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Дейност 1. Провеждане на мониторинг на целевите
видове земноводни и влечуги

Подготовка за извършване на теренна работа

Подготовката за теренна работа стартира с изработване и разпечатване на
необходимите картни материали и хартиени полеви протоколи, получаване на
необходимите съгласувания и разрешителни. Трите полеви екипа бяха осигурени с
необходимият картен материал, изработен от ГИС експерта на проекта, включващ
сателитни карти на проучваните площи с нанесени на тях граници на квадратите 10х10
км и 1х1км, както и с нанесени точки на предишните регистрации на целевите видове
от BioMon за проверка на терен. Същите данни бяха предоставени и в KML формат за
лесна ориентация на терен с използване на смартфон.

Беше организиран  съвместен полеви тест на използваните методики, протоколи,
оборудване и подход за извършването на проучванията, в който участва ръководителя
на проекта и минимум един от ръководителите на полеви екипи. Предвид усложнената
обстановката в страната поради COVID-19 кризата, теста на използваните методики,
протоколи, картен материал и подход за извършване на проучването беше извършен
онлайн, при участието на всички ръководители на полеви екипи и полевите сътрудници.
Бяха обсъдени възможни предизвикателства при попълването на полевите формуляри
и бяха предложени варианти за решаването им. Беше възприет подхода за попълване
на полевите формуляри на хартиен носител и последващото им прехвърляне в базата
данни след преминаване на качествения контрол съгласно организацията на работата.
На тази среща беше разпределена и работата по територии, като бяха взети предвид
различни фактори за оптимизиране като близост на терена, опит на експертите в
съответната територия и съответната група земноводни и влечуги и т.н.

Провеждане на теренната работа

Бяха сформирани 3 полеви екипа за извършване на полевите проучвания, състоящи се
от един ръководител и един или двама полеви сътрудници: Екип 1 - проф. Н. Начев,
гл.ас. Теодора Койнова и Павлина Маринова, Екип 2 - гл.ас. Александър Пулев и
Красимир Стоянов и Екип 3 - Стоян Михов и Даниела Каракашева. Екипите обходиха
общо 58 територии за мониторинг - квадрати10х10км (Таблица 1) и 262 мониторингови
площадки - 1х1 км (Приложение 1), някои от които по два или три пъти, в периода
април-юли 2021 г., като основната част от изследванията беше проведена през април и
май. Предвид необичайно студената пролет, част от изследванията на
високопланинските видове се проведоха през юни, в рамките на предвиденото в
методиката, поради задържането на снега над 2000 метра и след средата на месец май.

Възложителят е определил в заданието 45 територии за мониторинг (квадрати 10х10
км), като всички те бяха посетени на терен. Проучвания бяха извършени във всички, с
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изключение на една територия за мониторинг - 10kmE540N235 (Криводол) определена
за червенобуза костенурка (Trachemys scripta), с единствена площадка за мониторинг
1kmE5400N2354, която при посещението на терен се оказа непригодна за водната
костенурка – хълм с обработваеми земи и сухи поляни, далеч от водоеми. Огледът на
цялата територия за мониторинг (квадрат 10х10 км) не показа наличие на стоящи
водоеми, с изключение на три малки селски язовира, арендовани към момента с
невъзможност за достъп. Подобна беше ситуацията и със съседната територия за
мониторинг 10kmE539N235 (Бойчиновци Монтанско), определена за червенобуза
костенурка (Trachemys scripta) с две площадки за мониторинг, отново в неподходящ
биотоп – хълм с ксерофитна растителност и обработваеми земи, но в този случай в
рамките на територията за мониторинг успяхме да намерим сравнително подходящ
биотоп – изоставени кариери близо до река Огоста, където беше осъществен
мониторинга. Като цяло териториите и площадките, определени за мониторинг на
инвазивният вид червенобуза костенурка са твърде много (22 от общо 45 територии за
всички видове) и вероятно са останали, като площадки от проведен първоначален
проучвателен мониторинг за присъствието на вида, които не са довели до регистрации,
доколкото в BioMon има само една регистрация на червенобуза костенурка в една
площадка (Рупите).

С встъпителния доклад бяха определени допълнителни 47 територии за мониторинг
(квадрати 10х10 км), за видовете за които нямаше дефинирани територии за
мониторинг в заданието. Почти всички съвпадат с териториите за мониторинг,
определени за дефинираните със заданието видове, с изключение на две -
10kmE548N222 (Варвара Родопи) и 10kmE540N218 (Струма Симитли), които бяха нови
територии за мониторинг. По време на изпълнението на теренните проучвания бяха
проучени и определени още 11 нови територии за мониторинг (квадрати 10х10км), с
което общият брой на посетените допълнителни и дефинирани от Възложителя
територии за мониторинг достигна 58 (Таблица 1).

Таблица 1. Списък на посетените
територии за мониторинг 10х10 км
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дефинирани от Възложителя  територии за мониторинг 10х10 км
1 Орсоя Добри дол 10kmE536N238 x

2 Драгоман 10kmE537N229 x o o

3 Орсоя 10kmE537N239 x o
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4 Бойчиновци Монтанско 10kmE539N235 x o o

5 Дружево Врачанско 10kmE540N232 x o

6 Оризово Врачанско 10kmE540N233 x o

7 Криводол 10kmE540N235 x o

8 Очиндол 10kmE541N231 x o o

9 Очиндол над Враца 10kmE541N232 x o o

10 Рупите 10kmE542N213 x o o o

11 Струма - Кулата 10kmE543N213 x o o

12 Оряхово 10kmE544N239 x o

13 Родопи - Костенец 10kmE546N223 x o

14 Плевен Гривица 10kmE550N237 x o

15 Съединение 10kmE551N224 x o

16 Дебово - Муселиево 10kmE551N239 x o

17 Белене 10kmE554N240 x o o

18 Родопи Пловдивци 10kmE555N215 x o o

19 Родопи Мостово 10kmE555N220 x o o o

20 Марица Виница 10kmE556N224 x o

21 Калимок Бръшлен 10kmE563N246 x o o

22 Биково Новозагорско 10kmE564N229 x o

23 Меден Бук Изт Родопи 10kmE565N217 x o

24 Мандрица Изт Родопи 10kmE566N217 x o o

25 Стралджа 10kmE568N231 x o

26 Мандра- Пода 10kmE574N231 x

27 Атанасовско езеро 10kmE574N233 x o o

28 Дюлино Камчийска 10kmE575N236 x o

29 Странджа - М Търново 10kmE576N226 x o o

30 Странджа - Стоилово 10kmE576N227 x o

31 Шабла 10kmE580N246 x

32 Дуранкулак 10kmE580N247 x o

33 Зап Стара планина 10kmE534N225 x o

34 граница Кюстендилско 10kmE535N220 x x o

35 Савойски Кюстендилско 10kmE536N220 x x o o

36 Губеш Берковица 10kmE538N231 x x

37 Берковица Монтанско 10kmE538N232 x x

38 Витоша - Владая 10kmE540N226 x o o

39 Клисура 10kmE550N228 x o o

40 Смолян - Стикъл 10kmE553N217 x x o o

41 Смолян 10kmE554N217 x x o o

42 Нос Емине - св Влас 10kmE576N235 x o

43 Приморско Маслен нос 10kmE577N230 x x o o

44 нос Емине 10kmE577N235 x

45 Синеморец Варвара 10kmE579N228 x x x o

Допълнителни територии за мониторинг 10х10 км
46 Варвара Родопи 10kmE548N222 o o

47 Струма Симитли 10kmE540N218 o o
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48 Пирин 10kmE543N217 о
49 Рила 10kmE541N221 о
50 Западни Родопи 10kmE549N219 о
51 Шуменско плато 10kmE568N239 о о о
52 Върбица 10kmE567N235 о о о о
53 Харманли 10kmE563N222 о о о
54 Сакар - Срем 10kmE567N225 о
55 Миндя 10kmE560N234 о о
56 Кръстец 10kmE558N231 о
57 Централен Балкан 10kmE554N230 o

