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Методика за мониторинг 

на Empusa fasciata, разред Mantodea 

 

I. Обекти на мониторинга 

Тип: Arthropoda (членестоноги) 

Клас: Insecta (насекоми) 

 

Разред: Mantodea (богомолки) 

Семейство: Empusidae 

Empusa fasciata Brulle, 1832 Клонеста богомолка 

 

Методиката се прилага с изменения и за: 

Isophya gulae 

Mecostethus parapleurus 

Melanoplus frigidus 

Paracaloptenus caloptenoides 

Paranocarodes straubei 

Stethophyma grossum 

 

 

II. Описание на обектите 

1. Разпространение 

в България 

Empusa fasciata Brulle, 1832 (Клонеста богомолка) се среща в низинните и предпланински райони на Южна и Източна 

България, от морското равнище докъм 700 м н.в., по изключение в Южен Пирин и Славянка достига до 1300-1400 м н.в. 
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В България е известна от следните находища (по литературни и собствени непубликувани данни): 

околностите на Варна (Неделков 1908); Побитите камъни (Чобанов, непубликувани данни); околностите на Провадия 

(Неделков 1908;); Стара Загора (Неделков 1909; Буреш 1924; Буреш, Пешев 1957); Чирпан (Неделков 1909; Буреш, Пешев 

1957); Асеновград (Буреш, Пешев 1957 по Klapalek 1895; Неделков 1909; Буреш 1924; Буреш, Пешев 1957; Пешев 1975); 

Яйлата ("Iailabrueche (Dobrudscha)") (Muller, 1933 като Empusa sp.); "Алиботуш - 1400 м" (Дреновски, 1936; Буреш, Пешев 

1957); Алиботуш - в низината (Пешев, Маржан 1963); с. Лешница (публ. Letnica) (Kohler, Sander 1984); Мелник (Kohler, 

Sander 1984); Сухиндол (Буреш, Пешев 1957); Рила (Буреш, Пешев 1957); ман. Света Троица (Буреш, Пешев 1957); 

Благоевград (Буреш, Пешев 1957); Кресненски пролом (Буреш, Пешев 1957); Сандански (Буреш, Пешев 1957); Беласица пл. 

(Буреш, Пешев 1957); Беласица пл. (низината и предпланинския пояс) (Пешев 1962); с. Обидзли [?] (в района на Гоце 

Делчев) (Буреш, Пешев 1957); Петрич (Буреш, Пешев 1957); Казанлък (Буреш, Пешев 1957); с. Пшеничево (публ. Соколово, 

Старозагорско) (Буреш, Пешев 1957); Пловдив (Буреш, Пешев 1957); Кричимски ловен развъдник (Буреш, Пешев 1957); с. 

Славовица (Пазарджик) (Буреш, Пешев 1957); Белово (Буреш, Пешев 1957); Хасково (Буреш, Пешев 1957); Свиленград 

(Буреш, Пешев 1957); Харманли (Буреш, Пешев 1957; Пешев 1964); Момчилград (Буреш, Пешев 1957); лозята около Варна 

(Буреш, Пешев 1957); Евксиноград (Буреш, Пешев 1957); гората Гениш ада при Варна (Буреш, Пешев 1957); Пода при 

(Буреш, Пешев 1957); Маслен нос (Буреш, Пешев 1957); Царево (Буреш, Пешев 1957); с. Ружица (публ. Ново село, 

Странджа) (Буреш, Пешев 1957); "Странджа" (Буреш, Пешев 1957); с. Бродилово (Буреш, Пешев 1957); Ивайловград (Пешев 

1975); с. Огняново (Пешев 1964); Асенова крепост (Пешев 1964); Кресненски пролом, при сп. Стара Кресна, 250 м (Попов и 

кол. 2001); устието на р. Дивилска, 350 м (Попов и кол. 2001); Златоград (Popov, Chobanov 2004); Кърджали (Popov, 

Chobanov 2004); Подкова (Popov, Chobanov 2004); с. Плевун (Popov, Chobanov 2004); с. Меден бук (Popov, Chobanov 2004); 

с. Долно Луково, покрай Бяла река (Popov, Chobanov 2004); с. Мандрица (Popov, Chobanov 2004); с. Каменица (Благоевград) 

(Чобанов, непубликувани данни); хълм Свети Илия при с. Калиманци (Чобанов, непубликувани данни); хълм Кожух при с. 

Рупите (Чобанов, непубликувани данни); с. Ключ (Чобанов, непубликувани данни); параклис "Св. Димитър" при 

Хаджидимово (Чобанов, непубликувани данни). 

