 14.5-14.7V; 

3. ловилка на 220V тип „палатка“ с „mercury tungsten blended lamps“ на върха; 

4. кофа с капак и фуния, дунапренова подложка и кора от яйца на дъното и с енергоспестяваща 24-36W „black light“ или „reeptilia light“ с 10% UV; 

5. генератор за 220V 50Hz 600-1000W; 

6. светлинни ловилки с една 8W actinic и една 8W black light луминисцентни тръбни лампи, фотоклетка за автоматично включване (при здрачаване) и 

изключване (при изгрев), захранвани от 12V акумулатор, кофа с капак и фуния, дунапренова подложка и кора от яйца на дъното, прозрачен капак 

против дъжд, 2 бр. ластици с куки за укрепване на ловилките, 2 бр. пирони 12-22 см за захващане на ластиците – 2 бр.; 

7. сухи 9.3Ah 12V акумулатори – 5 бр.; 

8. кабел 40 м и разклонители; 

9. 5l туби за бензин – 2 бр.; 

10. челник за осветление – 2 бр.; 

11. акумулаторни батерии АА, 10 бр. и ААА, 8 бр. със зарядно устройство; 

12. предпазни незатъмнени очила със 100% UV филтър – 2 бр.; 

13. малко бурканче тип „морилка“ – 2 бр.; 

14. пинсети – 2 бр.; 

15. GPS устройство с карти и софтуер; 

16. дигитален фотоапарат за документиране на присъствието на вида и типа местообитания; 

17. преносим компютър за въвеждане на данните, събрани при полева работа, в база данни и теренно визуализиране на ГИС-слоеве и модели за 

разпространението на вида; 

18. определители, например Кoch M. 1988. Wir bestimmen Schmetterlinge. - HarperCollins Publishers, London, 320 pp. и Rougeout, P.-C., P. Viette 1978. 

Guide des Papillons Nocturnes d’europe et d’Afrique du Nord. - Delachaux & Niestlé, Neuchâtel - Paris, 228 pp. 

 

VIII. Екип 

Eкипът се състои от минимум 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. 
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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. Определяне и спазване на контролно време; 

4. Наличие на аптечка за осигуряване на първа помощ при нараняване, ухапване от отровни животни или заболяване. 
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