58 Узана 10kmE556N230 о

При провеждането на теренната работа беше използвана „Методика за мониторинг на
земноводни и влечуги“ към НСМСБР, публикувана на интернет страницата на ИАОС,
като в движение бяха извършвани адаптации на методиката за някои видове с цел
получаването на по-релевантни резултати и избягване получаването на фалшиво ниски
резултати и нереалистични оценки. Тези адаптации ще бъдат предложени за обсъждане
на срещата по Дейност 3, или на друга среща, съгласувана с Възложителя.

Таблица 2. Видове обект на мониторинг и периоди за теренни проучвания, съгласно
одобрените методики

Българско
наименование

Научно
наименование период на проучване част от деня

1 Кафява крастава
жаба Bufo bufo април май юни 20:00-2:00

2 Горски гущер Darevskia praticola април май юни светлата част на
деня

3 Алпийски тритон Ichthyosaura alpestris април май юни светлата част на
деня/ 20:00-08:00

4 Обикновен
(малък) тритон Lissotriton vulgaris април май юни без ограничение

5 Вдлъбнаточел
смок Malpolon insignitus април май юни светлата част на

деня

6 Черноврата
стрелушка Platyceps collaris май светлата част на

деня

7 Дъждовник Salamandra
salamandra април май юни светлата част на

деня
8 Червейница Typhlops vermicularis април май юни 21:00-2:00

9 Усойница Vipera berus май юни юли светлата част на
деня

10 Живороден
гущер Zootoca vivipara май юни светлата част на

деня

11 Червенобуза
костенурка 1

Trachemys scripta
elegans април май юни светлата част на

деня

1 За червенобузата костенурка няма определен в методиката период на проучване и беше
използван периодът, определен за другите два вида блатни костенурки – обикновената и
каспийската, които имат сходна биология.
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Теренните проучвания се извършиха съгласно одобрения график и в рамките на
посочените в методиката срокове.

На терен, първичните данни от проведения мониторинг се вписваха в полеви
формуляри на хартиен носител по образеца, наличен на сайта на ИАОС, който беше
преформатиран за побиране на две страници А4, с цел по-голяма практичност и
намаляване обема на използваната хартия. Всички хартиени полеви формуляри са
сканирани и са предадени в цифров вид, заедно с всички останали първични данни и
файлове - тракове, точки.

Всеки екип беше оборудван с GPS приемници за записване на първична пространствена
информация - GPS тракове/координати на точки и фотоапарати за заснемане на
наблюдаваните обекти, като събраната информация предаваме във файлови формати
gpx. Координатната система на пространствените файлове е WGS84, проекция UTM 35N.
Попълнените полеви формуляри са въведени в специализираната база данни в
Информационната система (ИС) към НСМСБР. Приложени са снимки на установените
видове, където е възможно или на техните местообитания, направени при
провеждането на теренните наблюдения, снимките са въведени в Информационната
система (ИС) към НСМСБР и прикачени към регистрацията на съответния вид.

Предвид факта, че цялата информация и снимки от проучването се въвеждат в
дигитален вид в Информационната система (ИС) към НСМСБР, чрез софтуера BioMon, в
допълнителен дигитален вид, на цифров носител към доклада прилагаме само
първичните данни, за които няма възможност да се прикачват в ИС, а именно
сканираните хартиени полеви формуляри и данните от GPS устройствата (трак и точки)
в gpx формат. С цел по-удобно боравене с големия брой полеви формуляри,
пространствените файлове в gpx формат и съответните сканирани файлове на полевите
формуляри, бяха организирани в електронен вид в общи папки за всяка мониторингова
територия (квадрат 10х10км) с име - кода на квадрата 10х10 км, съгласно заданието
(напр. E548N222). Във всяка една от тези папки са поставени всички файлове, които се
отнасят за съответната територия (полевите формуляри от отделните площадки,
траковете в територията и GPS точките), като са наименувани спрямо кодовете на
територията, за която се отнасят. Полевите формуляри са наименувани с кода на
мониторинговата площадка 1х1 км (напр. E5481N2223), а траковете и GPS точките са
дадени за цялата мониторингова територия 10х10 км, тъй като допълнителното им
нарязване спрямо полевите формуляри, би довело до генериране на много голям обем
файлове, което ще затрудни прегледа им.
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Резултати от теренната работа за всеки отделен вид

Алпийски тритон (Triturus alpestris) (=Ichthyosaura alpestris)

Времеви период на мониторинг
съгласно методиката: април – юни,
има определени два часови
интервала: светлата част на деня и
20:00-08:00 часа, което на практика
означава без ограничения за част от
денонощието.

Определени от Възложителя
територии за мониторинг: От
възложителя са определени 8
територии за мониторинг (квадрати
10х10 км), като в пет от тях има
предишна регистрация на вида в

BioMon. Посетени са всички определени по заданието квадрати в рамките на определения в
методиката период. Видът е регистриран в пет от териториите за мониторинг, които до голяма
степен съвпадат с тези от предходните регистрации, като на една не е установен (Осогово до
границата), а на друга е новоустановен (Краището).

Малък тритон (Lissotriton vulgaris)

Figure 3. Малък тритон, мъжки, Миндя Figure 2. Малък тритон, женски, Миндя

Figure 1. Алпийски тритон, мъжки, Смолян
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Времеви период на мониторинг съгласно методиката: април – юни, без ограничение за част от
денонощието.

Определени от Възложителя територии за мониторинг: Не са определени

Предложени от Изпълнителя територии за мониторинг: В техническото предложение
Изпълнителя се ангажира да определи и проучи минимум 12 територии за мониторинг.
Определени и проучени бяха 19 квадрата 10х10 км. В 17 от тях видът беше потвърден, в два не
беше открит.

Дъждовник (Salamandra salamandra)

Времеви период на мониторинг съгласно методиката: април – юни, светла част от
денонощието.

Определени от Възложителя територии за мониторинг: Не са определени.

Предложени от Изпълнителя територии за мониторинг: В техническото предложение
Изпълнителя се ангажира да определи и проучи минимум 8 територии за мониторинг.
Определени и проучени бяха 13 квадрата 10х10 км. От тях само в три има данни за намирането
на вида в BioMon. В 11 от тях видът беше потвърден, в два не беше открит (Смоленските езера).
Последните квадрати бяха избрани въпреки, че в BioMon няма данни, поради историческите
сведения, че в Долно Смолянското езеро са се срещали „в началото на месец юли обилно ларви
на Salamandra salamandra“ (Буреш и Цонков, 1934г.).

