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Методика за мониторинг 
на видове от сем. Unionidae 

 

I. Обекти на мониторинга 

 

Тип: Mollusca (Мекотели) 

Клас: Bivalvia (Миди) 

Разред: Unionida 

Семейство: Unionidae 

 

1. Unio crassus Philipsson, 1788 (Овална речна мида) 

2. Pseudanodonta complanata (Rossmässler, 1835) (Лъжлива блатна мида) 

 

II. Описание на обектите 

1. Разпространение 

в България 

1. Unio crassus Philipsson, 1788 (Овална речна мида) 

Среща се в цяла България – Дунавския, Черноморския и Егейския водосбори, от 0 до 930 м надм. височина (собствени 

данни). 

Дунавски водосборен басейн: В миналото видът е съобщен за р. Дунав при Видин, Свищов, Русе, Силистра от Wohlberedt 

(1911). Angelov (2000) и Hubenov (2007) го дават за целия български участък на р. Дунав. По наши данни и данни от Проект 

DIR-59318-1-2 "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І", в 

периода 2010-2012 г. видът (по живи екземпляри и черупки) е установен в р. Дунав - между Връв и Ново село, при Ясен, 
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при остров Кошава, острови Голям и Малък Близнак, при Симеоново, Орсоя, между Орсоя и Сливата, Добри дол, Лом, 

Долни Цибър, при Козлодуй, Оряхово, с. Остров, между островите Език и Орех, под Загражден, между Загражден и устието 

на р. Искър, при Гулянци, Сомовит, Никопол, Белене-Хисарлъка, Белене, под Свищов, Батин, западно от Стълпище, и 

Тутракан. За дунавските притоци е съобщен от Angelov (2000) и Hubenov (2007). Русев (1994) го установява в реките 

Огоста, Осъм, Янтра и Русенски Лом. Angelov (2000) го дава в долното течение на р. Искър. По наши данни и данни от 

горния проект в периода 2005-2012 г., видът (по живи екземпляри и черупки) е установен в следните дунавски притоци: р. 

Делейнска, в р. Рабровска, р. Тополовец, р. Войнишка, басейна на р. Видбол, р. Арчар, р. Лом, басейна на р. Огоста, р. 

Скът, р. Нишава, басейна на р. Искър, басейна на р. Вит, р. Осъм, басейна на р. Янтра и басейна на р. Русенски Лом. 

Черноморски водосборен басейн: В периода 2010-2012 г. видът е установен от нас в р. Батова при Прилеп, р. Камчия над 

Пода, р. Голяма Камчия при Патлейна, р. Луда Камчия при Градец, Дъскотна и при Трънак, р. Резовска при Сливарово. 

Беломорски водосборен басейн: Видът е съобщен за р. Тунджа и р. Марица от Angelov (2000). По наши данни е установен в 

р. Марица, Бяла река при Меден Бук, и в р. Струма, Канала при Рупите, и при Благоевград. 

2. Pseudanodonta complanata (Rossmässler, 1835) (Лъжлива блатна мида) 

Има сравнително ограничено разпространение в България – среща се предимно в р. Дунав, прилежащите водоеми и най-

долните течения на дунавските притоци, от 0 до 50 м надм. височина. В миналото са публикувани данни за срещане на 

вида и в някои водоеми от Черноморския басейн (Белославското езеро, устието на р. Велека), които обаче се нуждаят от 

потвърждение. 

Дунавски водосборен басейн: В миналото видът е съобщен за р. Дунав (Свищов, Русе, Лом) от Wohlberedt (1911, 1921) и 

Дренски (1947). За целия български участък е съобщен от Russev (1959, 1963), Русев (1966, 1967, 1978), Angelov (2000) и 

Hubenov (2007). По наши данни в периода 2005-2012 г. видът е установен в р. Дунав при Кошава, между Връв и Ново село, 

Ясен, при Арчар, между Ботево и Арчар, Симеоново, над Лом, Долни Цибър, над Козлодуй, при Гулянци, под Загражден, 

Сомовит, Белене-Хисарлъка, Батин, Стълпище, Русе – Приста и Ряхово. 

Черноморски водосборен басейн: Видът е съобщен за Гебедженското блато (Белославското езеро) от Дренски (1947) и за р. 

Велека, при Синеморец от Angelov (2000). 

