
НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ 

 

 

Методика за мониторинг 

на малки сухоземни охлюви, Stylommatophora (1) 

 

I. Обекти на мониторинга 

Тип: Mollusca 

Клас: Gastropoda 

Разред: Stylommatophora 

Семейство: Valloniidae 

Vallonia enniensis (Gredler 1856) 

 

Семейство: Vertiginidae 

Vertigo (Vertigo) moulinsiana (Dupuy 1849) 

Vertigo (Vertilla) angustior Jeffreys 1830 

 

II. Описание на обектите 
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1. Разпространение в 

България 

Vallonia enniensis: в България е съобщавана за: Северното Черноморие (Варна и околностите; дюни северно от Несебър, 

района на “Янкови кашли”); Тракийската низина (наносите на река Марица до Пловдив); Родопите; Средна Гора (с. Дюлево; 

Панагюрище) и Западна България. (A. Wagner (1927), Urbanski (1960), Дамянов и Лихарев (1975), Georgiev & Stoycheva 
(2009)). Общо разпространение: Европа (Австрия, Балеарските острови, Германия, Гърция, Латвия, Люксембург, Полша, 

Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Чехия, Южна и Източна Испания, Северна Италия, Швеция, Швейцария), в т.ч. 
Балканите (Албания, Босна и Херцеговина, България, Македония, Сърбия, Хърватия, Черна гора), както и Турция и Египет. 

Vertigo moulinsiana: в България е съобщавана за: Северното Черноморие (с. Топола, Варненско; с. Белослав, Варненско); 

Тракийската низина (Пловдивско, поречието на река Марица) и Северно от Стара планина (A. Wagner (1927), Urbanski (1960 
a), Дамянов и Лихарев (1975)). Дамянов и Лихарев (1975) споменават вида за цялото Черноморие, но няма посочени 

конкретни находища, нито последващи достоверни данни, потвърждаващи това предположение. Общо разпространение: 
Европа (Австрия, Балеарските острови, Беларус, Белгия, Британия, Германия, Гърция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, 

Литва, Молдова, Полша, Румъния, Сардиния, Словакия, Украйна, Унгария, Франция, Холандия, Чехия, Швеция, Швейцария), 
Балканите (България, Хърватия), както и Южна Армения. 

Vertigo angustior: в България е съобщаван за: Пловдивско (поречието на река Марица), Варненско (с. Белослав, Варненско, 

курорта Златни пясъци) и Бургаско (A. Wagner 1927, Urbanski 1960 c, Дамянов и Лихарев 1975). Общо разпространение: 
Европа (Австрия, Беларус, Белгия, Британия, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, 

Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Украйна, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, 
Чехия, Швеция, Швейцария), Балканите (Босна и Херцеговина, България, Сърбия, Хърватия, Черна гора), както и Южен 

Урал, Крим, около Каспийско море и Северен Иран. 

2. Биологични и 

екологични 

особености 

Vallonia enniensis: черупката е дяснозавита, мръсно-бяла, жълтеникава или сивкава на цвят. Формата и е кръгла, 
притиснато конична, покрита с тъпи, гъсто разположени ребра (50-60 на последната навивка), с 3 - 3.5 навивки. Апертурата 

почти кръгла, като местата на прикрепване на устната са сближени. Пъпът е кръгъл и перспективен. Размерите на 
черупката са, както следва – височина: 1.1 – 1.3 мм, ширина 2.1 – 2.5 мм. Липсват подробни данни за биологията на вида. 

Vertigo moulinsiana: черупката е дяснозавита, прозрачно-червеникавокафява. Формата и е закръглена, яйцевидна, силно 

издута, с 4.5 до 6 навивки. В апертурата има голям бял палатален мазол, както и 4 - 5 зъба (париетална и колумеларна 
пластина, връхна и долна палатална гънки, понякога и една по-голяма базална гънка). Размерите на черупката са, както 

следва – височина: 2.4 – 2.8 мм, ширината 1.4 –1.7 мм.  

