
НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ 

 

Методика за мониторинг 
на средни и големи сухоземни охлюви, Stylommatophora (2) 

 

I. Обекти на мониторинга 

Тип: Mollusca 

Клас: Gastropoda 

Разред: Stylommatophora 

 

Семейство: Clausiliidae 

Macedonica zilchi Urbański, 1972 (Мацедоника на Цилх) 

 

Семейство: Helicidae 

Chilostoma (Wladislawia) polinskii (A.J. Wagner, 1928) 

Chilostoma (Wladislawia) sztolcmani (A.J. Wagner, 1928) 

Helix (Helix) lucorum Linnaeus, 1758 

Helix (Helix) pomatia Linnaeus, 1758 

 

II. Описание на обектите 

1. Разпространение в 

България 

Macedonica zilchi: Западно Родопски ендемит, достоверно съобщен за района на Триградския карст. 

Chilostoma polinskii: пирински ендемит, достоверно потвърден за Пирин планина – върховете Байови дупки, Бъдеришки 

чукар, Вихрен, Синаница и около Суходолското езеро (Wagner 1927, Urbanski 1964, Pinter 1968, Дамянов и Лихарев 1975, 
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Dedov & Mitov 1998) 

Chilostoma sztolcmani: пирински ендемит, достоверно потвърден за Пирин планина – върховете Байови дупки и Вихрен 

(Wagner 1927, Urbanski 1964, Pinter 1968, Дамянов и Лихарев 1975, Dedov & Mitov 1998). 

Helix lucorum: в България е повсеместно разпространен, до около 1000 м надморска височина, рядко и на по-високо. На 

север от Стара планина се среща до по-ниска надморска височина и не е толкова масов, докато на юг – популациите са 

многочислени и нерядко достигат по-високите части на планините. Общо разпространение - Балканите (Албания, Босна и 

Херцеговина, България, Гърция, Македония, Сърбия, Хърватия, Черна Гора), както и Италия, Румъния, Унгария, Източното 

Черноморие, Крим, Кавказ, Мала Азия, Сирия и Иран. Пренесен във Сардиния, Франция и Чехия. 

Helix pomatia: в България е повсеместно разпространен, до около 1900 м надморска височина (Dedov & Mitov 1998). На 

север от Стара планина се среща и в равнинната част на страната, докато на юг предпочита по-скоро планински, по-хладни 

и влажни местообитания. Общото му разпространение обхваща Европа (Андора, Австрия, Беларус, Белгия, Британия, 

Германия, Дания, Естония, Испания, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Молдова, Норвегия, Полша, 

Румъния, Словакия, Словения, Украйна, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Чехословакия, Швеция, Швейцария, 

както и Балканите (Босна и Херцеговина, България, Македония, Сърбия, Хърватия, Черна Гора), Калининградска област. 

2. Биологични и 

екологични 

особености 

Macedonica zilchi: черупката е лявозавита, сивкаво-белезникава с червеникави ембрионални навивки, набраздена и с 

нарядко разположени ребра, особено добре изразени на последната навивка. Шевът е добре различим, назъбен и 

белезникав. Формата е удължена, вретеновидна с 10,5-12,5 навивки. Апертурата широко-крушовидна, отвътре 

жълтеникава, с добре оформена белезникава устна. Клаузиларният апарат се състои от три палатални пластини, 

разположени гръбно. Освен това има и къса връхна пластина, която не се слива с добре видимата спирална. Долната 

пластина силно изразена и извита. Лопатовидната част на клаузилия с типичната за рода изрезка. Размерите на черупката 

са, както следва – височина 19,5-25,0 мм, ширина 5-6,2 мм, височина на устата 6,8-7 мм, ширина на устата 4,8-5 мм. Строг 

калцифил. Най-големият вид от семейството в България. 