2. Характерни 

местообитания 

1. Unio crassus Philipsson, 1788 (Овална речна мида) 

Предпочита реки и потоци с чиста течаща вода, високо съдържание на кислород и пясъчно-чакълесто дъно. В югоизточна 

Европа се среща и в литорала на езера с течаща вода (Van Damme 2011a). В България се среща в р. Дунав и предимно в 

средните течения на вътрешните реки, като предпочита тинесто-глинесто, или тинесто-чакълесто/пясъчно дъно. 
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2. Pseudanodonta complanata (Rossmässler, 1835) (Лъжлива блатна мида) 

Обитава стоящи водоеми и долното течение на реките, предпочита пясъчно-тинесто дъно. 

3. Биологични и 

екологични 

особености 

1. Unio crassus Philipsson, 1788 (Овална речна мида) 

Черупката на мидата е дебелостенна и овална, като най-изпъкналата ѝ част (погледнато дорзално) е около средата. 

Височината на черупката е два пъти по-малка от дължината. Зъбите на ключа са масивни и пирамидални. Силно изменчив 

вид. Достига дължина до 70-78 мм и височина до 30-37 мм. Близки до вида са другите два вида от род Unio – Unio pictorum 

и Unio tumidus, които също са разпространени в България. По по-горе посочените белези обаче видът лесно може да се 

разпознае. 

Обикновено индивидите са разделнополови (в реките и големите езера), но популациите, изолирани в стари речни 

мъртвици и други по-малки стагнантни водоеми, са съставени от хермафродитни форми. Мидите достигат полова зрялост 

след третата година. По хрилете им се развиват до 130 000 яйца. Развитието протича с метаморфоза - паразитна ларва 

глохидиум, която се прикрепя към различни видове риби (Жадин 1952). У нас яйцата се оплождат от края на април до юни, 

а узряването на глохидиите в мидите и изхвърлянето им във водата продължава до август. Престояването на яйцата и 

глохидиите в хрилете на мидите продължава от 20 до 40 дни (Бончева 1964). След изхвърлянето им те заразяват различни 

видове риби гостоприемници, като Cottus gobio, Phoxinus phoxinus, Squalius cephalus, Scardinuis erythrophthalmus, 

Gymnocephalus cernua и Perca fluviatilis, прикрепят се предимно към хрилете им, като този период на паразитиране на 

ларвата продължава около 5 седмици (Van Damme 2011a). 

Видът е заравящ се филтратор, обикновено се среща на дълбочина от 1.0-1.5 m (Angelov 2000). Средната численост на 

популациите в България е достигала до 80-90 екз./m2 на някои места в р. Дунав (Angelov 2000). Ние я установяваме с ниска 

численост в р. Дунав и със сравнително висока на места в горните и средните течения на дунавските притоци. 

Видът е особено чувствителен към понижени концентрации на разтворения кислород и еутрофизирането на водоемите, в 

резултат на климатичните промени, седиментацията, замърсяването на водата, както и към промени във видовия състав на 

ихтиофауната. Ювенилните екземпляри са особено чувствителни към промени в хидрохимичните показатели, като е 

регистрирана повишена смъртност при концентрации над 2.0-2.3 3 mg NO3-N/l (Zettler, Jueg 2007, Van Damme 2011a). При 

възрастните размножаването спира при нива на нитратите над 10 mg/l (Van Damme 2011a). Намаляване на числеността на 

рибните популации в резултат на замърсяване на водата, коригиране на речните корита, построяване на язовири, и 

хищничество на чуждите видове също неминуемо води до намаляване на популациите на U. crassus (Van Damme 2011a). 
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2. Pseudanodonta complanata (Rossmässler, 1835) (Лъжлива блатна мида) 

Черупката е овална, много плоска и с характерно очертани концентрични линии. Видът трудно би могъл да бъде сбъркан с 

другите близки до него видове – представители на род Anodonta в България – A. anatina, A. cygnea и чуждия вид A. 

woodiana. Достига дължина до 82 mm и височина около 43 mm. 