2. Характерни 

местообитания 

Empusa fasciata обитава ксерофитни тревисти и тревисто-храстови асоциации вЮжна и Източна България, от морското 

равнище докъм 700 м н.в., по изключение в Южен Пирин и Славянка достига до 1300-1400 м н.в, като се придържа към 

растителността. 

3. Биологични и 

екологични 

особености 

Клонестата богомолка е най-своеобразната по морфология богомолка у нас. Мъжките достигат 44,5-60,5 мм, а женските 

– 51-68 мм; пронотумът е дълъг 18,5-24 мм при мъжките и 23-29 мм при женските, а предните крила – 36-43 мм при 

мъжките и 33-41 мм при женските. Тялото е удължено, стройно, кафеникаво или сиво със светлозелени предни крила. 
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Характерна особеност е удълженият и раздвоен на края си израстък на главата и люсповидните израстъци по коксите, края 

на бедрата и стернитите (долната част на сегментите) на коремчето. Антените са къси, при мъжките – перести. Нимфите 

(младите индивиди) нямат развити крила и държат коремчето си извито нагоре и напред по характерен начин. 

Храни се с дребни насекоми (двукрили, малки скакалци и пр.). Видът е активен както денем, така и в първата половина на 

нощта. Женските снасят през първата половина на лятото, като яйцата (обикновено 24 на брой) се намират в яйчна капсула 

(оотека). Нимфите (младите индивиди) се излюпват през август-септември и презимуват сред растителността. Възрастните 

се срещат от май до юли, по изключение – август. 

4. Природозащитна 

значимост 

Клонестата богомолка не е включена в международни директиви и червени списъци, но фигурира в различни 

национални червени списъци. У нас е сравнително рядък вид, уязвим от значителна пряка или косвена антропогенна 

намеса, особено в граничните райони на разпространение, като например Северното Черноморие. Видът е хищник и по този 

начин е полезен за стопанството, а своеобразната му морфология, биологични особености и местообитания го правят 

интересен обект за мониторингови изследвания, както и вид с рекреационно и природолюбителско значение. 

5. Особености при 

провеждането на 

мониторинга 

1. Работа на терена 

Наличните данни за мониторинг на правокрили насекоми (Orthoptera) и богомолки (Mantodea) се отнасят за съобщества в 

определен район и/или видови комплекси по трансект (виж напр. Riede 1998; Penone et al. 2013) или не засягат 

конкретните видове, поради което не дават информация за мониторинга на разглежданите видове. 

За целта на мониторинга на двата вида е нужна обработка на наличните точкови данни за срещането им чрез съотнасянето 

им към растерни подложки за условията на средата и особеностите на местообитанията. В резултат ще бъдат първоначално 

определени потенциални местообитания на видовете. Определените полигони за потенциално местообитание се 

стратифицират на основата на 1) биогеографски райони и 2) територии за мониторинг. За целта на мониторинга 

територията на страната е разделена на сравнително еднородни в геоморфоложко и/или климатично отношение територии, 

в които се провеждат изследванията. 

При изследването се използва трансектен метод. Трансектът се провежда денем. Трансектите (с маркирани в GPS-

приемниците точки за начало и край) са с дължина 100 м и ширина около 1 м (по 50 см от всяка страна на линията на 

придвижване), а мястото на провеждане се определя на основата на експертно мнение (съобразено с предишни 

изследвания на видовете). В зависимост от площта и разнообразието на релефа и местообитанията в избраните територии 

за мониторингсе посещават поне 3 географски изолирани и различни в микроклиматично/фитоценологично отношение 

пробни площи. При възможност се цели броя на посетените пробни площи да е значително по-голям, като в идеалния 

случай да се достигне 10% от териториалното покритие на потенциалното местообитание на вида. Във всяка пробна площ 
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се провеждат по 4 териториално отделени трансекта. В случаи, когато избраното място за изследване покрива твърде 

разнородни местообитания, препоръчително е трансекти да се проведат в различните местообитания.  

Често трансектите се провеждат в отдалечени райони и при разнообразни условия, поради което е нужно подходящо 

теренно облекло и раница за пренасяне на храна, вода и екипировка. 

Регистрацията на индивиди от E. fasciata се извършва предимно чрез косене в тревистата растителност с ентомологичен 

сак, тъй като последните обикновено се придържат върху тревистите растения. Допълнително, растителността се 

наблюдава за регистрация на индивиди.При улавяне на индивиди в ентомологичния сак, след регистрация те се пускат в 

обратна посока на придвижването по трансекта, за да се предотврати възможността от повторна регистрация. 

