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Методика за мониторинг 
видове от разред Odonata 

 

I. Обекти на мониторинга 

Тип: Arthropoda (членестоноги) 

Клас: Insecta (насекоми) 

Разред: Odonata (водни кончета) 

 

Семейство: Coenagrionidae 

Coenagrion ornatum (Sélys, 1850) 

 

Семейство: Aeshnidae 

Brachytron pratense (Müller, 1764) 

Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785) 

 

Семейство: Cordulegastridae 

Cordulegaster heros Theishinger, 1979 

Cordulegaster insignis Schneider, 1845 

 

Семейство: Libellulidae 

Sympetrum depressiusculum (Sélys, 1841) 

 

___________ 

Caliaeschna microstigma 

Cordulegaster picta 

Corduliochlora borisi 

Epallage fatime 

Lestes macrostigma 

Leucorrhinia dubia 
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Lindenia tetraphylla 

Selysiothemis nigra 

 

II. Описание на обектите 

1. Разпространение 

в България 

Coenagrion ornatum – с повсеместно, но точково разпространение в цялата страна от морското равнище докъм 950 м. 

 

Brachytron pratense – известен предимно от Югозападна България от морското равнище докъм 1550 м: 

1. Районът край р. Дунав и Дунавската равнина (ез. Сребърна и Плевен) 

2. Софийско (Витоша и Софийското поле) 

3. Западни Родопи (Доспат и Смолян) 

4. Пазарджик  

5. Южно Черноморско крайбрежие  

6. Южна Струмска долина (с. Генерал Тодоров)  

 

Ophiogomphus cecilia –  разпространен край големите реки в цялата страна и е типичен равнинен вид (от 30 м докъм 

500 м): 

1. край р. Дунав 

2. край р. Тунджа 

3. край р. Марица 

4. край р. Струма 

 

Cordulegaster heros – разпространен предимно в Старопланинската зона и Южна България от 200 докъм 1500 м, 

предимно в нископланинската зона: 

1. Старопланинска зона (Стара планина и Средна гора); 

2. Западни Родопи (Предела, Велинград, Доспат); 

3. Пирин (Предела, Сандански, край с. Петрово); 
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Cordulegaster insignis – разпространен край р. Дунав и по Черноморието от 20 докъм 700 м. 

 

Sympetrum depressiusculum – с повсеместно, но точково разпространение в цялата страна от морското равнище докъм 

600 м (изключение яз. Голям Беглик, 1570 м): 

1. ез. Сребърна 

2. Районът край р.р. Тунджа и Марица 

3. Южно Черноморско крайбрежие 

4. долните течения на р.р. Струма и Места 

2. Характерни 

местообитания 

Според заеманите местообитания видовете най-общо може да се разделят на три групи: 

Обитаващи стоящи водоеми и разливи – Coenagrion ornatum, Brachytron pratense, Sympetrum depressiusculum 

Обитаващи средното и долно течение на реки –Ophiogomphus cecilia 

Обитаващи малки реки и потоци – Cordulegaster heros, Cordulegaster insignis 

 

По-точното им разпределение според местообитания е следното: 

 Различно осветени участъци край малки реки и потоци, обикновено бързотечни, сред гори и храсталаци; 0,4 до 3 м 

широчина и 5-50 см дълбочина – Cordulegaster heros, Cordulegaster insignis 

 Стоящи водоеми или такива с бавно течение и обрасли с влаголюбива растителност брегове; добре осветени; 

обикновено не по-широки от 2 м и не по-дълбоки от 1 м – Coenagrion ornatum, Sympetrum depressiusculum 

 Стоящи, обикновено временни, водоеми, отделени или формирани край по-обширни такива; предимно слънчеви; в 

типичния случай това са плитки (до 50 см) и частично или напълно пресъхващи през лятото – Sympetrum 

depressiusculum 

 Отворени участъци (песъкливи брегове, единични камъни, черни пътища) сред дървесна или храстова растителност 

край бавни реки, протичащи през слънчеви местности; включва обикновено средното и долно течение на най-