Figure 5. Дъждовник, възрастен, Родопи, Мостово Figure 4. Дъждовник, ларва, Родопи, Мостово
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Кафява крастава жаба (Bufo bufo)

Времеви период на мониторинг съгласно
методиката: април – юни, 20:00 – 02:00 часа.

Определени от Възложителя територии за мониторинг: Не са определени

Предложени от Изпълнителя територии за мониторинг: В техническото предложение
Изпълнителя се ангажира да определи и проучи минимум 15 територии за мониторинг.
Определени и проучени бяха 21 квадрата 10х10 км. В 19 от тях видът беше потвърден. С
финалният доклад ще бъде предложена за обсъждане промяна на част от методиката изискваща
нощно проучване.

Червенобуза (червеноуха) костенурка (Trachemys scripta)

Времеви период на мониторинг
съгласно методиката: няма определен
период в методиката, възприет е
периода на обикновената блатна и
каспийската костенурка - април – юни,
светлата част на деня

Определени от Възложителя
територии за мониторинг: От
възложителя са определени 22
територии за мониторинг (квадрати
10х10 км), като само в един от тях има
предишна регистрация на вида.
Посетени са всички определени по

заданието квадрати в рамките на определения в методиката период. Видът е регистриран само в
две от териториите за мониторинг, тази с предходната регистрация (Рупите) и една без
предходна регистрация – Ропотамо, Вельов вир. Голяма част от определените територии и
площадки за мониторинг бяха слабо пригодни или непригодни за намирането на вида. Където
беше релевантно с цел рационално ползване на ресурса, мониторинговите територии бяха
използвани за  проучване на други целеви за проучването видове, основно земноводни. На места

Figure 8. Червенобузи костенурки, Рупите

Figure 7. Кафява крастава жаба, мъжки, Гривица Figure 6. Копулация и клумпени, Мостово, Родопи
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местни хора ни показваха места, където са виждали червенобузи костенурки, но често се
оказваше, че това са каспийски. С финалният доклад ще предложим редуциране на териториите
за бъдещ мониторинг. Популациите от червенобузи костенурки във Вельов вир и Рупите
изискват специално внимание и мерки, тъй като са потенциално опасни за възникване на огнище
за разпространение в природата, при успешно размножаване.

Живороден (планински) гущер (Zootoca vivipara)

Времеви период на мониторинг съгласно методиката: април – юни, светлата част на деня

Посетени са всички 7 определени по заданието квадрати в рамките на определения в методиката
период. В 5 от 7 квадрата видът има предходни регистрации в НСМБР, а в 2 няма. По време на
настоящите проучвания е регистриран в 4 квадрата от определените от Възложителя, и в 4
допълнителни определени за други видове. От квадратите с предходни регистрации, видът не
беше установен само в един - 10kmE553N217 Родопи, връх Перелик, най-южното находище на
вида в България. Който беше посетен два пъти, веднъж през май и веднъж през юни,  но високо
(над 2000 м.н.в) беше проучван само през юни, поради наличието на 30 см снежна покривка през
май. Този случай изисква специално внимание и повторни проучвания. В квадратите в които
няма предходни регистрации видът не беше установен и сега и предлагаме да отпаднат като
бъдещи мониторингови площадки.

Figure 9. Живороден гущер, мъжки, Витоша Figure 10. Живороден гущер женски, Витоша
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Горски гущер (Darevskia praticola)

Времеви период на мониторинг съгласно
методиката: април – юни, светлата част на
деня.

Определени от Възложителя територии за
мониторинг: От възложителя са определени
13 територии за мониторинг (квадрати 10х10
км), като само в 7 от тях има предишна
регистрация на вида в BioMon. Посетени са
всички определени по заданието квадрати в
рамките на определения в методиката
период. Видът е регистриран в единадесет от
определените територии за мониторинг и
една от допълнителните.

Черноврата стрелушка (Platyceps collaris)

Времеви период на мониторинг
съгласно методиката: май,
светлата част на деня.

Определени от Възложителя
територии за мониторинг: От
възложителя са определени 4
територии за мониторинг
(квадрати 10х10 км), като само в
1 от тях има предишна
регистрация на вида в BioMon.
Посетени са всички определени
по заданието квадрати в рамките
на определения в методиката
период. Видът не е регистриран
при теренните проучвания.

Неоткриването му се дължи основно на  спецификата на вида, скрития начин на живот и най-
вече липсата на точни данни от предишни проучвания, необходимо е детайлизиране на
методиката за мониторинг, в частност за видове с подобни на стрелеца поведение и скрит начин
на живот.

Figure 11. Горски гущер, женски, Врачански Балкан

Figure 12. Черноврата стрелушка, снимка 1999 г. Ропотамо
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Вдлъбнаточел смок (Гущерница) (Malpolon insignitus)

Времеви период на мониторинг съгласно
методиката: април – юни, светла част от
денонощието.

Определени от Възложителя територии
за мониторинг: Не са определени.

Предложени от Изпълнителя територии
за мониторинг: В техническото
предложение Изпълнителя се ангажира да
определи и проучи минимум 3 територии
за мониторинг. Определени и проучени
бяха 8 квадрата 10х10 км. От тях само в 1
има данни за намирането на вида в BioMon.
В 7 от тях видът беше потвърден, в един не
беше открит (Остър камък,

Харманлийско), като това е и единственото местонахождение от проучените, за което има
предишни данни в BioMon.

Червейница (Typhlops vermicularis)

Времеви период на мониторинг
съгласно методиката: април – юни,
21:00 - 02:00 часа.

Определени от Възложителя
територии за мониторинг: Не са
определени.

Предложени от Изпълнителя
територии за мониторинг: В
техническото предложение
Изпълнителя се ангажира да определи и
проучи минимум 4 територии за
мониторинг. Определени и проучени
бяха 4 квадрата 10х10 км. В BioMon
няма предишни данни за вида. В 3 от
териториите  видът беше потвърден, в

един не беше открит, но беше установен в целеви квадрат на друг вид (нос Емине), което е ново
находище на вида за страната и в друг биогеографски регион.

Figure. Червейница от нос Емине

Figure 13. Вдлъбнаточел смок, Странджа
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Усойница (Vipera berus)

Времеви период на мониторинг съгласно методиката: май – юли, светлата част на деня.

Определени от Възложителя територии за мониторинг: Не са определени.

Предложени от Изпълнителя територии за мониторинг: В техническото предложение
Изпълнителя се ангажира да определи и проучи минимум 8 територии за мониторинг.
Определени и проучени бяха 12 квадрата 10х10 км. В BioMon има данни за регистрация на вида
в два от тях. В 5 от териториите видът беше потвърден при теренните проучвания.