Chilostoma polinskii: черупката е дяснозавита, светло-рогова, жълтеникава или сивкава, с една тъмнокафява спирална 

ивица, лежаща над периферията на последната навивка (може и да липсва), неравномерно ребреста, с фини спирални 

линии, ясно видими на последната навивка. Формата е от ниско до притиснато конична с 5-6 слабо-изпъкнали навивки, 

отделени с дълок шев. Пъпът широк, перспективен и слабо или непокрит от колумеларния край. Апертурата овална и косо 

разположена, местата на прикрепвани на устния ръб сближени, краищата на устата отворени, слабо задебелени и с 

белезникава устна. Размерите на черупката са, както следва: височина 7-10,5 мм, ширина 14-18 мм, височина на устата 5-
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7,5 мм, ширина на устата 7-8 мм. Строг калцифил, живее при умерена и висока влажност в алпийската зона на Северен 

Пирин, студоустойчив. Липсват данни за биологията на вида. 

Chilostoma sztolcmani: черупката е дяснозавита, сивкаво-белезникава, с една много слабо забележима тънка спирална 

ивица, лежаща над периферията на последната навивка (може и да липсва). Черупката е силно оребрена, нискоконична, с 

тъпа завитост. Навивките са 5-5,5 умерено-изпъкнали, отделени с дълбок шев. Пъпът широк, перспективен и непокрит от 

колумеларния край. Апертурата закръглена, краищата на устата слабо отворени и сближени в местата на прикрепване. 

Размерите на черупката са, както следва: височина 5-6 мм, ширина 9,5-12 мм, височина на устата 4-4,3 мм, ширина на 

устата 4,4-5 мм. Строг калцифил, живее при умерена и висока влажност в алпийската зона на Северен Пирин, 

студоустойчив. Липсват данни за биологията на вида. 

Helix lucorum: черупката е голяма, неравномерно набраздена, кълбовидно-куповидна, с тъпа конична завитост. Цветът е 

мръсно бял с една до няколко тъмно-кафяви ивици, често слети в общ тъмен фон. Навивките са 4,5-5, бързонарастващи и 

слабо изпъкнали, отделени с недълок зъбчат шев. Апертурата овална, косо разположена, краищата на устата задебелени, 

слабо или неотворени, с изключение на колумеларния край, където устният ръб е силно обърнат и закрива напълно пъпа 

(по-рядко пъпът е като тясна цепнатина). Размерите на черупката са, както следва: височина 40-50 мм, ширина 41-55 мм, 

височина на устата 30-36 мм, ширина на устата 28-30 мм. 

От този вид за България са описани някои подвидове (напр. H. lucorum castanea Olivier 1801 за планинските райони в 

Западна България, Източните Родопи, Пловдивско и Харманлийско), H. lucorum onixiomicra Bourguignat 1860 за Южното 

Черноморие: Бургас, Созопол, р. Ропотамо, Царево (= Мичурин), Ахтопол, до билото на Стара планина при Слънчев бряг), 

които остават невъзприети от съвременната малакология. Големите вариации в размера и окраската на H. lucorum 

отразяват неговата голяма приспособимост към разнообразни местообитания и широк диапазон на факторите на средата, 

съответно широка разпространеност. 

Тъй като H. lucorum е ресурсен вид, използван за храна от човека, според българското законодателство той е защитен 

(Държавен вестник, брой 77, от 06.08.2002). В България няма публикувани резултати как ежегодното събиране на 

екземпляри от природата повлиява на популацията на вида. По съобщения на хора, занимаващи се с охлювосъбиране и 

търговия с охлювно месо, селективното ежегодно изваждане на екземпляри с по-едри черупки от популацията води до 

постепенно намаляване на размера на черупките, съответно влошаване на качеството на този ресурс. Подобна тенденция 

на поява на възрастни екземпляри с по-малки и много по-малки черупки се наблюдава и в силно урбанизирани територии 

(Дедов, лични данни). Поради горепосочените причини, за част от установените екземпляри, в плана за мониторинг ще 

бъде заложено и измерване на два основни параметъра на черупката – ширина и височина. H. lucorum се размножава през 
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пролетта, като половата активност настъпва през април-май и началото на юни, а яйцеснасянето от средата на май до 

средата на юни. Инкубационният период трае 20-25 дни, като при неблагоприятни условия може да се удължи. Видовете от 

род Helix живеят 5-7 години (Тотоманов 1973, Дедов непубликувани данни). 