За всеки трансект се отчита общ брой регистрирани индивиди. По време на трансекта се извършват наблюдения за следи от 

негативни човешки дейности и тяхното влияние върху съответните местообитания, за състоянието на хабитата, както и за 

условията на провеждане на трансекта, които могат да доведат например до слаба активност на индивидите. Събраните 

данни се попълват в полеви формуляр. При възможност общият изглед на местообитанията, установяването на вида и 

констатирани вреди от човешка дейност се заснемат с цифров апарат (когато условията позволяват). 

Данните от GPS-приемниците, фотоапаратите и звукозаписващите устройства за всеки трансект се записват като отделни 

файлове на твърд носител (преносим компютър). 

 

Гореописаната методика е авторска, като за разработката ѝ не са заимствани публикувани източници (виж обяснението в 

началото на т. 5). 

 

2. Стационарна работа 

Събраните данни се анализират и точковите данни за всеки трансект се използват за отчитане на плътност на индивиди, 

като се отчита площ на полигон (1 линеен метър се приравнява към 1 квадратен метър площ), в рамките на който са 

отчетени определен брой индивиди. 

 

Особености на мониторинга: 

 

Empusa fasciata. Периодът на мониторинг обхваща времето от октомври до юни включително, като се избягват най-

студените месеци (в зависимост от географското местоположение и особеностите на годината, обикновено декември-
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февруари/март). През месеците октомври, ноември, март и априлмониторингът се извършва основно върху нимфи 

(неполовозрели индивиди), като от късен април до юни се наблюдават основно възрастни индивиди. Наблюдението се 

извършва при топло слънчево време през есенните и пролетни месеци и топло, недъждовно време (може и облачно) през 

къснопролетните и летни месеци. Най-подходящи за мониторинг са есенните месеци, когато растителността е разредена и 

броят на индивидите е голям. При извършване на наблюдение се регистрират както неполовозрали, така и възрастни 

индивиди. Методът на регистрация включва косене с ентомологичен сак по трансекта (от двете страни на линията на 

трансекта), като отделно забелязани индивиди също се отчитат.По време на извършване на трансектите е препоръчително 

да се събира доказателствен снимков материал. 

6. Други данни По време на изследването може да се съберат данни или екземпляри от други видове правокрили, чийто видов състав носи 

допълнителна информация за състоянието на местообитанието. 

 

III. Параметри на наблюдение 

1. Размер на популацията 

Мерна единица Брой индивиди 

Начин на отчитане/измерване на 

терен 

Преброяване по трансект, като се отчитат всички разпознаваеми индивиди – както неполовозрели, така и 

възрастни (виж т. II.5.). 

Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

1. Концентриране на изследванията предимно в райони, оптимални за развитието на вида или гранични за 

разпространението му. 

2. Неблагоприятни условия на средата, като например ниски температури и значителен валеж, които 

предизвикват слаба активност на насекомите и прикриването им в основата на растенията, при което те са 

трудно уловими и забележими. 

3. Двукратна или многократна регистрация на един и същ индивид. 
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Източници и големина на 

грешките, включително и по 

експертна оценка 

Във всички посочени случаи, с изключение на неколкократна регистрацияна индивид (което ще се предотврати 

чрез пускане на уловените екземпляри в обратна посока на провеждането на трансекта), може да се получи 

твърде голяма грешка, която неколкократно да се различава от плътността на популацията в района, получена 

при избягване на посочените грешки. 

 

2. Данни за местообитанието 

Мерна единица Не е приложимо 

Начин на отчитане/измерване на 

терен 

По експертна оценка се отчитат следните данни за местообитанието: 

1. Растителност – тревиста, тревисто-храстова, тревисто-дървесна, широколистна, иглолистна гора; 

2. Покритие на тревиста растителност – 100-75%, 75-50%, 50-25%, Под 25%; 

3. Екологичен тип на растителността – ксерофитна, мезоксерофитна, мезофитна, мезохигрофитна, хигрофитна. 

4. Скално/каменисто покритие – 0-5%, 5-25%, 25-50%, 50-75%, 75-100%. 

Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

Неточно отчитане. 

Източници и големина на 

грешките, включително и по 

експертна оценка 

Субективност при отчитането. 

 

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

Мерна единица Не е приложимо 

Начин на отчитане/измерване на 

терен 

Отчитат се присъствие/отсъствие на следните антропогенни влияния или характеристики на местообитанието, 

като данните се акумулират през периода на отчитане: 
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1) Коситба в местообитанията; 

2) Паша в местообитанията; 

3) Използване на биоциди в горското и селското стопанство; 

4) Залесяване с нетипични видове или засаждане на монокултури; 

5) Застрояване и друга урбанизация в местообитанията; 

6) Интензивност на пожари; 

7) Цялостна оценка на основата на състоянието на растителните асоциации в местообитанието. 