Валидиране на резултатите от теренната работа

За валидиране на резултатите от теренната работа с встъпителният доклад бяха
определени 2 квадрата 10х10 км от заложените за мониторинг. Беше извършено
валидиране на теренната работа, чрез проучване на един и същ участък избран от
Ръководителя на проекта, от два различни полеви екипа, в рамките на проектния
период. Изработена беше методика за валидация на база вътрешния протокол и
индекс използван при мониторинга на други гръбначни групи, съгласно която, всеки от
видовете земноводни и влечуги е поставен в една от 5 категории:

1. Видове с висока численост, по-слабо подвижни или териториални с висока степен на
откриване през широк период в годината

2. Видове с висока степен на откриване и слаба подвижност, но през кратки периоди в
годината

3. Видове с по-висока численост, но голяма индивидуална територия, силно подвижни,
малка вероятност да бъдат открити на същата точка

4. Видове с варираща според околната среда активност (влага, светлина, температура)
сравнително ниска степен на откриване

Figure 15. Vipera berus женска Figure 14. Vipera berus - Узана, меланист, смачкан от
мотоциклет
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5. Видове с ниска численост, голяма индивидуална територия, силно подвижни,
плашливи, със скрит начин на живот

В таблица се въвеждат относителната честота на срещане по време на всяко едно от
проучванията в скала от 1 до 5 и оценяващият експерт дава оценка от 1 до 10 за
съответствието на всеки вид на база на тези данни и категорията на откриване на вида,
като има възможност за експертно обяснение на евентуални разлики. Общата оценка е
средноаритметично от оценките на видовете, като за минимум за преминаване са
определени 8 точки.

В двата случая валидацията беше премината успешно, без забележки, като в единият
случай – нос Емине, бяха достигнати почти максималният брой точки. Беше установено,
че колкото по-скоро след първото проучване се извършва контролата, толкова по-
близки са резултатите, но от друга страна при по-голяма време разлика между
проучванията, валидацията може да бъде и много полезен инструмент за откриване на
видове, които поради специфични особености не са били открити при предходното
проучване, какъвто беше случая с валидацията при Виница, която беше извършена
почти два месеца след първоначалното проучване, но допринесе да бъде установен
целевия вид, въпреки че беше с много ограничено разпространение. Протоколите от
валидацията с оценките са представени в Приложения 2.1 и 2.2

Проверки на терен

Проверките на терен, като класически метод за гарантиране извършване на контрол
върху изпълнението на теренната работа, постепенно губят позиции за сметка на новите
технологии и валидацията, които са доста по-достоверен и полезен инструмент, който
може да се използва не само за проверка на данните събирани от полевите екипи, но и
за събиране на допълнително данни, особено при редки видове и такива със скрит
начин на живот. Проверките на терен, ако не бъдат извършени по правилния начин
могат да нарушат и компрометират теренния ден, предвид спецификата на теренната
работа с влечугите и дългите маршрути, които се обхождат пеша.

Бяха извършени две проверки на терен - 2% от теренните дни, при определени с
встъпителния доклад не по-малко от 1%. Проверките бяха извършени от Ръководителя
на проекта, като бяха използвани основно за обмяна на опит, въпроси и снабдяване на
екипите с консумативи, протоколи, карти и други. И двете проверки на терен не
констатираха нередности и бяха проведени по начин, който не затруднява работата на
екипа през съответния ден.

Протоколите от проверките на терен са приложени в Приложения 3.1 и 3.2
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Качествен контрол на получените теренни данни

Получените резултати от теренната работа преминаха качествен контрол в следните
стъпки:

Полевите протоколи са проверени за техническо съответствие и пълнота от технически
сътрудник и прегледани по експертната част от ръководителя на проекта или от експерт
херпетолог.  Пространствените данни от GPS са проверени от GIS експерта. След
одобрението на получените резултати, полевите протоколи, заедно с всички атрибути,
бяха въведени в базата данни на ИС на НСМБР.

Дейност 2. Анализ и оценка на природозащитното

състояние на целевите видове

Анализът и оценката на природозащитното състояние на целевите видове се
изработени от херпетолозите по проекта. Оценъчните доклади са проверени за
техническо съответствие и пълнота от техническият сътрудник и от Ръководителя на
проекта по експертната част.  След одобрението на получените резултати, оценъчният
доклад е предаден с настоящия втори междинен доклад.

За всеки вид от обектите на мониторинг е направен статистически на данните от
полевите формуляри, оценките се представени като доклади за всеки целеви вид.

Почти всички видове след прилагане на методиката за оценка излизат във
неблагоприятно лошо състояние, с изключение на дъждовника (Salamandra
salamandra), който е в неблагоприятно незадоволително, за червенобузата костенурка
не се оценява природозащитно състояние, предвид факта че е инвазивен вид, оценена
е с нарастваща численост. Това неблагоприятно лошо състояние на основната част от
херпетофауната от една страна се обяснява с действително угнетено състояние, в което
се намират земноводните и влечугите, но от друга страна, някои предварителни
постройки на методиката за оценка, предполагат теоретично много трудно излизане на
определен вид в незадоволително състояние, а в благоприятно е практически почти
невъзможно. Това особено се отнася за параметъра срещаемост, по който един вид
може да бъде в благоприятно състояние, само ако бъде открит в абсолютно всички
пробни площи, в които се търси, което е практически много трудно да се случи предвид
методиката на мониторинг. Съответно преминаването в неблагоприятно лошо
състояние се случва, когато видът е открит в по-малко от 70% от пробните площи.
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Вид Природозащитно
състояние

1 Дъждовник Salamandra salamandra НН
2 Алпийски тритон Triturus alpestris НЛ
3 Обикновен тритон Lissotriton vulgaris НЛ
4 Кафява крастава жаба Bufo bufo НЛ
5 Червенобуза костенурка Trachemys scripta н/п
6 Живороден гущер Zootoca vivipara НЛ
7 Горски гущер Darevskia praticola НЛ
8 Змия червейница Typhlops vermicularis НЛ
9 Черноврата стрелушка Platyceps collaris НЛ

10 Вдлъбнаточел смок Malpolon insignitus НЛ
11 Усойница Vipera berus НЛ

Съгласно техническото задание, оценките на природозащитното състояние за всеки
вид са представени в отделни доклади, дадени като приложения в доклада.
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Доклад за оценка на състоянието на дъждовник (Salamandra salamandra) по данни от 2021 г.

Въведение

Дъждовникът се среща в планинските райони на страната, основно във влажният горския пояс,
най-често между 400 и 1500 m н.в., но е намиран и по-високо. Размножава се както в малки
(планински ручеи потоци, локви по черните пътища, канавки, шахти, чешми и др.), така и в
крайбрежните части на големи водоеми (естествени и изкуствени езера), избягва водоеми с рибна
фауна или се придържа само в частите им, сравнително недостъпни за рибите. Раждането на
малките е през есента или пролетта, в богати на кислород водоеми, течащи или стоящи.
Възрастните водят скрит начин на живот, обикновено излизат от скривалищата си (под камъни,
в коренища, шума, пънове) нощем при влажно време или през деня след дъжд и при влажно,
мъгливо време.

Видът S. salamandra е оценен на база данните от 13 места за мониторинг и 37 пробни площи.
Визуализацията на данните е представена на Фигура 1.

Оценката е формирана на база данните, събрани през 2021 г.