Обикновено индивидите са разделнополови с доминиране на женските индивиди. Мидите достигат полова зрялост към 

четвъртата година. По хрилете им се развиват по-малък брой глохидии, отколкото при останалите миди от същото 

семейство – 5000-50000 (McIvor, Aldridge 2007). Изхвърлянето им във водата продължава различен период в зависимост от 

температурата на водата, обикновено от юли до август (Жадин 1952). След изхвърлянето глохидиите паразитират върху 

различни видове риби гостоприемници, като Salmo trutta fario, Gasterosteus aculeatus, Gymnocephalus cernua, Perca fluviatilis 

и Sander lucioperca (Hüby 1988). 

Видът е заравящ се филтратор, среща се в плитките части, но има предпочитания към по-дълбоки води в сравнение с 

останалите миди от сем. Unionidae (McIvor, Aldridge 2007). Намиран е в целия български участък на р. Дунав сравнително 

често от април до октомври в лито-, скориолито-, аргило- и пелореофилната биоценоза (Русев 1966, 1967, 1978). В р. 

Дунав е установен на 124 м навътре от брега, на дълбочина от 0.25 до 9.20 m, придънна скорост на течението от 0.18 до 

0.73 m/s и температура на водата от 10.3 до 21.9оС (Русев 1966, Angelov 2000). Достига численост до 80-90 екз./m2 (Angelov 

2000). 

Заплахите за вида включват замърсяване на водата, натрупване на утайки, регулиране на речните корита, и влошаване и 

загуба на местообитания в резултат на изземване на вода или засушаване (McIvor, Aldridge 2007). 

4. Природозащитна 

значимост 

1. Unio crassus Philipsson, 1788 (Овална речна мида) 

Видът е с висок природозащитен статус – включен е като Застрашен в Червения списък на IUCN, защитен е от Директивата 

на ЕС за опазване на природните местообитания, дивата флора и фауна (92/43/EEC), и от Закона за биологичното 

разнообразие в България (2002 г.). 

2. Pseudanodonta complanata (Rossmässler, 1835) (Лъжлива блатна мида) 

Видът е включен като Уязвим в Червения списък на Международния съюз за защита на природата (IUCN). 

5. Особености при 

провеждането на 

мониторинга 

При настоящата методика, при първия етап на мониторинга (скрининга) се използва трансектният метод, като пробните 

трансекти са 100-метрови участъци с ширина 1-5 m. Броят на трансектите може да варира в зависимост от големината на 

изследваната територия (обикновено от 1 до 3). GPS точките се отчитат в началото и в края на всеки трансект. При 

същинския мониторинг се избират представителни находища, като се работи върху отчетни площадки (от 1 до 3). GPS 
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точка се отчита на всяка отчетна площадка. 

Мониторингът се извършва във вътрешните реки и в р. Дунав. Предвидено е мониторингът да се извършва на два етапа: 

през първия етап се прави обход по трансектите за установяване присъствието на даден вид, като при него се отчита само 

параметърът „Разпространение на видовете“, докато през втория етап се прави по-задълбочено изследване в избрани 

находища, където се отчитат всички останали параметри. 

1. Първоначален обход/скрининг 

Целта е да се установи дали даден вид се среща в участъците на реката, където видът е предварително съобщен (по 

литературни данни, от предишни изследвания, по моделни карти, подходящи местообитания и др.). Използва се 

трансектният метод, при който присъствието и отчитането на видовете в дадено местообитание се извършва чрез пряко 

наблюдение по време на обхождането на определен брой трансекти. Пробните трансекти представляват 100-метрови 

участъци по течението на реката (или по брега на водоема) с ширина 1-5 m. Те се избират така, че да покрият максимално 

изследвания участък и подходящите за вида местообитания, като броят им варира в зависимост от големината на 

изследваната територия (обикновено от 1 до 3). Обходът се извършва през деня на светло, нагоре по течението (за да се 

намали рискът мидите да затворят черупките си и да не могат да се виждат). 

За установяването на мидите по време на обхода на пробните трансекти в зависимост от условията се използват следните 

методи: 

1. Оглед за черупки и живи миди по брега при ниско водно ниво. 

2. При плитка вода (<1 m) газене и търсене на възрастните миди с ръце в близост до брега или по дъното. За търсенето на 

мидите на дъното може да се използва и тръба за гледане под вода (батископ). При този метод е необходимо водата да не 

е мътна и да има достатъчно светлина. В случай, че е облачно или има много растителност, която хвърля сянка, към дъното 

на батископа може да се прикачи водолазен фенер. 