Helix pomatia: черупката е голяма, неравномерно набраздена, кълбовидно-куповидна, с тъпа конична завитост. Цветът 

варира от белезникаво-сивкав до светложълто-кафеникав с 0 до 4 кафяви ивици. Навивките са 4,5-5, бързонарастващи и 

изпъкнали, отделени с недълок шев. Апертурата овална, косо разположена, краищата на устата леко задебелени, слабо 

отворени, отвътре с фина белезникава устна. Колумеларният край е висок, отвесен и силно обърнат, като почти напълно 

закрива пъпа (в повечето случаи остава само тясна цепнатина). Размерите на черупката са, както следва: височина 30-45 

мм, ширина 30-50 мм, височина на устата 28-32 мм, ширина на устата 29-34 мм. 

От този вид за България са описани някои подвидове (напр. H. pomatia serbica Kobelt, 1906 за Западна Стара планина), H. 

pomatia rhodopensis Kobelt, 1906 за Родопите). Вариациите в размера и окраската на H. pomatia отразяват специфичното 

място, което Балканите заемат в ареала на вида. България се намира в южната част на този ареал, където H. pomatia сменя 

своите екологични предпочитания – от масово разпространен, в т.ч. и в равнините на Северна, Западна и Централна 

Европа, до по-скоро планински и по-рядък в Южна Европа и Балканите. Като условна граница за тази промяна можем да 

счетем билото на Стара планина (Дедов, лични данни), което се явява и климатоформиращ фактор за целите Балкани. 

Тъй като H. pomatia е ресурсен вид, използван за храна от човека, според българското законодателство той е защитен 

(Държавен вестник, брой 77, от 06.08.2002). В България няма публикувани резултати как ежегодното събиране на 

екземпляри от природата повлиява на популацията на вида. По съобщения на хора, занимаващи се с охлювосъбиране и 

търговия с охлювно месо, селективното ежегодно изваждане на екземпляри с по-едри черупки от популацията, води до 

постепенно намаляване на размера на черупките, съответно влошаване на качеството на този ресурс. Поради 

горепосочените причини, за част от установените екземпляри, в плана за мониторинг ще бъде заложено и измерване на 

два основни параметъра на черупката – ширина и височина. Размножаването при H. pomatia се извършва, както и при 

предния вид, през пролетта. В зависимост от климатичните особености в конкретната година и местообитание, целият 

цикъл може да е изместен 1 до 2 седмици по-късно. Видовете от род Helix живеят 5 – 7 години (Тотоманов 1973, Дедов 

непубликувани данни). 

3. Характерни 

местообитания 

Macedonica zilchi: живее по карбонатни скали, скални ниши и скални сипеи, под и върху камъни в района на типовото си 

находище. Биологията на вида е неизвестна. 

Chilostoma polinskii: обитава карбонатни скали, скални сипеи и каменисти високопланински ливади от 1800 до около 2800 м.  
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Chilostoma sztolcmani: обитава скали, скални сипеи и каменисти високопланински ливади от 2000 до 2914 м. 

Helix lucorum: живее в разнообразни местообитания – ливади, каменисти поляни, храсталаци, редки гори, паркове, 

дворове, рудерални и антропогенизирани местообитания до около 1000 м надморска височина, рядко на по-високо. Ксеро-

мезофил. 

Helix pomatia: живее във влажни и сенчести ливади, каменисти поляни, храсталаци, гори, лозови масиви, градини, покрай 

речните корита до около 1900 м надморска височина (Dedov & Mitov 1998). На север от Стара планина се среща и 

равнината част на страната, докато на юг предпочита по-скоро планински, по-хладни и влажни местообитания. 