Фигура 1. Карта с проучените територии за мониторинг на дъждовник (Salamandra salamandra)
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1. Оценка на ниво територия за мониторинг - 10x10 km

А/ Оценка по параметри за територии за мониторинг 10х10 км

1.1. Обилие

Изчислението на обилието при дъждовника е затруднено, тъй като видът най-често видът се
установява на терен във двете си възрастови форми - като ларви във водоемите и като възрастни
индивиди при трансектен метод при подходящо време, след дъжд. Подобно на останалите
земноводни, двете възрастови форми са с различна срещаемост и численост. По тази причина е
решено да се използва относителната численост, подобно на подхода за алпийския тритон , приет
по проект „Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове
и хабитати на територията на цялата страна – I фаза“ (Цанков, Попгеоргиев, Наумов 2014 г.),
равна на общият брой установени екземпляри в мониторинговата територия, независимо от
използваната методика, разделен на броя на пробните площи в съответната мониторингова
територия. Изведена е начална референтната стойност на база горната граница на доверителния
интервал на средната стойност, получена при настоящите изследвания, а именно 17,5 индивида
средно в мониторингова територия (доверителен интервал CI=5.22÷17.53), като при стойности
на NAb под референтната, състоянието е категоризирано като неблагоприятно незадоволително,
границата на преминаване на вида в категория „неблагоприятно лошо“ да се случва, когато
относителната численост [NAb] намалее под долната граница на доверителния интервал, а именно
по-ниско от 3,2 екземпляра в мониторингова територия (Таблица 1).

Дескриптивните данни за относителна численост [NAb] от отделните места за мониторинг са
представени в Error! Reference source not found..

Таблица 1. Предложение за промяна на границите за оценка
Относителна численост [NAb]

Състояние Предложение

Благоприятно >17,5
Неблагоприятно незадоволително (НН) 5,2-17,5
Неблагоприятно лошо (НЛ) <3,2

Таблица 2 . Дескриптивни данни за параметъра относителна численост [NAb] за вида S. salamandra

Относителна численост [NAb] и оценка

Територия за
мониторинг
10х10км

2021 г.

инд/км Оценка

Зап Стара Планина 10kmE534N225 22,4 Б

Савойски Кюстендилско 10kmE536N220 0,21 НЛ

Губеш Берковица 10kmE538N231 2,5 НЛ

Озирово Врачанско 10kmE540N233 26,39 Б

Очиндол 10kmE541N231 1,78 НЛ

Родопи - Костенец 10kmE546N223 5,41 НН
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Клисура 10kmE550N228 2,32 НЛ

Смолян - Стикъл 10kmE553N217 0 НЛ

Смолян 10kmE554N217 0 НЛ

Родопи Пловдивци 10kmE555N215 14,44 Б

Родопи Мостово 10kmE555N220 28,22 Б

Шуменско плато 10kmE568N239 30,0 Б

Върбица 10kmE567N235 4,0 НЛ

Кръстец 10kmE558N231 1,25 НЛ
Забележка: Б – благоприятно, НН – неблагоприятно незадоволително, НЛ – неблагоприятно лошо.

1.2. Полова структура

Половата структура представлява относителният дял на женски екземпляри в извадката [G],
представен като броя на женските към общия брой установени екземпляри. Съгласно методиката
този параметър не се отчита за вида дъждовник (S. salamandra).

1.3. Възрастова структура

Възрастовата структура представлява относителният дял на неполовозрелите спрямо общия брой
екземпляри в извадката [A], представен като броят на неполовозрелите към общия брой
индивиди. Референтната стойност за благоприятно състояние е p≥0.1, при по-ниски стойности
състоянието може да се определи като „неблагоприятно“.

Съгласно методиката за оценка възрастовата структура се оценява само на ниво
мониторингова територия.

При земноводните, за които е характерно бързо настъпване на полова зрелост и потомство от
стотици до десетки хиляди от една двойка, което потомство се концентрира в малки по площ
водоеми, изчислението на възрастова структура е безпредметно, тъй като не дава представа за
състоянието на популациите, а в същото време може да повлияе сериозно на оценката, предвид
тежестта която му се дава a priori. Не е изчисляван за настоящата оценка.

1.4. Срещаемост

Срещаемостта представлява броят на пробните площи 1х1 km, в които даден вид е установен,
спрямо общия брой пробни площи (на ниво „място за мониторинг“).

Съгласно методиката, за видовете, при които присъствието в дадената територия, гарантира
намирането им, т.е. вероятността да бъдат открити е голяма, референтната стойност за
благоприятно състояние съвпада с максималната възможна, p=1. За неблагоприятно
незадоволително състояние, съответно р=0.8-0.9, за неблагоприятно лошо р=0-0.7.

Този начин на оценка, обаче предполага видът практически никога да не излезе в благоприятно
състояние на национално ниво, поради факта че дори в една пробна площ 1х1 км да не бъде
регистриран, то статуса му на национално ниво автоматично става неблагоприятен.
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Имайки предвид, че методиката на проучване не гарантира 100% регистриране на вида, и
въпреки че вероятността за намиране на вида при благоприятни условия е голяма, то тя не е
100%, особено при териториите с по-ниски числености.

Освен това начина, по който е представена оценката, не позволява еднозначно тълкуване,
например стойност на срещаемостта от 0,96, къде попада към благоприятно или неблагоприятно
състояние? Това важи и за другите гранични стойности.

Според нас трябва да се даде 10% толеранс, за евентуалното неоткриване на вида в единични
мониторингови площадки, така ще се премахне и двусмислието в границите на оценките.

По всичко изглежда показателят срещаемост на ниво мониторингова територия не е много
информативен особено като се изрази в отношение, имайки предвид че пробните площадки в
една мониторингова територия средно са 3, и ако вида е установен в две от площадките, то
автоматично оценката му става неблагоприятно лошо състояние, така практически оценката се
свежда до присъствие/отсъствие, затова предлагаме минимално уточняване границите на
оценката, като за граница между неблагоприятно лошо и неблагопрлиятно незадоволително да
се смята 0,66 (66%), а не 0,7 (70%) както е сега, това ще позволи в общия случай при наличие
на вида в 2 от 3 малки квадрата да е в незадоволително състояние, а ако е открит в един или не
е открит да е във лошо състояние, а в благоприятно състояние само ако е открит във всички.

Предложението ни е дадено в таблица 3. Резултатите с дескриптивните данни по параметъра
срещаемост са представени в Таблица 4.

Таблица 3. Предложение за граници на оценките на състояние по параметър срещаемост на база територия
за мониторинг 10х10

Състояние

Съгласно
методиката

Предложение

Срещаемост Срещаемост

Благоприятно =1 >0,90
Неблагоприятно незадоволително =0,8 – 0,9 >0,67 – 0,90
Неблагоприятно лошо =0-0,7 <0,66

Таблица 4. Дескриптивни данни за параметъра срещаемост [F] за вида S. salamandra

Срещаемост и оценка

Територия за
мониторинг
10х10км

2021 г.

[F] Оценка

Зап Стара Планина 10kmE534N225 1,0 Б

Савойски Кюстендилско 10kmE536N220 0,67 НН

Губеш Берковица 10kmE538N231 0,7 НН

Озирово Врачанско 10kmE540N233 0,667 НН

Очиндол 10kmE541N231 0,667 НН

Родопи - Костенец 10kmE546N223 1,0 Б

Клисура 10kmE550N228 1,0 Б

Смолян - Стикъл 10kmE553N217 0,0 НЛ
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Смолян 10kmE554N217 0,0 НЛ

Родопи Пловдивци 10kmE555N215 1,0 Б

Родопи Мостово 10kmE555N220 1,0 Б

Шуменско плато 10kmE568N239 1,0 Б

Върбица 10kmE567N235 1,0 Б

Кръстец 10kmE558N231 0,333 НЛ

Забележка: Б – благоприятно, НН – неблагоприятно незадоволително, НЛ – неблагоприятно лошо.