Живее при висока влажност, като пиковата активност на вида е през пролетния и есенния сезон, когато и влажността е 

най-висока (Moorkens 2006a). V. moulinsiana обитава и живи, и мъртви стъбла и листа на високи растения: треви (като 
Glyceria maxima), острица (Carex riparia и Cladium mariscus), и тръстика (като Phragmites australis) (Killeen 2003a, b; Cameron 

et al. 2003). V. moulinsiana изисква стабилно водно ниво. Той се изкачва по високата растителност през лятото и есента, а 

през зимата се спуска до повърхността на почвата. При силни засушавания хибернира по най-ниските листа на растенията. 
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Видът се характеризира с тесен екологичен диапазон спрямо факторите концентрация на калций и климатични градиенти. 

Този вид е изключително привързан към варовикови блата с голяма варовикова утайка, но само в най-топлите низинни 

райони в Словакия (Vavrová et al., 2009). V. moulinsiana е калцифилен и термофилен вид, рядък във всички европейски 
страни. V. moulinsiana може да се задържат върху водната повърхност самостоятелно или прикачен към плуващата 

растителност (Killeen 2003a, Cameron et al. 2003). Така чрез водния ток, по време на наводнения, става неговото 
разселване. Разпространението се осъществява и чрез зоохория – като охлювите се закачат по козината на бозайници или 

по краката и перата на птици, при преминаването на тези животни около растителността. 

Vertigo angustior: черупката е лявозавита, червеникаво-кафява, тънко и равномерно набраздена. Формата е елипсовидна с 
4.5-5 изпъкнали навивки. Апертурата есърцевидна и има 5 зъба (ангуларна пластина в близост до края на устата, висока и 

умерено дълга париеталната пластина, почти вертикална колумеларната и две палатални пластини). Размерите на 
черупката са, както следва – височина: 1.6 – 1.8 мм, ширина 0.8 – 1.0 мм.  

Видът е хермафродитен и често се самоопложда (Pokryszko, 1990). Репродуктивният период може да варира значително в 
зависимост от мястото и метеорологичните условия. Обикновено този период е от март до април/май, като видът достига 

полова зрялост за по-малко от една година. Максимален брой възрастни индивиди се срещат през есента 

(септември/октомври) (Cameron et al. 2003, Killeen 2003 b, Moorkens 2006). Индивидите могат да живеят повече от една 
година, но рядко достигат две. По литературни данни, видът може да се разпространява по различни начини на разстояние 

до 100 м за една година. Съобщено е, че може да бъде транспортиран чрез голи охлюви, дребни бозайници и пренасяни от 
вятъра растителни остатъци (Cameron et al. 2003, Conserv. Assеssment, Ireland, 2007 a). 

3. Характерни 

местообитания 

Vallonia enniensis: живее във влажни и умерено влажни открити местообитания – тревисти склонове, поляни, ливади, 

карбонатни тресавища. Съобщаван е и за дюни (Urbanski, 1960 a за Варненско). Според литературните данни (Дамянов и 
Лихарев, 1975) в България обитава до около 500 м надморска височина, но в Европа се среща до около 1000 м (Kerney et al. 

1983). 

Vertigo moulinsiana: обитава карстови, равнинни и влажни терени. Среща се в тресавища, блата, по брегове на реки, канали 

и езера (Cameron et al. 2003).  

Vertigo angustior: живее в пасища, блата, мочурища, солени блата и тресавища, но в тези местообитания подходящите 
условия за съществуването на вида се срещат рядко и могат да са ограничени до няколкометрова ивица. Калцифил. 

Екологичните предпочитания на вида могат да варират от много влажни местообитания (Централна Европа) до отворени 
сухи местообитания и пясъчни дюни по крайбрежието със слаба растителна покривка (Скандинавия). 
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4. Природозащитна 

значимост 

Vallonia enniensis:  

Според Европейският червен лист на неморските мекотели (Cuttelod, Seddon and Neubert 2011) категория NT (near 

threatened) 

Според The IUCN Red List of Threatened Species категория (ver. 3.1.) DD (data deficient) 

Vertigo moulinsiana:  

Според Европейският червен лист на неморските мекотели (Cuttelod, Seddon and Neubert 2011) категория VU (vulnerable) 

Според The IUCN Red List of Threatened Species (ver. 3.1.) категория VU (vulnerable) 

Vertigo angustior: 

Според Европейският червен лист на неморските мекотели (Cuttelod, Seddon and Neubert 2011) категория CR (critically 

endangered) 

Според The IUCN Red List of Threatened Species (ver. 3.1.) категория NT (near threatened) 

5. Особености при 

провеждането на 

мониторинга 

Vallonia enniensis: липсват целенасочени проучвания на вида в България. 