4. Природозащитна 

значимост 

Macedonica zilchi: включен в “Червената книга на Република България“, като критично застрашен (CR). 

Chilostoma polinskii: Според Cuttelod, Seddon and Neubert (2011) категория LC (Least Concern) 

Chilostoma sztolcmani: Според Cuttelod, Seddon and Neubert (2011) категория NT (Near Threatened) 

Helix lucorum: 

Защитен според българското законодателство (Държавен вестник, брой 77, от 06.08.2002). Според Cuttelod, Seddon and 

Neubert (2011) категория LC (Least Concern) 

Helix pomatia: 

Защитен според българското законодателство (Държавен вестник, брой 77, от 06.08.2002). Включен в Бернската конвенция 

за защита на видовете (Convention of the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Bern 1979). Според The IUCN 

Red List of Threatened Species категория LC (Least Concern). Според Cuttelod, Seddon and Neubert (2011) категория LC (Least 

Concern) 

Видовете H. lucorum и H. pomatia са обект на българското природозащитно законодателство. Те присъстват в Раздел III 

(Регулирано ползване на растителни и животински видове), Чл. 41. (1), приложение №4 на “Закона за биологичното 

разнообразие” (State Gazette, 2002). Освен това H. pomatia е включен в Приложение 5 (Растителни и животински видове от 

интерес за общността, чието изземване от дивата природа и експлоатация могат да бъдат предмет на мерки за управление) 

на Директива на Съвета 92/43/ЕИО от 21.05.1992 за запазването на природните местообитания на дивата флора и фауна. 

5. Особености при 

провеждането на 

В стандартните методики за мониторинг на сухоземни охлюви за пробна единица се използват квадрати с размери от 0,25 

до 1 м. По метода на квадратите във всяка работна площадка, на случаен принцип, се изследват 10 повърхностни почвени 
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мониторинга проби с размери 50х50 см (дължина/широчина). За целта се използва предварително подготвена рамка със съответния 

размер. Изброяват се всички живи животни от вида (ювенилни и възрастни), видими върху почвената повърхност. 

При популациите на сухоземните охлюви се наблюдават естествени годишни колебания в числеността в зависимост от 

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. Неблагоприятни климатични условия за провеждане на мониторинга са мъглата и 

дъждът. 

За провеждане на мониторинга е необходимо 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. Мониторингът се провежда при условия 

на положителна температура (над 4°C), но извън летните температурни пикове (юли и август). Излючение правят 

алпийските видове, при които мониторингът може да се извърши и през юли. 

Избирането на териториите, в които се провежда мониторингът (територии за мониторинг), най-общо, следва 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. 

 

При M. zilchi мониторингът се провежда в единствения район, откъдето видът е достоверно известен – Триградският карст. 

Изследването обхваща карбонатните сипеи около пещерата „Дяволското гърло“, с. Триград и Буйновското ждрело. 

Chilostoma polinskii и Chilostoma sztolcmani: мониторингът ще се провежда в алпийски условия, височина над 2000 метра. 

Успешното (навременно и в пълен обем) провеждане на мониторинга зависи от климатичните условия в района. При лошо 

време престоят на място може да бъде удължен или мониторингът да бъде отложен. 

Helix lucorum и Helix pomatia: поради широката разпространеност на двата вида, периодичното наблюдение на състоянието 

на популациите трябва да се извършва в няколко, предварително определени, площадки. Тъй като видовете са обект на 

експлоатация от страна на човека, към параметрите за мониторинг ще бъдат включени и два размерни критерия (широчина 

и височина на черупката). Отчитането на тези критерии е с цел следене на промените в размерната структура на 

популациите, настъпващи в резултат на несъзнателна селекция (изваждане на по-едрите индивиди) при ежегодното 

охлювосъбиране. Необходимо е и допълнително изследване на разпространението на видовете в България. 