3. С помощта на ръчна мрежа или сито. В дълбоки води може да се използва метално сито с дълга дръжка и мрежа с 3 mm 

око с цел за задържане на ювенилните екземпляри. 

4. В по-дълбоки води (1-3 m) и подходящи условия може да се търси чрез свободно гмуркане и разглеждане на дъното. 

5. В по-дълбоки води (1-10 m) с помощта на драга (лека или тежка, със зъбци или без в зависимост от субстрата), хвърляна 

ръчно от брега или от лодка (за р. Дунав). 

Отчитат се следните показатели: 
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- Присъствие/отсъствие на живи екземпляри и/или черупки; 

- Отчита се срещаемост (единични екземпляри, често, масово); 

- Наличие на ювенилни екземпляри (присъствие/отсъствие или приблизително %). 

2. Същински мониторинг 

В резултат на първоначалния етап/скрининга са установени находищата на мидите в изследвания участък на реката. На 

базата на тези данни при същинския мониторинг за отчетни площадки за работа се избират представителни находища, 

като броят им (обикновено от 1 до 3) се преценяват от експерта. Приема се, че това са находищата, където популацията е 

най-стабилна – там са установени живи миди, мидите се срещат масово, и е установен най-висок процент ювенилни 

екземпляри. Размерът на отчетната площадка е 1 m2.  

За събирането на количествените проби могат да се използват следните методи в зависимост от условията: 

1. При плитка вода (<1 m) газене и събиране на възрастните миди с ръце и преброяването им след това на брега. За 

търсенето на мидите може да се използва тръба за гледане под вода (батископ). 

2. Събиране с помощта на ръчна мрежа или сито. В дълбоки води може да се използва метално сито с дълга дръжка и 

мрежа с 3 mm око с цел за задържане на ювенилните екземпляри. 

3. С помощта на драга (лека или тежка, със зъбци или без в зависимост от субстрата), хвърляна ръчно от брега или от 

лодка (за р. Дунав). 

Отчитат се следните показатели: 

- Брой на живите екземпляри и черупките - в избраната отчетна площадка се идентифицират всички видове миди (живи 

и/или черупки) и живите екземпляри се преброяват; 

- Брой на ювенилните екземпляри; 

- Дължина на черупката на мидите - събраните живи екземпляри от видовете, обект на мониторинга, се измерват (дължина 

на черупката при възможност на 30 екземпляра). За целта се използва линия/ролетка или дигитален шублер. 

Екземплярите, които се измерват, се избират на случаен принцип, като се измерват и най-малките ювенилни екземпляри. 

Ако е възможно, се определя възрастта им. Отчита се и броят на умрелите индивиди и намерените черупки. Живите 

екземпляри се фотографират.  

След преброяването и измерването мидите се връщат внимателно обратно в реката. При необходимост (напр. за 
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идентифициране) се вземат черупки и/или няколко живи екземпляра, фиксирани в спирт, за изследване в лабораторни 

условия.  

- Качество на местообитанието – водно ниво, скорост на течението, физични и химични параметри на водата, характер на 

дънния субстрат, растителност, други установени видове; 

- Влияния и заплахи – хидроморфологични промени, замърсяване на водата, антропогенно присъствие и наличие на други 

инвазивни чужди видове. 

 

Методиката за мониторинг е разработена и адаптирана на базата на методиката, предложена в „Ръководство за оценка на 

благоприятно природозащитно състояние за типове природни местообитания и видове по Натура 2000 в България” (2009), 

и по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I”, 

както и на базата на „Ръководство за мониторинг на големи сладководни миди в Европа” (Bergengren et al. 2010). 

Направените модификации включват въвеждането на допълнителен параметър за описване състоянието на популациите – 

линейна/възрастова структура, както и някои допълнителни параметри за характеризиране качеството на местообитанието 

и заплахите (като скорост на течението, наличие на други видове от род Unionidae, наличие на инвазивни видове и др.). 

6. Други данни  

 

 

III. Параметри на наблюдение 

1. Разпространение 

Мерна единица Брой находища, където са установени живи екземпляри или черупки на мидите. Находище е всеки участък от 

реката и нейния бряг в рамките на обходените трансекти, където видовете са установени. 

Този параметър се използва и като заместващ параметър в случай, че не е възможно отчитане на числеността на 

популацията или събиране на данни за линейна/възрастова структура. 