Vertigo moulinsiana и Vertigo angustior: достоверни находища на двата вида са установени по проекта „Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“. Вероятно видовете са по-

широко разпространени. Необходимо е проучване и на други подходящи местообитания, за които липсват данни до 
момента. 

Избирането на териториите, в които ще се проведе мониторингът (територии за мониторинг), най-общо, е следвало 
логиката на критичен анализ на наличната информация от литературните източници: достоверност на информацията, 

големина на съответното находище и антропогенна преса в района на находището. В случаите, когато авторът е имал 

лични наблюдения, те също са взети предвид.  

За видовете от род Vertigo териториите за мониторинг са избрани съгласно съвременните и достоверни данни за наличие на 

вида (Северно Черноморие) и възможните потенциални находища, според данните за екологията на видовете (Южно 
Черноморие). 

За V. enniensis териториите за мониторинг са избрани съгласно съвременните и достоверни данни за наличие на вида. 

Размерът на изследваната площ, в рамките на която се взимат почвените проби, се определя от подходящите 
местообитания в съответната територия за мониторинг. Точното предварително определяне на нейния размере субективно 

и трудно приложимо. 

При популациите на сухоземните охлюви се наблюдават естествени годишни колебания в числеността в зависимост от 
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климата през съответната година. При извършване на периодични наблюдения, за правилната преценка на състоянието на 

популациите, е добре да се вземат под внимание и температурата и влажността през съответната година, респективно 

периодът на извършване на мониторинга. 

Разпространението на видовете на големи разстояния става чрез пасивен пренос при наводнения, а срещу течението на 

реките – чрез случаен пренос от хора и животни. На локално ниво местообитанията са силно податливи на фрагментиране, 
защото те често са с линеен характер или малки по площ (брегови участъци и склонове с ширина от няколко метра) и 

бариери за вида могат да бъдат и непригодни участъци с ширина само от няколко метра. Това се компенсира от малката 

площ, необходима за поддържане на жизнена популация, съизмерима с площи над един хектар, които могат да са мозайка 
от временно изолирани фрагменти между периодите на наводненията с период от няколко до десетки години. Поради 

всичко, описано дотук, от съществено значение при мониторинга са идентифицирането и оценяването на влиянията и 
заплахите за местообитанията на видовете. 

И при трите целеви вида, в цялата потенциално подходяща за обитание площ, на случаен принцип, ще се взимат минимум 
10 почвени проби с размери 25/25/10 см (дължина/широчина/дълбочина). Почвените проби са пробни единици (пробни 

точки). При неустановяване на вида/видовете и/или наличие на достатъчен ресурс, при последващ мониторинг, броят на 

пробите за всяка площадка може да се увеличи. 

Описание на метода: 

Във всяка изследвана площ, на случаен принцип, се взимат минимум 10 почвени проби с размери 25/25/10 см 
(дължина/широчина/дълбочина), респ. еднакъв обем. Всяка проба, освен почвения слой, съдържа и почвена настилка и 

живи растения от съответния квадрат (“biomass sample”). За целта се използват предварително подготвена рамка със 

съответния размер и подходяща лопата (и/или копачка). Получената проба се потопява в стандартна кофа, напълнена с 
вода. С подходяща пластмасова цедка (ситен растер) се взима фракцията, която изплува на повърхността на водата. С 

помощта на предварително подготвена правоъгълна пластина от плексиглас, пробата се прехвърля в мрежа (тънък дамски 
чорап), след което се оставя да изсъхне. Впоследствие, в лабораторни условия, така обработената проба се пресява през 

система от сита с различен размер на отвора (22, 29, 55 и 100 отвора за 10 см). Фракциите, съответстващи и близки до 

размера на Vertigo и Vallonia, се преглеждат под бинокуляр, като охлювите се отделят от останалите частици в пробата. 
Следва отделянето на род Vertigo и род Vallonia от останалите охлюви. Изброяват се всички екземпляри от съответния вид 

(ювенилни и възрастни), като резултатите се записват отделно. При взимането на всяка проба, точката ще бъде 
отбелязвана в GPS, а изследваната площ – заснета с цифров фотоапарат. 