За видовете от род Chilostoma територията за мониторинг е в района на най-големия и антропогенно най-натоварен 
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локалитет, който обхваща района около връх Вихрен и Казаните (Пирин планина). Видовете Helix lucorum и Helix pomatia са 

повсеместно разпространени, като изследваните площи се избират по целесъобразност, така че да могат да се обхванат 

при провеждането на изследванията върху другите видове. Точното предварително определяне на размер на площ, в която 

се взимат проби, е субективно и трудно приложимо. 

 

Описание на метода: 

Във всяка изследвана площ, на случаен принцип, в продължение на 10 минути се изследват 10 повърхностни почвени 

проби с размери 50х50 см (дължина/широчина) (при видовете от род Helix 1х1 м). За целта се използва предварително 

подготвена рамка със съответния размер. Изброяват се всички живи животни, видими върху почвената повърхност. При 

взимането на всяка проба, точката ще бъде отбелязвана в GPS, а цялостното местообитание заснето с цифров фотоапарат. 

Тъй като видовете от род Helix са обект на експлоатация от страна на човека, при преброяването им ще се извършва и 

измерване на черупките на минимум 30 екземпляра по два параметъра (височина и ширина) за една изследвана площ. При 

възможност ще се измерват по 3 възрастни екземпляра (екземпляри, образували ръб на апертурата на черупката) във всяка 

от 10-те почвени проби. При по-малко екземпляри в пробата и/или общо за изследваната площ, ще се измерват всички 

събрани възрастни екземпляри. Измерването се извършва чрез шублер. (виж по-долу за другите параметри за 

наблюдение). 

При всяко посещение, за всяка изследвана площ 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). Събират се и се записват в полевия формуляр данни за местообитанието. 

За изследването ще се използва методиката на (Ökland 1930). Броят на почвените проби (пробни точки) е стандартен при 

методите за проучване на сухоземни охлюви. 

6. Други данни  

 

 

III. Параметри на наблюдение 
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1. Плътност  

Мерна единица Брой екземпляри за единица площ 

Начин на 

отчитане/измерване на 

терен 

Изследва се повърхностна почвена проба с размери 50х50 см (дължина/широчина) (при видовете от род Helix – 1х1 м), 

като се използва рамка със съответния размер. Изброяват се всички живи животни, видими върху почвената повърхност. 

Възможни рискове за 

грешки при 

отчитане/измерване 

Неточност при отчитане на дадения брой екземпляри от всеки вид 

Източници и големина на 

грешките, включително и 

по експертна оценка 

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

валежи, съответно наводняване на местообитанията; ниски температури, съответно хибернация на видовете); 

сезонна и ежедневна динамика на температурата и влажността, съответно дезактивация и струпване и/или скриване на 

животните в места с по-подходящи микроусловия. 

2. Височина и широчина на черупката (за род Helix) 

Мерна единица милиметри 

Начин на 

отчитане/измерване на 

терен 

Измерването на височината и широчината на черупката се прави чрез шублер. 

Възможни рискове за 

грешки при 

отчитане/измерване 

Неточно измерване на двата критерия 

Източници и големина на Шублерът дава възможност за сравнително точен отчет на височината и ширината на черупката, но са възможни 
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грешките, включително и 

по експертна оценка 

минимални отклонения в резултатите, поради субективни фактори (умора на изследователя, прибързаност). 

3. 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). 

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-

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; 
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 субективност на експертната оценка. 

4. Температура  

Мерна единица Градуси по Целзий t°C 

Начин на 

отчитане/измерване на 

терен 

Чрез термометър 

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 темперетурата зависи от качеството на измервателния уред. Дневният ход на температурата 

може да повлияе върху интерпретацията на данните. 