големите български реки; поради голямата флуктуацията на водното ниво (до 5 м.), околните дървета или храсти се 

намират далеч от водата в периода на летеж (юни-август) на видовете – Ophiogomphus cecilia 

 Отворени слънчеви участъци сред влаголюбиви макрофити край бреговете на стоящи водоеми; обикновено обширни 

и не по-дълбоки от 100-150 см – Brachytron pratense 
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3. Биологични и 

екологични 

особености 

Период на активност на видовете: 

Coenagrion ornatum – от май до средата на август 

Brachytron pratense – от края на март до началото на юли 

Ophiogomphus cecilia – от май до август/септември 

Cordulegaster heros – от юни до август 

Cordulegaster insignis – от края на май до август 

Sympetrum depressiusculum – от юни до септември 

 

Особености в поведението (най-вече за значително по-активните мъжки): 

 Придържат се сред влаголюбивата растителност край бреговете, като мъжките летят ниско на кратки разстояния – 

Coenagrion ornatum. 

 Мъжките извършват ниски и много любознателни патрулни полети, летейки в и извън откритите пространства сред 

крайбрежната влаголюбива растителност – Brachytron pratense. 

 Мъжките кацат край плитчините, чакайки женски, а край големите реки (над 20 метра ширина) те често летят в 

средата в търсене на преминаващи женски; срвнт. често се откриват патрулиращи далеч от обитаваните реки (над 2-5 

км.) – Ophiogomphus cecilia. 

 Мъжките патрулират над водната повърхност, често летейки бавно, в търсене на женски; не са плашливи; женските 

посещават водата само при копулация и яйцеснасяне; яйцеснасянето е твърде типично – пърхат с вертикално 

разположено тяло над плитчините, постоянно потапяйки яйцепологало в субстрата, като при това могат да останат на 

дадено място до 15-ина минути – Cordulegaster heros, Cordulegaster insignis. 

 Прекарват значително време кацнали по растителност или клонки, излитайки за кратко в преследване на плячка или 

съперници. Мъжките често образуват струпвания, отстоявайки малки собствени пространства, а не територия. Има 

относително слаб полет – Sympetrum depressiusculum. 

4. Природозащитна 

значимост 

Водните кончета, от една страна, могат да се използват като биоиндикатори – наличието или отсъствието им може да 

бъде показател за състоянието на екосистемите (и в частност водните басейни). От друга страна редица видове у нас са 

редки и с малко находища, а местообитанията им са ограничени и силно податливи на външна намеса. За редица видове 

България се намира на границата на ареала им. 

Coenagrion ornatum – широко разпространен, но с изолирани точкови находища. Включен е в Приложение 2 на Закона 
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за биологичното разнообразие и в Приложение II на Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените 

местообитания и на дивата флора и фауна. 

Brachytron pratense – рядък вид, с ограничен брой находища в страната. 

Ophiogomphus cecilia – рядък вид, с ограничен брой находища в страната; с дългогодишна тенденция на намаляване 

популациите му (като цяло в Европа). Включен е в Приложения 2 и 3 на Закона за биологичното разнообразие и в 

Приложения II и IV на Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и 

фауна. 

род Cordulegaster (Cordulegaster heros, Cordulegaster insignis) – редки видове, с ограничено световно 

разпространение (предимно Балканския п-ов и Мала Азия до Кавказ); ларвите им обитават малки горски поточета, доста 

от които частично пресъхват през лятото, поради което са силно уязвими. Включени са в Приложения 2 и 3 на Закона за 

биологичното разнообразие 

Sympetrum depressiusculum – рядък и много локален, слабо разпространяващ се вид; силно податлив на промени в 

местообитанията му. 

5. Особености при 

провеждането на 

мониторинга 

1. Работа на терена 

На терена се използват моделни карти, на които са изчертани потенциалните местообитания за съответните видове. При 

изследванията се използва трансектният метод, т.е.пробната единица е пробен трансект. Броят на GPS точките зависи от 

броя трансекти. За всеки трансект с ширина 10 м се взимат в началото и края по 1 точка. Дължината на трансекта е 500 м, 

като при възможност, когато изследваната територия го позволява, се изминават 2 последователни, непрекъснати 

трансекта по 500 м, т.е. общо 1000 м. В този случай данните от двата трансекта се попълват в един полеви формуляр. 