При всяко посещение, за всяка изследванаплощ еднократно се измерват температурата (с термометър) и почвената 
влажност. Отчитането на влажността става чрез субстратен влагометър или експертно (при липса на субстратен влагометър 

може да се използва и въздушен). В полевия формуляр се посочват и данни за местообитанието. 

За изследването се използва методиката на Антонова и Дедов (2011) за нуждите на мониторинга на малки охлюви, които 
при метода (Ökland 1930) не се виждат с невъоръжено око. Броят на почвените проби (пробни точки) е стандартен при 
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методите за проучване на сухоземни охлюви. 

Предлаганият метод в индикативния списък с методи за мониторинг на безгръбначни животни, включен в „Практическо 

ръководство“ към НСМБР по отношение на дребната малакофауна, по същество представлява модифициран метод на 
(Ökland 1930). При този метод, в сравнение с приложената методика, се улавят по-малко видове и екземпляри, което се 

дължи на преглеждането in situ и без увеличителна лупа, само или предимно, на горния почвен слой и листна покривка. 
Последното от своя страна е времеемко, при което субективността при оценката е твърде висока, а получените резултати 

силно изкривени. 

6. Други данни Vallonia enniensis: В Централна Европа видът се счита за застрашен поради разрушаване на естествените му местообитания, 
фрагментиране на популацията и ограничената мобилност, което съответно води до невъзможността на V. enniensis да 

заселва подходходящи съседни местообитания. 

Vertigo moulinsiana: способността за самооплождане прави възможна появата на нова популация при наличие дори само на 

един колонизатор (Conserv. Assеssment, Ireland, 2007 b).  

Vertigo angustior: рядък и изчезващ вид за Европа, поради изграждане на дренажи, понижаване на нивата на подземните 

води, строителство, торене, промени в предназначението на земята. 

 

III. Параметри на наблюдение 

1. Плътност  

Мерна единица Брой екземпляри за единица обем почва 

Начин на отчитане/измерване на 

терен 

На терен се взима почвена проба с размери 25/25/10 см (дължина/широчина/дълбочина), като се използват 

рамка със съответния размер и подходяща лопата (и/или копачка). Получената проба се потопява в стандартна 

кофа, напълнена с вода. С подходяща пластмасова цедка (ситен растер) се взима фракцията, която изплува на 

повърхността на водата. С помощта на предварително подготвена правоъгълна пластина от плексиглас, пробата 

се прехвърля в мрежа (тънък дамски чорап), след което се оставя да изсъхне. Впоследствие взетата по този 

начин проба се обработва в лабораторни условия. 
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Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

1. Неточност при отчитане на дадения брой екземпляри от всеки вид. 

Източници и големина на 

грешките, включително и по 

експертна оценка 

1. Неблагоприятни климатични условия (висока температура, съответно засушаване на местообитанията; 

прекомерни валежи, съответно наводняване на местообитанията; ниски температури, съответно замръзване 

на почвата и хибернация на видовете); 

2. Прекалено глинеста почва, която затруднява отделянето на всички екземпляри от дадена проба; 

3. Неустановяване на видовете, поради невисоката численост и “петнистия” характер на популациите на 

видовете, съответно попадане на пробата в район, където видовете не обитават. 

2. Почвена влажност  

Мерна единица % почвена влажност 

Начин на отчитане/измерване 

на терен 

Чрез субстратен влагометър или експертно (при липса на субстратен влагометър може да се използва и въздушен). 

Влажността ще бъде измервана еднократно при всяко посещение, за всяко находище. 

Нивата на почвената влажност по експертна оценка:  

1. Сухо. Няма видима влага на почвената повърхност; 

2. Влажно. Почвената повърхност е видимо влажна, но при натиск водата не се издига; 

3. Мокро. Водата се издига при натиск; 

4. Много мокро. Локви със стояща вода, по-плитки от 5 см; 

5. Мястото е напълно под вода. Цялата площадка е под стояща или течаща вода над 5 см дълбочина. 

Тези почвени условия са в сила при минимум едно денонощие без проливен дъжд. При силно засушаване или силно 

наводняване на терена поради метеорологичните условия, ще бъде правена корекция в нивата на скалата по 

експертна преценка с една единица. 

При използване на подходящи почвени влагомери, нивата на влажност могат да бъдат класифицирани много по-
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детайлно при теренната работа. 