1.5. Влияния и заплахи

Броят на установените заплахи, валидни за даден вид, със съответните степени на значимост.

За благоприятно състояние може да бъде приета липсата на влияния/заплахи с категория H
(висока значимост) и до три включително заплахи с категория М (средна) и L (ниска значимост).
Състоянието е категоризирано като неблагоприятно незадоволително при установяване на до 3
заплахи с категория H и повече от 3 и до 5 заплахи с категория М и/или L. Състоянието е
категоризирано като неблагоприятно лошо при заплахи с категория H над 3, както и в случай че
М и/или L са над 5 независимо от стойността на Н.

Според стандартната таблица за докладване по чл. 17 (за периода 2007-2012 г., към който
реферира и Методиката за оценка към НСМСБР), на биогеографско ниво се използват следните
три категории за степен на значимост: H = висока значимост (вписват се максимум до 5 заплахи);
M = средна значимост; L = ниска значимост. Същите са използвани и на ниво мониторингова
територия. Оценъчните категории са формирани според установения брой заплахи с конкретна
степен на значимост, както следва:

- Благоприятно състояние: H=0; М≤3; L≤3
- Неблагоприятно незадоволително: 0≤H≤3; 3<М≤5 и/или 3<L≤5
- Неблагоприятно лошо: H>3 или H≥0; М>5 и/или L>5

Идентифицираните влияния и заплахи за вида и съответните им степени на въздействие са
представени в Таблица .

Много малко влияния и заплахи могат да бъдат констатирани достоверно на терен от едночасов
еднокилометров маршрут, често са от локална значимост и обикновено се свеждат до потенциални
влияния и заплахи, които могат да бъдат идентифицирани визуално и оставят дълготрайни видими
следи. Например опожаряване, сечи, убити екземпляри на пътя, изхвърлени боклуци. Глобални и
изключително тежки влияния и заплахи, като общо засушаване, по-малко валежи, промяна на
температурни и климатични условия, намаляване на влажността, промяна на хабитата/ сукцесия,
не могат да бъдат констатирани на място в мониторинговата площадка и не могат да бъдат оценени.
Човешки дейности като бракониерство, безпокойство и т.н също често не могат да бъдат достоверно
описани на терен, защото вероятността да бъдат констатирани при едночасово посещение е
практически нищожна. Промяната на начина на ползване на земята също не може да бъде отразена
от посещението на място, защото не може да се каже кога съответният парцел е бил преобразуван,
дали тази разорана нива е била такава в продължение на векове или е била ливада, разорана
предната година.
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Таблица 5. Данни за параметъра [Т] за вида S. salamandra, срещаемост на влияния/заплахи
Място за
мониторинг
референтна
стойност
Б
H=0; М≤3; L≤3
НН
0≤H≤3;
3<М≤5 и/или
3<L≤5
НЛ
H>3 или
H≥0, М>5 и/или
L>5 Го
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ни
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О
це
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а

H H Н М М М L
10kmE534N225 0 0 0 0 0 0 0 Б
10kmE536N220 0 0 0 0 1 0 0 Б
10kmE538N231 0 0 1 0 1 0 1 НН
10kmE540N233 1 0 0 0 0 0 1 НН
10kmE541N231 0 0 0 0 0 0 0 Б
10kmE546N223 0 0 0 0 0 0 0 Б
10kmE550N228 0 0 0 0 0 0 0 Б
10kmE553N217 0 0 0 0 0 0 0 Б
10kmE554N217 0 0 0 0 0 0 0 Б
10kmE555N215 0 0 0 0 0 0 0 Б
10kmE555N220 0 0 0 0 0 0 0 Б
10kmE568N239 0 0 0 0 0 0 0 Б
10kmE567N235 0 0 0 0 0 0 0 Б
10kmE558N231 0 0 0 0 0 0 0 Б
национално ниво 2 1 1 НН

Забележка: Б – благоприятно, НН – неблагоприятно незадоволително, НЛ – неблагоприятно лошо.

Б/ Цялостна оценка по територии за мониторинг 10х10км

Цялостната оценка по места за мониторинг е формирана на база оценките по отделните
параметри (Таблица 6). При крайна оценка „неблагоприятно лошо“ поне един от параметрите е
оценен също „неблагоприятно лошо“. При крайна оценка „благоприятно“ всички параметри са
оценени „благоприятно“.

Таблица 6. Крайни оценки за местата за мониторинг за вида S. salamandra

параметър и оценка

Територия за
мониторинг
10х10км

Относителна
численост

[NAb]
Срещаемост

[F]

Влияния /
заплахи

[Т]

Крайна
оценка
ниво

10х10км

инд/км Оце
нка [F] Оце

нка
Оценка Оценка

2021 г.

Зап Стара Планина 10kmE534N225 22,4 Б 1,0 Б Б Б

Савойски Кюстендил 10kmE536N220 0,21 НЛ 0,67 НН Б НЛ

Губеш Берковица 10kmE538N231 2,5 НЛ 0,7 НН НН НЛ

Озирово Врачанско 10kmE540N233 26,39 Б 0,67 НН НН НН

Очиндол 10kmE541N231 1,78 НЛ 0,67 НН Б НЛ

Родопи - Костенец 10kmE546N223 5,41 НН 1,0 Б Б НН

Клисура 10kmE550N228 2,32 НЛ 1,0 Б Б НЛ

Смолян - Стикъл 10kmE553N217 0 НЛ 0,0 НЛ Б НЛ
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Смолян 10kmE554N217 0 НЛ 0,0 НЛ Б НЛ

Родопи Пловдивци 10kmE555N215 14,44 НН 1,0 Б Б НН

Родопи Мостово 10kmE555N220 28,22 Б 1,0 Б Б Б

Шуменско плато 10kmE568N239 30,0 Б 1,0 Б Б Б

Върбица 10kmE567N235 4,0 НЛ 1,0 Б Б НЛ

Кръстец 10kmE558N231 1,25 НЛ 0,33 НЛ Б НЛ

Формирането на крайната оценка на ниво „място за мониторинг“ е на база на най-ниската оценка
от отчитаните параметри.

Фигура 2. Карта с оценка на състоянието на ниво „място за мониторинг“ за вида Salamandra salamandra
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2. Оценка на национално ниво

Данните за оценяваните параметри на национално ниво за вида S. Salamandra са представени в
Таблица и 8.