5. Данни за местообитанието 

Мерна единица Не е приложимо 

Начин на 

отчитане/измерване на 

терен 

По експертна оценка се определят: 

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 %. 
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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 

6. 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 

9. Безпокойство от човека 

10. Замърсяване 

11. Инвазивни неместни видове 

12. Огън и потушаване на огън 

13. Промени в хидравличните условия от антропогенен произход 
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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 

За Macedonica zilchi през пролетта и/или есента. 

За видовете от род Helix най-подходящият период е пролетта – през месеците май и юни, а за видовете от род 

Chilostoma – след средата на юни и началото на юли, когато снежната покривка във високите части на Пирин се е 

вдигнала, а субстратът е все още влажен (според метереологичните условия). 

2. Продължителност на 

еднократното 

наблюдение (набиране 

на данни), в дни и 

часове 

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

(пробните точки) в дадена изследвана площ. При благоприятно време и минимален необходим брой от 10 проби, 

пробовземането изисква между 3-6 часа, съответно за един работен ден могат да се обхванат едно или две 

местообитания, при условие, че са разположени достатъчно близо. При неблагоприятно време и по-голям брой проби 

работните часове могат да бъдат увеличени. 

3. Необходим брой 

посещения на терен в 

Тъй като биологията на видовете от род Chilostoma не е проучена, се препоръчва двукратен отчет през пролетния и 

съответно есенния период (юни-юли и септември-октомври). 
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рамките на една година При видовете от род Helix е достатъчно и еднократно посещение през пролетта (май-юни). 

4. Необходим брой дни 

за всяко посещение на 

терен 

Необходимият брой дни за всяко посещение на терен зависи от отдалечеността на територията за мониторинг, броя на 

изследваните местообитания и броя на пробовземанията (големина на извадката). За две изследвани площи, 

разположени на до 20 километра една от друга, съответно 20 (2х10) проби и отдалеченост до 100 километра от изходния 

пункт, е необходим един работен ден. 

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 видовете, 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. 

 

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, 



НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ 

 

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

Стр. 14 от 21 

 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: 

Във всяка изследвана площ, на случаен принцип, ще се изследват минимум по 10 повърхностни почвени проби  с размери 50х50 см 

(дължина/широчина). За целта се използва предварително подготвена рамка със съответния размер. 

При род Helix, размерът на пробата може да е по-голям (напр. 1х1 м). 

Тъй като площта на почвената проба е твърде малка, за да бъдат взети координати от четирите ѝ ъгли, за 1 проба се взима 1 GPS точка. Поради 

това почвената проба не се разглежда като полигон, а условно се приема за точка (пробна точка). В същото време тя се явява и отчетна точка, т.е. 

в случая има съвпадение на отчетна и пробна единица. 

Броят на почвените проби (пробни точки) е стандартен при методите за проучване на сухоземни охлюви. 

 

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 средни и големи сухоземни охлюви, Stylommatophora (2)”). Един формуляр се попълва за една дата 

и за една почвена проба (пробна точка). 

 

VII. Необходимо техническо оборудване 
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Екипировка за терен: 

1. непромокаеми панталони и яке; 

2. туристически обувки, дъждобран; 

3. раници минимум 85 л; 

4. субстратен влагометър; 

5. полеви термометър; 

6. шублер; 

7. GPS; 

8. дигитален фотоапарат; 

9. полеви формуляри. 

 

Консумативи: 

1. етанол 95 %; 

2. полипропиленови епруветки 50-100 мл; 

3. лозарски ножици; 

4. полимерна хартия за надписване на пробите; 

5. полеви бележник; 

6. джобна лупа 20х; 

7. 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. Такова 

структуриране на екипа ще позволи по-интензивна работа и обхващане на по-широки територии.  
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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. 

 

IХ. Правила за безопасност при теренната работа 

1. Да се използва подходящо работно облекло; 

2. Да не се предприема изкачване в алпийската зона при неблагоприятни климатични условия; 

3. При изкачване в алпийската зона да се носи достатъчно храна, вода и топли дрехи, като предварително се уведомяват хижарите за маршрута, по 

който ще се върви. 
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