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 до голяма, в зависимост от процента на обхванатата площ и мозаечността на 

проява на заплахите. 

 

IV. Периодичност на наблюдение 

1. Препоръчителен период 

(периоди) от годината, през 

който трябва да се провежда 

мониторингът на всеки вид 

Empusa fasciata. Най-подходящи месеци на отчитане са октомври, ноември, март-май, в зависимост от 

условията на средата, т.е. при топло, слънчево време през есенните и ранно пролетни месеци и при топло, 

недъждовно време през къснопролетните и летни месеци. Препоръчва се един и същ период на отчитане в 

съответните територии за мониторинг. 

2. Продължителност на 

еднократното наблюдение 

(набиране на данни), в дни и 

часове 

Продължителността на еднократното наблюдение зависи от проходимостта на терена, плътността на популацията 

и дължината на трансекта. Обикновено в рамките на провеждане на трансектите (един работен ден от поне 5 

часа)един експерт посещава поне 3 пробни площи, като изминава по 2-4 трансекта във всяко място за 

изследване, т.е 6-12 трансекта на ден (активността зависи от отдалечеността на провежданите трансекти, 

паралелното прилагане на други методики за мониторинг и пр.). 
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3. Необходим брой 

посещения на терен в 

рамките на една година 

Минимум едно посещение за година за всеки избран трансект 

4. Необходим брой дни за 

всяко посещение на терен 

В зависимост от големината на изследваната територия, което силно зависи от големината на нефрагментираните 

(хомогенни) полигони, т.е. броят трансекти. Необходимото време се определя като минимум от 6трансекта за 

човекоден. 

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 повторения за 6 годишен мониторинг 

 

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 
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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: 

В настоящата методика възприемаме следните единици: 

Територия за мониторинг – по-обширна географска (планина, котловина, физикогеографска област) обособена територия. 

Пробна единица – трансект. 

Отчетна единица – брой индивиди, отчетени за един трансект. 

Броят на трансектите зависи от площта и фрагментираността на потенциалните местообитания на вида. За всеки трансект се определят начало и 

край, които се отбелязват с GPS-точки. За всеки регистриран индивид се локализира точка с координати.Трансектите са с дължина 100 м и ширина 

около 1 м (по 50 см от всяка страна на линията на придвижване), а мястото на провеждане се съобразява със случайно избраните квадрати 10х10 

км, съвпадащи с потенциалното местообитание на видовете. Във всеки избран квадрат 10х10 км се цели провеждане на поне 1 трансект.Трансекти 

се провеждат във всички територии за мониторинг с потенциални местообитания на вида. 

 

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

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

документ - „Полеви формуляр за мониторинг на Empusa fasciata, разред Mantodea)“). Един формуляр се попълва за един вид/група за една дата и за 

едно място(трансект). 

 

VII. Необходимо техническо оборудване 

Необходимото техническо оборудване обхваща: 

1. GPS-устройство, снабдено с подробни дигитални карти (за всеки полеви експерт); 
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2. портативен компютър (за всеки екип); 

3. работно облекло (здрави обувки, панталон, яке) (за всеки полеви експерт); 

4. малка раница (за всеки полеви експерт); 

5. пластмасови епруветки със 70% етанол за събиране на допълнителен материалот правокрили (за всеки полеви експерт);  

6. фотоапарат (за всеки полеви експерт); 

7. челна лампа (за всеки полеви експерт); 

8. ентомологичен сак (за всеки полеви експерт); 

9. карта на района (за всеки екип); 

10. батерии (достатъчно количество за всеки полеви експерт)] 

11. Бат-детектор или микрофон с чувствителност в аудио- и ултрачестотния диапазон и звукозаписна апаратура за първоначално изследване на 

Metrioptera domogledi (един комплект за целия екип – може да се ползва от екипировката за мониторинг на Saga natoliae). 

 

VIII. Екип 

Минималният брой на екипа ще бъде определен при прецизиране на информацията за площта и фрагментираността на потенциалните 

местообитания на вида и на основата на правилото 1 човекоден>=6трансекта. 

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. Определяне и спазване на контролно време; 
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4. Наличие на аптечка за осигуряване на първа помощ при нараняване, ухапване от отровни животни или заболяване. 

5. Съблюдаване на винаги наличен резерв от батерии и/или заряд за GPS-устройството и мобилен телефон за връзка с колегите и възможност за 

посочване на местоположение; 

6. Постоянен запас от храна и облекло поне за 1 денонощие в ръчния багаж; 

7. За допълнителни правила за безопастност да се направи справка с препоръките на Планинската спасителна служба 

(http://pss.bg/advises/preporaki.php). 
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