Възможни рискове за грешки 

при отчитане/измерване 

Неточно отчитане на (почвената) влажност. 

Източници и големина на 

грешките, включително и по 

експертна оценка 

Точността при отчитане на влажността зависи от качеството на измервателния уред. Дневният ход на температурата, 

съответно промените във въздушната влажност, могат да повлияят върху интерпретацията на данните. 

 лошо качество на използваните измервателни уреди; 

 субективност на експертната оценка. 

3. Температура  

Мерна единица Градуси по Целзий t°C 

Начин на отчитане/измерване 

на терен 

Чрез термометър температурата ще бъде измервана еднократно при всяко посещение, за всяко находище. 

Възможни рискове за грешки 

при отчитане/измерване 

Неточно отчитане на температурата 

Източници и големина на 

грешките, включително и по 

експертна оценка 

Точността на отчитане на температурата зависи от качеството на измервателния уред. Дневният ход на 

температурата може да повлияе върху интерпретацията на данните. 

4. Данни за местообитанието  

Мерна единица Не е приложимо 

Начин на отчитане/измерване По експертна оценка се определят: 
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на терен 1. Растителност – тревиста, тревисто-храстова, тревисто-дървесна, широколистна гора, иглолистна гора, 

2. Покритие на тревистата 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 определяне 

Източници и големина на 

грешките, включително и по 

експертна оценка 

Голяма площ на изследвания участък, съответно невъзможност да се оценят коректно всички параметри 

5. 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. Земеделие 

2. Горскостопански сечи 

3. Минна промишленост, добив на материали и производство на енергия 

4. Транспортни и сервизни коридори 

5. Урбанизация, жилищно и търговско развитие 

6. Изхвърляне на отпадъци 

7. Улов/събирателство за храна 

8. Колекционерство на животни 
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9. Безпокойство от човека 

10. Замърсяване 

11. Инвазивни неместни видове 

12. Огън и потушаване на огън 

13. Промени в хидравличните условия от антропогенен произход 

14. Ерозия 

Възможни рискове за грешки 

при отчитане/измерване 

Неточно отчитане 

Източници и големина на 

грешките, включително и по 

експертна оценка 

1. Неблагоприятни климатични условия (мъгла, дъжд); 

2. Некоректно подадена информация от странични източници (оторизирани лица, местна администрация, жители на 

близките населени места, др.); 

3. Голяма площ на изследвания участък, съответно невъзможност да се оценят коректно всички параметри. 

 

IV. Периодичност на наблюдение 

1. Препоръчителен период 

(периоди) от годината, 

през който трябва да се 

провежда мониторингът 

на всеки вид. 

Необходимо е да се избере период, в който разглежданите видове са най-активни и в популациите преобладават 

напълно развитите (възрастни) индивиди, което позволява точното определяне на видовете. При охлювите периодът 

на активност съвпада с пролетно-есенния пик на валежите. Спрямо данните за биологията на разглежданите видове 

най-подходящият период за мониторинг е есента - през месеците септември и октомври, до началото на ноември 

(според метереологичните условия). 

2. Продължителност на 

еднократното наблюдение 

(набиране на данни), в 

Продължителността на еднократното наблюдение изцяло зависи от метереологичните условия, броя на пробите 

(извадките) и типа на почвата (камениста, глинеста, друга) в дадено местообитание. При благоприятно време, рохка 

почва и минимален брой от 10 проби, пробовземането и обработката на пробите на терен (промиване и поставяне в 



НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ 

 

Методика за мониторинг – Тип Mollusca, Клас Gastropoda, Разред Stylommatophora 

Стр. 11 от 17 

дни и часове “мрежа” за сушене) изисква между 5-8 часа, съответно един работен ден (за една пробна площ, 10 проби). При 

неблагоприятно време, по-голям брой проби и камениста или глинеста почва работните часове могат да бъдат 

увеличени.  

3. Необходим брой 

посещения на терен в 

рамките на една година 

Еднократно, през есенния период. 

4. Необходим брой дни за 

всяко посещение на терен 

Необходимият брой дни за всяко посещение на терен зависи от отдалечеността на площадката, броя наизследваните 

местообитания и броя на пробовземанията (големина на извадката). За една изследвана площ, 10 проби и 

отдалеченост до 100 километра е необходим един работен ден. Тази методика се нуждае и от допълнителни 

камерални дни за обработка на събраните проби. 