Таблица 7. Оценка на национално ниво за вида S. salamandra

Параметър Мерна
единица n

,
(min-
max)

TL PRP
[%]

(CL1÷CL2)
не

съдържа
TL

(CL1÷CL2)
съдържа

TL

(CL1÷CL2

) не
съдържа

ТL
Оценка

> TL >/< TL < TL
1.1.
Относителна
численост
[NAb]

Екз. 25 11,37
(0-40) 17,5 54 % CL (5,22÷17,53) НН

2.2.
Срещаемост
[F]

Присъствие в
брой пробни
площи/общия
брой пробни
площи

25 0.78 1 Не се изчисляват НН

2.3.
Заплахи
[T]

Регистрираният
брой на
установените
заплахи спрямо
общия брой
заплахи

42 Виж Таблица 5 НН

Крайна оценка на състоянието на вида НН

Забележка: n – Брой извадъчни единици, X – средна стойност, ТL – референтна стойност, PRP – относителна
прецизност в %

Таблица 8. Природозащитно състояние на национално ниво за вида S. salamandra

Параметър
Мерна единица/

[Референтна
стойност]

Благоприяте
н

(“зелен”)

Неблагоприятно –
незадоволително

(“оранжев”)

Неблагоприятно –
лошо

(“червен”)

Неизвестно
(недостатъчна
информация, за
да се направи
оценка)

Относителна
численост
[NAb]

екз./км
[≥17,5] 11,37

Срещаемост
[F]

Относителен дял на
присъствие/
Б р≥1
НН 0.8≤p≤0.9
НЛ р≤0.7

0,78

Заплахи
[T]

Регистрираният брой на
установените заплахи
спрямо общия брой
заплахи/
Б: H=0; М≤3; L≤3
НН: 1≥H≤3; 3<М≤5
и/или 3<L≤5
НЛ: H>3; H≥0; М>5
и/или L>5

H=2, М=2, L=1

Цялостна
оценка на
състоянието
на вида на
национално

ниво

Неблагоприятно – незадоволително

x

x x x
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3. Препоръки

За бъдещи дейности, свързани с мониторинг на този вид, имаме следните препоръки:

1. Мониторинга да акцентира върху първите стадии от живота на дъждовника – когато е във
водна фаза. Възрастните животни водят скрит начин на живот на сушата, като активността
им е обусловена от влагата във въздуха и основно могат да наблюдавани извън укритията
при висока влажност през нощта или през деня по време на дъжд или веднага след валежи,
тази особеност не позволява провеждането на мониторингови проучвания, тъй като зависи
от непредвидими фактори. Ларвите на дъждовника от друга страна се концертират в
подходящите водоеми, които често са с прозрачна вода, плитки и без растителност и
позволяват лесното им идентифициране. Поради факта, че раждането се случва през есента
или пролетта, вероятността да бъдат открити ларви през пролетните месеци е много висока.

2. Нощни проучвания за този вид не се препоръчват поради слабата им успеваемост и високият
риск от контузии за полевите експерти, предвид сложността на терените, които този вид
обитава – предимно каменисти планински потоци в често отдалечени, влажни широколистни
гори във високите части на планините.
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Въведение

Алпийският тритон се среща в планинските райони на страната, основно в горския пояс и над
горната граница на гората, между 900 и 2500 m н.в., както в малки (локви на пътя, канавки,
шахти и др.), така и в крайбрежните части на големи стоящи водоеми (естествени и изкуствени
езера). Избягва водоеми с рибна фауна или се придържа само в частите им, сравнително
недостъпни за рибите – заливни, плитки, обрасли с растителност крайбрежни части.

Видът I. alpestris е оценен на база данните от 8 места за мониторинг и 15 пробни площи (18 при
параметъра „относителна численост“, отчитайки дублираните пробни площи за двата периода
2011-2012 г. и 2014 г.) (Фигура 1), разположени както следва: 9 места за мониторинг в
Континенталния биогеографски регион, 6 – в Алпийския. Визуализацията на данните е
представена на Фигура 1.

Оценката е формирана на база данните, събрани през 2021, сравнени с данните от 2014 г.

Фигура 1. Карта с проучените територии за мониторинг на Ichthyosaura alpestris
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1. Оценка на ниво територия за мониторинг - 10x10 km

А/ Оценка по параметри за територии за мониторинг 10х10 км

1.1. Обилие

Изчислението на обилието при алпийския тритон е много затруднено, тъй като видът се среща в
различни по размер водоеми – постоянни и временни, от много малки (локви на пътя) до големи
(езера), което затруднява прилагането на единна методика с използването на живоловни капани
и включва различни подходи - улов с кеп, визуално наблюдение и т.н. По тази причина при
мониторингов доклад по проект „Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на
състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза“ (2014 г.), е решено
да се използва относителната численост, равна на общия брой установени екземпляри в
мониторинговата територия, независимо от използваната методика, разделен на броя на
пробните площи в съответната мониторингова територия.

Този подход обаче предполага голяма неточност, поради игнорирането на някои основни
принципи при мониторинга, а именно измеримост на усилието и съпоставимост на селективността
на различните подходи. Необходимо е прецизиране на този подход, за да се намали опасността
от големи разлики в оценките, като например да се въведе стандартно усилие (150 капано часа,
20 загребвания с кеп) и/или формула за приравняване селективността на методите или
въвеждане на експертна оценка по единна скала, на база получените резултати от различните
методи.

Авторите на предходното проучване са извели референтната стойност на база на стойностите от
предишни данни, като приемат долната граница на 95% доверителния интервал на извадката , а
именно 10,20 индивида средно в мониторингова територия (доверителен интервал
CI=10.20÷22.50), като при стойности на NAb под тези на CI, състоянието е категоризирано като
неблагоприятно незадоволително. Не е отбелязано при какви стойности състоянието е
неблагоприятно лошо, но от таблиците се вижда, че за лошо състояние се приема пълната липса
на установени екземпляри. Оценяването на вида в категория „неблагоприятно лошо“, едва когато
относителната численост е равно на 0, означава на национално ниво, че видът ще влезе в
неблагоприятно лошо състояние по този параметър, едва като изчезне напълно от
абсолютно всички национални пробни площи 1х1 км, в които се мониторира. Това е
недопустимо, затова предлагаме (Таблица 1) границата на преминаване на вида в категория
„неблагоприятно лошо“ да се случва, когато относителната численост намалее с две трети спрямо
долната граница на референтната стойност, а именно, по-ниско от 3,4 екземпляра в
мониторингова територия, което е 33% от референтната стойност.

Дескриптивните данни за относителна численост [NAb] от отделните места за мониторинг са
представени в Error! Reference source not found..

Таблица 1. Предложение за промяна на границите за оценка
Относителна численост

Състояние
Съгласно
методиката Предложение

Благоприятно >10,2 >10,2
Неблагоприятно незадоволително (НН) >0-10,2 3,4-10,2
Неблагоприятно лошо (НЛ) =0 <3,4
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Таблица 2 . Дескриптивни данни за параметъра относителна численост [NAb] за вида I. alpestris

Относителна численост и оценка

Територия за
мониторинг
10х10км

2014 г. 2021 г.

[NAb] Оценка [NAb] Оценка

Зап Стара Планина 10kmE534N225 1,00 НН 1,00 НЛ
Граница Кюстендилско 10kmE535N220 23,00 Б 0,00 НЛ
Савойски Кюстендилско 10kmE536N220 111,67 Б 0,67 НЛ
Губеш Берковица 10kmE538N231 18,00 Б 0,67 НЛ
Берковица Монтанско 10kmE538N232 0,00 НЛ 9,00 НН
Клисура (вр. Богдан) 10kmE550N228 39,50 Б 10,33 Б
Смолян Стикъл 10kmE553N217 0,00 НЛ 0,00 НЛ
Смолян езера 10kmE554N217 35,00 Б 17,00 Б
Западни Родопи 10kmE549N219 нов нов 21,30 Б
Рила 10kmE541N221 нов нов 0,00 НЛ
Пирин 10kmE543N218 нов нов 0,00 НЛ
Забележка: Б – благоприятно, НН – неблагоприятно незадоволително, НЛ – неблагоприятно лошо.