Изисквания при избор на трансектите: 

 Избират се леснодостъпни и добре осветени (слънчеви през пролетта и лятото) участъци по продължение на брега, 

където типът местообитание е сравнително еднороден 

 Избраните трансекти трябва да могат да се обхождат по същия път всяка година 

 По възможност трансектът да следва плътно границите на водния басейн 

 мониторингът трябва да се провежда, когато водните кончета са активни, според следните правила: 

- при слънчево време – облачно покритие под 60%; 

- при температура на въздуха (на сянка) над 15оС; 

- при сравнително. тихо време (слаб до умерен вятър) – до 4 по скалата на Бофорт (до 29 км/ч или 7.9 м/сек). 
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 мониторинг НЕ се провежда, ако: 

- температурата на въздуха е под 15оС или над 32оС на сянка; 

- времето е облачно – облачно покритие над 60%; 

- силен вятър – над 4 по скалата на Бофорт (над 29 км/ч или 7.9 м/сек.; когато вятърът разклаща малки дръвчета); 

- при дъждовно време. 

Броят на трансектите варира от 1 до 3 в зависимост от големината на изследваната територия. 

Отчита се численост – при обхождане на трансекта се регистрират индивидите на разстояние до 5 метра от двете страни 

на наблюдателя, където това е възможно (т.е. 5 метра над сушата и 5 метра над водата или, ако ширината на водоема е 

по-малка – 5 м вдясно и 5 м вляво). В началото и в края на трансекта се взима GPS точка. При всяко отчитане се улавят и 

поне 1-3 екземпляра от индикаторните видове за удостоверяване неговата идентичност. Това се прави посредством 

стандартен ентомологичен сак. Извършват се също така и наблюдения за промени на местоообитанието – следи от 

негативни процеси (антропогенно влияние, замърсяване, промяна на водното ниво, напреднала сукцесия) и влиянието им. 

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. 

 

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. 

6. Други данни По време на изследването може да се събират също така екзувии от крайводната растителност. 

 

III. Параметри на наблюдение 

1. Численост 

Мерна единица Численост (брой възрастни индивиди по дължината на трансекта) 

Начин на отчитане/измерване на Преброяване индивидите при обхождане на трансекта. 
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терен 

Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

3. Грешка при идентификацията на видовете, породена, както следва: 

 род Coenagrion включва 6 близки вида у нас; 

 от род Cordulegaster се срещат още 2 много близки вида (Cordulegaster bidentata, Cordulegaster 

picta), като често 2 или дори 3 вида обитават едно и също находище. 

Източници и големина на 

грешките, включително и по 

експертна оценка 

1. При провеждане на изследването във време, несъобразено с фенологията на видовете, или при 

неблагоприятни метеорологични условия, възможната грешка може да се приеме за средна, защото при 

повторно посещение във време, съобразено с необходимите условия, ще има резултат. 

2. При грешна идентификация на видовете, възможната грешка ще бъде голяма, ако се окаже, че се работи с 

извадка не само от целевия вид, а смесена от няколко близки вида. 

При прецизна работа на експертите (и задължително участие в екипите на поне един професионалист) е малко 

вероятно да се случат разглежданите грешки. 

 

2. Данни за местообитанието 

Мерна единица Не е приложимо 

Начин на отчитане/измерване на 

терен 

Субективно отчитане при обхождане на трансекта. Снемат се данни за тип растителност, покритие, както и 

съответните данни за водоема, както следва: 

- вид на водоема; 

- тип; 

- данни за дъното му; 

- дълбочина; 

- данни за растителността. 

Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

Няма 
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Източници и големина на 

грешките, включително и по 

експертна оценка 

 

  

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

Мерна единица Не е приложимо 

Начин на отчитане/измерване на 

терен 

Отчитат се присъстие/отсъствие на следните антропогенни влияния: 

1. използване на биоциди, хормони и химикали в селското и горско стопанство; 

2. замърсяване на водите; 

3. запълване/промяна на речното легло; 

4. промяна/унищожаване на дънния субстрат (при добив на инертни материали) или премахване горния слой 

почва; 

5. канализиране и отклоняване на води; 

6. промяна на бреговата ивица (или части от нея); 

7. премахване/промяна на влаголюбивата/водна растителност; 

8. изсичане на крайбрежна растителност (дървета и храсти). 

9. реализация на проекти за мини-ВЕЦ, преливници; 

10. черпене на повърхностни води; 

11. промяна в режима/степента на паша. 

Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

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

Източници и големина на 

грешките, включително и по 

експертна оценка 

1. Субективност при 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. 

 

IV. Периодичност на наблюдение 
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1. Препоръчителен период 

(периоди) от годината, през 

който трябва да се провежда 

мониторингът на всеки вид 

При двукратно посещение в рамките на 1 година, препоръчителните периоди са десетина дни от началото на 

летеж и десетина дни преди края, а при трикратно посещение – третото съвпада с пика на летеж. 

Coenagrion ornatum – от май до средата на август. 

Brachytron pratense – от април до юни 

Ophiogomphus cecilia – от май до август 

Cordulegaster heros – от средата на юни до средата на август 

Cordulegaster insignis – юни-юли 

Sympetrum depressiusculum – от края на юни до средата на август 

2. Продължителност на 

еднократното наблюдение 

(набиране на данни), в дни и 

часове 

В рамките на 2- 4 часа. За един ден могат да бъдат направени до 3 еднократни наблюдения. 

3. Необходим брой 

посещения на терен в 

рамките на една година 

Минимум 2, а оптималният брой е 3 посещения за година. 

4. Необходим брой дни за 

всяко посещение на терен 

В зависимост от големината на изследваната територия, в която се провеждат трансектите, минимум 1 ден за 

посещение на терен. 

5. Оптимален период за 

повтаряне на наблюденията  

Ежегодно 

6. Минимален брой 

повторения на 

наблюденията с оглед 

установяване на тенденции в 

състоянието на видовете 

5-6 години 
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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: 

За прилагане на настоящата методика, пробната единица е пробен трансект. Броят на GPS точките зависи от дължината и броя трансекти. За всеки 

трансект с ширина 10 м се взимат в началото и края по 1 точка. Броят на трансектите варира от 1 до 3 в зависимост от големината на изследваната 

територия. Дължината на трансекта е 500 м, като при възможност, когато изследваната територия го позволява, се изминават 2 последователни, 

непрекъснати трансекта по 500 м, т.е. общо 1000 м. В този случай данните от двата трансекта се попълват в един полеви формуляр. 

 

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 приложени в отделен 

документ – „Полеви формуляр за мониторинг на видове от разред Odonata“). Един формуляр се попълва за един вид/група за една дата и за една 

пробна единица (пробен трансект). При възможност за обхождане на 2 последователни, непрекъснати пробни трансекта, данните от тях се 
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попълват в 1 полеви формуляр. 

 

VII. Необходимо техническо оборудване 

Необходимото техническо оборудване обхваща: 

1. подходяща лична екипировка за работа на терен; 

2. лодка (в част от случаите); 

3. малка раница; 

4. високи ботуши; 

5. бинокъл (най-удобен е 8х42); 

6. GPS; 

7. фотоапарат; 

8. термометър и влагомер; 

9. ентомологичен сак; 

10. пластмасови епруветки със 70-80% етанол; 

11. теренен бележник; 

12. лаптоп; 

13. батерии; 

14. лупа; 

15. челник; 

16. топографска карта на района (мащаб 1:5 000). 

 

VIII. Екип 

За всеки трансект минималният брой на екипа е 2-ма експерти. 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-ма души. 

3. Спасителни жилетки при ползване на лодка. 

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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