Начин на отчитане/измерване на 

терен 

Прави се първоначален обход на трансектите и се преброяват находищата, където са намерени живи миди и/или 

черупки на видовете. Отчитат се следните показатели: 
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- Присъствие/отсъствие на живи екземпляри и/или черупки; 

- Срещаемост (единични екземпляри, често, масово); 

- Наличие на ювенилни екземпляри (присъствие/отсъствие или приблизително %). 

За установяването на мидите в зависимост от условията могат да се използват следните методи: 

1. Оглед за черупки и живи миди по брега при ниско водно ниво; 

2. При плитка вода (<1 m) газене и търсене на възрастните миди с ръце в близост до брега или по дъното. За 

търсенето на мидите на дъното може да се използва и тръба за гледане под вода (батископ). При този метод е 

необходимо водата да не е мътна и да има достатъчно светлина. В случай обаче, че е облачно или има много 

растителност, която хвърля сянка, към дъното на батископа може да се прикачи водолазен фенер; 

3. С помощта на ръчна мрежа или сито. В дълбоки води може да се използва метално сито с дълга дръжка и 

мрежа с 3 mm око с цел за задържане на ювенилните екземпляри; 

4. В по-дълбоки води (1-3 m) и подходящи условия може да се търси чрез свободно гмуркане и разглеждане на 

дъното; 

5. В по-дълбоки води (1-10 m) с помощта на драга (лека или тежка, със зъбци или без в зависимост от 

субстрата), хвърляна ръчно от брега или от лодка (за р. Дунав). 

Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

Тъй като при този параметър се отчитат предимно качествени показатели, количествените са само 

ориентировъчни с цел избиране на най-подходящо находище за съществения мониторинг, то възможностите за 

грешки са сведени до минимум. 

Източници и големина на 

грешките, включително и по 

експертна оценка 

 

 

2. Линейна/възрастова структура 

Мерна единица Дължина на черупката (SL) – максималното разстояние между предната и задната част на черупката в mm с 

точност до 0.01 mm. 
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Начин на отчитане/измерване на 

терен 

Измерване дължината на черупката с линия/ролетка или дигитален шублер. Измерва се дължината на 

произволно избрани екземпляри по възможност 30 бр. Измерва се и дължината на най-малките ювенилни 

екземпляри. При възможност се определя възрастта на индивидите.  

Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

Дължината на черупката е най-лесният метод за получаване на информация за структурата на популацията, но 

той не винаги е достатъчно надежден, тъй като размерите на мидите може да варират в много големи граници в 

рамките на една възрастова група. Този метод обаче може успешно да се използва при сравнителни изследвания 

на популацията в един воден басейн при мониторинга през различните години. При определянето на 

популационната структура в целия ареал на вида е добре да се използва възрастта. Определянето на възрастта 

по кръговете на нарастване на черупката обаче е доста трудно дори за специалисти, особено при по-възрастните 

индивиди. Така че като най-надежден метод за определяне на популационната структура се използва 

присъствие/отсъствие на ювенилни екземпляри или процент на ювенилните екзепляри. 

Източници и големина на 

грешките, включително и по 

експертна оценка 

За избягване на грешки различните методи може да се приложат комбинирано в зависимост от събраните данни. 

 

 

3. Численост 

Мерна единица Брой живи екземпляри в изследваното находище, изчислени към един квадратен метър (екз./м2) 

Начин на отчитане/измерване на 

терен 

Преброяване на индивидите в отчетната площадка. Размерът на отчетната площадка е 1 m2.  

За събирането на количествените проби могат да се използват следните методи в зависимост от условията: 

1. При плитка вода (<1 м) газене и събиране на възрастните миди с ръце и преброяването им след това на брега. 

За търсенето на мидите може да се използва тръба за гледане под вода (батископ). 

2. Събиране с помощта на ръчна мрежа или сито. В дълбоки води може да се използва метално сито с дълга 

дръжка и мрежа с 3 мм око с цел за задържане на ювенилните екземпляри. 

3. С помощта на драга (лека или тежка, със зъбци или без в зависимост от субстрата), хвърляна ръчно от брега 

или от лодка (за р. Дунав). 
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Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

Може да се допусне грешка при броенето на ювенилните екземпляри. 