5. Оптимален период за 

повтаряне на 

наблюденията  

С цел събиране на първоначална база данни е препоръчително през първите 5 години да се извършва ежегоден 

мониторинг на вида, а впоследствие да се прави наблюдение на всеки три години. 

6. Минимален брой 

повторения на 

наблюденията с оглед 

установяване на 

тенденции в състоянието 

на видовете 

Първоначалният ежегоден мониторинг (през първите 5 години) е необходим за коректното установяване на 

тенденциите в състоянието на видовете. Според член 17 от Директивата за опазване на природните местообитания и 

на дивата флора и фауна (Директива за хабитатите 92/43/EEC) изисква от страните членки да извършват мониторинг 

върху природозащитното състояние (ПС) на видовете, представляващи интерес за общността (Приложение II, IV, V). 

Мониторингът трябва да регистрира измененията на природозащитното състояние (ПС) на видовете, както в мрежата 

Натура 2000, така и извън нея. По този начин се осигурява актуална информация за ПС на биогеографско и 

национално ниво. Дефинициите за ПС и неговите компоненти в чл. 1 на Директивата, в комбинация с други 

документи на ЕО, следва да се използват, за да се набележи набор от параметри, които да определят рамката на 

дейностите по мониторинга, резултатите от които да допринасят за националните доклади на страните членки на 

всеки 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: 

Vallonia enniensis: В три територии за мониторинг ще се избере по една пробна площ, съответно в Северното и Южното Черноморие и 

Средногорието.  

Vertigo moulinsiana и Vertigo angustior: В две територии за мониторинг ще се избере по една площ за взимане на проби, съответно в Северното и 

Южното Черноморие.  

И при трите целеви вида, в цялата потенциално подходяща за обитание площ на пробната единица, на случаен принцип, ще се взимат минимум 10 

почвени проби с размери 25/25/10 см (дължина/широчина/дълбочина). Почвените проби са отчетни единици, но в същото време – и пробни 

единици (т.е. в случая има съвпадение на пробна и отчетна единица). При неустановяване на вида/видовете и/или наличие на достатъчен ресурс, 

при последващ мониторинг, броят на пробите за всяка площадка може да се увеличи. 
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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 малки сухоземни охлюви, Stylommatophora (1)“). Един формуляр се попълва за една дата и за една 

почвена проба (пробна единица). 

 

VII. Необходимо техническо оборудване 

Екипировка за терен: 

1. непромокаеми панталони и яке; 

2. туристически обувки; 

3. дъждобран; 

4. гумени ботуши; 

5. раници минимум 85 л; 

6. субстратен влагометър; 

7. полеви термометър; 

8. GPS; 

9. дигитален фотоапарат; 

10. полеви формуляри. 

 

Консумативи: 

1. етанол 95 %; 

2. полипропиленови епруветки 10 мл; 

3. сито с гъстота на отворите 22/10 см; 

4. сито с гъстота на отворите 29/10 см; 
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5. сито с гъстота на отворите 55/10 см; 

6. сито с гъстота на отворите 100/10 см; 

7. кофа пластмасова 12 л; 

8. платнени торби 6 л; 

9. лозарски ножици; 

10. плексиглас 1 м2; 

11. фини дамски чорапи за сушене на пробите; 

12. полимерна хартия за надписване на пробите; 

13. лопати, до 25 см; 

14. копачки; 

15. джобна лупа 20х; 

16. молив. 

 

Транспорт: проходим автомобил. 

 

VIII. Екип 

Екипът на терен трябва да се състои от минимум двама души (ръководител екип и полеви експерт). Към екипа е добре да има и 

доброволец/доброволци. Такова структуриране на екипа ще позволи по-интензивна работа и обхващане на по-широки територии. Един работен екип 

може да вземе на терен по минимум 10 проби дневно. 

Необходимо е членовете на екипа да имат опит в областта на изследване или опазване на биоразнообразието; да са на обучение във ВУЗ по 

специалност биология, екология, биология и география и др. Доброволецът може да е студент по тези специалности или да има траен интерес към 

опазване на биоразнообразието. 
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IХ. Правила за безопасност при теренната работа 

1. Да се използват гумени ботуши и подходящо работно облекло; 

2. Да не се навлиза в дълбочина на тресавищата. 
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