Източници и големина на 

грешките, включително и по 

експертна оценка 

Грешката може да бъде голяма и при невъзможност да се открият ювенилните екземпляри, които се намират по-

дълбоко зарити в субстрата, това може да се отрази при изчисляване на съотношенията и анализите на 

размерната/възрастовата структура на популацията. 

 

4. Характеристика на речния участък 

Мерна единица 1. Надморска височина, m над морското равнище 

2. Широчина на реката/на изследвания участък, m 

3. Дълбочина на водоема/изследвания участък, m 

4. Водно ниво 

5. Скорост на течението  

6. Характер на дънния субстрат 

7. Растителност 

8. Температура на водата (оС) 

9. Разтворен кислород (mg/l) 

10. рН 

11. Електропроводимост (µS/cm) 

12. Други видове (ако са установени) – миди от сем. Unionidae, други миди, други видове 

Начин на отчитане/измерване на 

терен 

1. Надморска височина – отчитане с GPS приемник 

2. Широчина на реката/на изследвания участък – измерване 

3. Дълбочина на водоема/изследвания участък – оценяване (<0.5 m, 0.5-1.0 m, >1.0 m); при възможност 

измерване 
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4. Водно ниво – оценяване (ниско, нормално, високо) 

5. Скорост на течението – оценяване - бавно (<0.3 cm/s), средно (0.3-0.5 cm/s), бързо (>0.5 cm/s); при 

възможност измерване 

6. Характер на дънния субстрат – оценяване - камъни (> 6.3 cm), чъкал, примесен с пясък (2.0 mm – 6.3 cm), 

пясък (0.063 - 2 mm), фини частици, глина, тиня (< 0.063 mm), изкуствен субстрат (бетон, асфалт и др.) 

7. Растителност – оценяване (силно, слабо, липсва), по възможност се описват преобладаващите видове 

крайбрежни, дървесни, потопени, плаващи 

8. Температура на водата (оС) – измерване 

9. Разтворен кислород (mg/l) – измерване 

10. рН - измерване 

11. Електропроводимост (µS/cm) - измерване 

12. Отчитане на други видове – миди от сем. Unionidae, други миди, и др. 

Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

Малко вероятно е да има грешки, тъй като повечето параметри се оценяват по скали/класове, като стойностите 

варират в широк диапазон. 

Източници и големина на 

грешките, включително и по 

експертна оценка 

 

 

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. Строителство на хидротехнически съоръжения, промяна на брега – регистриране наличието на 

хидротехнически съоръжения и промени в бреговете (водохващания, прагове, диги, облицовъчни и 

брегоукрепващи съоръжения, коригирани течения на реките, вдълбани речни корита, кариери и др.). 
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2. Замърсяване – отчитане на видимо замърсяване – наличие на инертни отпадъци, запенване, мирис, 

нехарактерен цвят, мътност, плаващи органични материи, в забележка се описват потенциални източници на 

замърсяване: села, населени местности, ферми, селскостопански площи, канали, тръби. 

3. Антропогенно присъствие – отчита се наличие на човешко присъствие (къмпингиране, туризъм, риболов, 

спорт, строителство, сгради и др.). 

4. Наличие на водни инвазивни чужди видове – отчита се наличието на водни инвазивни чужди видове. 

Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

Може да се получат грешки при неотчитане на някоя от заплахите. 

Източници и големина на 

грешките, включително и по 

експертна оценка 

При неотчитане на някоя от заплахите грешката може да се отрази на оценката за състоянието на популацията. 

 

 

IV. Периодичност на наблюдение 

1. Препоръчителен период 

(периоди) от годината, през 

който трябва да се провежда 

мониторингът на всеки вид 

Само зимата е неподходящ период за събиране на данни. През останалото време сезонността не е от значение, 

но съществува период на ниско ниво на водите (особено за р. Дунав), който е най-подходящ за отчитане на 

обектите. Най-подходящи периоди са: 

 Посещение на зоните в котловините, равнините и хълмистите земи – юни-октомври. 

 Посещение на зоните в нископланинския пояс – юли-август. 

2. Продължителност на 

еднократното наблюдение 

(набиране на данни), в дни и 

часове 

В рамките на 2-6 часа. За един ден могат да бъдат направени до 3 еднократни наблюдения. 
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3. Необходим брой 

посещения на терен в 

рамките на една година 

Минимум 1, максимум 3 посещения за година. 

4. Необходим брой дни за 

всяко посещение на терен 

В зависимост от големината на изследваната територия минимум 1 ден за посещение на терен. 

5. Оптимален период за 

повтаряне на наблюденията  

1 година. 

6. Минимален брой 

повторения на 

наблюденията с оглед 

установяване на тенденции в 

състоянието на видовете 

6 години. 

 

 

V. Информация за точки, маршрути и пробни площи 

Терминология: 

Територия за мониторинг – по-обширна географска (планина, езеро и т.н.) или друга (напр. защитена територия, защитена зона) обособена 

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 
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отчетни единици (отчетни точки/площадки), се попълват в един полеви формуляр. 

 

За методиката: 

При настоящата методика, при първия етап на мониторинга (скрининга) се използва трансектният метод, като пробните трансекти (пробни 

единици) са 100-метрови участъци са с ширина 1-5 m. Броят на трансектите може да варира в зависимост от големината на изследваната територия 

(обикновено от 1 до 3). GPS точките се отчитат в началото и в края на всеки трансект. При същинския мониторинг се избират представителни 

находища, като се работи върху отчетни площадки (от 1 до 3). Размерът на отчетната площадка е 1 m2. GPS точка се отчита на всяка отчетна 

площадка.  

 

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

При провеждането на полевите наблюдения се попълва Полеви формуляр за мониторинг (полевият формуляр е приложен в отделен документ - 

„Полеви формуляр за мониторинг на видове от сем. Unionidae“). Един формуляр се попълва за един вид/група за една дата и за една пробна 

единица (пробен трансект). 

 

 

VII. Необходимо техническо оборудване 

Необходимото техническо оборудване включва: 

 Подходяща лична екипировка за работа на терен 

 Ботуши, гащеризони 

 Неопренов (сух) гащеризон, маска и шнорхел, водолазен фенер, в случай, че се използва гмуркане 

 GPS приемник, дигитален фотоапарат 

 Акумулаторни батерии със зарядно устройство 

 Фенери (челници) 
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 Лодка и оборудване за лодката (въжета, котва, гребла, спасителни жилетки) 

 Двигател за лодка, резервоар за бензин, масло и консумативи 

 Ехолот 

 Лазерен далекомер 

 Теренни уреди за измерване на физикохимичните показатели на водата – оксиметър, рН-метър, кондуктометър 

 Драги (триъгълна, правоъгълна, със зъбци или без, лека, тежка), въжета 

 Ръчна квадратна мрежа, хидробиологични кепчета (мрежи) 

 Батископ 

 Сита – метални, пластмасови, с къса и с дължа дръжка 

 Дигитален шублер и ролетка за измерване ширината и дължината на отчетните площадки, както и дължината на мидите 

 Кофи 

 Пластмасови банки и найлонови пликове за проби 

 Спирт 96% 

 Теренен бележник и полеви формуляри за попълване на данните 

 Моливи, маркери, етикети, пинсети 

 

VIII. Екип 

Екипът се състои от минимум 2 експерта. Ръководителят на екипа трябва да е биолог с необходимата квалификация, компетентност и теренен опит. 

При работа с лодка поне един от членовете на екипа трябва да има капитанско разрешително. 

 

IX. Правила за безопасност при теренната работа 

Спазват се следните правила за безопасност при работа на терен: 

1. Екип от минимум 2 души, за р. Дунав по възможност и повече 



НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ 

 

Методика за мониторинг – Тип Arthropoda, Клас Bivalvia, Разред Unionida 

Стр. 16 от 18 

2. Подходяща лична екипировка за работа на терен (здрави ботуши, гащеризон, защитно облекло, топли дрехи, храна, напитки, зареден мобилен 

телефон) 

3. При работа с лодка задължително използване на спасителни жилетки 

4. Газенето се извършва само в плитки води, не се влиза във водата, ако дъното не се вижда ясно или течението е много бързо; при необходимост 

се извършва осигуряване от брега с въже 

5. При замърсени води се използват гумени ръкавици 

6. Вземат се мерки против кърлежи и ухапвания от други насекоми 

7. Аптечка за осигуряване на първа помощ при нараняване, ухапване от животни или заболяване. 
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