Фигура 2. Карта със състоянието на база относителна численост [NAb] на ниво „място за мониторинг“ за вида
Ichthyosaura alpestris
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1.2. Полова структура

Половата структура представлява относителния дял на женски екземпляри в извадката [G],
представен като броя на женските към общия брой установени екземпляри. Съгласно методиката
този параметър не се отчита за вида алпийски тритон (I. alpestris). При предходното
проучване параметърът е изчислен за вида, като тогава за референтна стойност е използвано
съотношение 1:1 (женски:мъжки). Тази стойност обаче явно не е релевантна за популациите на
алпийския тритон в България, тъй като в ново проучване Naumov et al., (2020) показват, че
съотношението варира между популациите и средното отношение женски:мъжки е близо до 1:2,
като в най-големите извадки, (най-плътните популации) е над 1:3. Екологичното значение на
този параметър не е ясно и на този етап е по-добре да не се използва, за да не се отчитат
фалшиво ниски или фалшиво високи стойности.

1.3. Възрастова структура

Възрастовата структура представлява относителния дял на неполовозрелите спрямо общия брой
екземпляри в извадката [A], представен като броя на неполовозрелите към общия брой индивиди.
Референтната стойност за благоприятно състояние е p≥0.1, при по-ниски стойности състоянието
може да се определи като „неблагоприятно“.

Съгласно методиката за оценка възрастовата структура се оценява само на ниво
мониторингова територия.

При предходните проучвания този параметър не е оценяван на ниво мониторингова територия
вероятно предвид факта, че неполовозрелите екземпляри водят скрит начин на живот и няма как
да бъдат установени достоверно, а наличието на ювенилни екземпляри много зависи от периода,
в който се извършват проучванията и метода, който се използва. Параметърът не е изчисляван и
при настоящите оценки.

1.4. Срещаемост

Срещаемостта представлява броят на пробните площи 1х1 km, в които даден вид е установен,
спрямо общия брой пробни площи (на ниво „място за мониторинг“).

Съгласно методиката, за видовете, при които присъствието в дадената територия, гарантира
намирането им, т.е. вероятността да бъдат открити е голяма, референтната стойност за
благоприятно състояние съвпада с максималната възможна, p=1. За неблагоприятно
незадоволително състояние, съответно р=0.8-0.9, за неблагоприятно лошо р=0-0.7.

Този начин на оценка, обаче предполага видът практически никога да не излезе в благоприятно
състояние на национално ниво, поради факта че дори в една пробна площ 1х1 км да не бъде
регистриран, то статусът му на национално ниво автоматично става неблагоприятен.

Имайки предвид, че методиката на проучване не гарантира 100% регистриране на вида, и
въпреки че вероятността за намиране на вида при благоприятни условия е голяма, то тя не е
100%, особено при териториите с по-ниски числености.

Освен това начинът, по който е представена оценката, не позволява еднозначно тълкуване.
Например, стойност на срещаемост от 0,96, къде попада, към благоприятно или неблагоприятно
състояние? Това важи и за другите гранични стойности.
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Според нас трябва да се даде 10% толеранс, за евентуалното неоткриване на вида в единични
мониторингови площадки. Така ще се премахне и двусмислието в границите на оценките.

По всичко изглежда, че показателят срещаемост на ниво мониторингова територия не е много
информативен особено като се изрази в отношение. Имайки предвид, че пробните площадки в
една мониторингова територия средно са 3, и ако видът е установен в две от площадките, то
автоматично оценката му става неблагоприятно лошо състояние. Така практически оценката се
свежда до присъствие/отсъствие. Затова предлагаме минимално уточняване границите на
оценката, като за граница между неблагоприятно лошо и неблагопрлиятно незадоволително да
се смята 0,66 (66%), а не 0,7 (70%) както е сега. Това ще позволи в общия случай при наличие
на вида в 2 от 3 малки квадрата да е в незадоволително състояние, ако е открит в един или не е
открит да е във лошо състояние, а в благоприятно състояние само, ако е открит във всички.

Предложението ни е дадено в Таблица 3. Дескриптивните данни и оценките са дадени в Таблица
4.

Таблица 3. Предложение за граници на оценките на състояние по параметър срещаемост на база територия
за мониторинг 10х10

Състояние

Съгласно
методиката

Предложение

Срещаемост Срещаемост

Благоприятно =1 >0,90
Неблагоприятно незадоволително =0,8 – 0,9 >0,67 – 0,90
Неблагоприятно лошо =0-0,7 <0,66

Таблица 4 . Дескриптивни данни за параметъра срещаемост [F] за вида I. alpestris
Срещаемост и оценка

Територия за
мониторинг
10х10км

2014 г. 2021 г.

[F] Оценка [F] Оценка

Зап Стара Планина 10kmE534N225 0.33 НЛ 1,00 Б

Граница Кюстендилско 10kmE535N220 1.00 Б 0,00 НЛ

Савойски Кюстендилско 10kmE536N220 1.00 Б 1,00 НЛ

Губеш Берковица 10kmE538N231 1.00 Б 0,33 НЛ

Берковица Монтанско 10kmE538N232 0.00 НЛ 0,00 НЛ

Клисура (вр. Богдан) 10kmE550N228 1.00 Б 1,00 Б

Смолян Стикъл 10kmE553N217 0.00 НЛ 0,00 НЛ

Смолян езера 10kmE554N217 1.00 Б 1,00 Б

Западни Родопи 10kmE549N219 нов 0,67 НН

Рила 10kmE541N221 нов 0,00 НЛ
Пирин 10kmE543N218 нов 0,00 НЛ
Забележка: Б – благоприятно, НН – неблагоприятно незадоволително, НЛ – неблагоприятно лошо.

Има изразена тенденция за влошаване по отношение на параметъра срещаемост.

1.5. Влияния и заплахи

Броят на установените заплахи, валидни за даден вид, със съответните степени на значимост.



Проект: „Мониторинг и оценка на земноводни и влечуги с национална значимост от Националната система за мониторинг на
състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР)”

Договор № 3944-25/09/20г.

Доклад за оценка на състоянието на алпийски тритон (Ichthyosaura alpestris) по данни от 2021 г.

За благоприятно състояние може да бъде приета липсата на влияния/заплахи с категория H
(висока значимост) и до три включително заплахи с категория М (средна) и L (ниска значимост).
Състоянието е категоризирано като неблагоприятно незадоволително при установяване на до 3
заплахи с категория H и повече от 3 и до 5 заплахи с категория М и/или L. Състоянието е
категоризирано като неблагоприятно лошо при заплахи с категория H над 3, както и в случай че
М и/или L са над 5 независимо от стойността на Н.

Според стандартната таблица за докладване по чл. 17 (за периода 2007-2012 г., към който
реферира и Методиката за оценка към НСМСБР), на биогеографско ниво се използват следните
три категории за степен на значимост: H = висока значимост (вписват се максимум до 5 заплахи);
M = средна значимост; L = ниска значимост. Същите са използвани и на ниво мониторингова
територия. Оценъчните категории са формирани според установения брой заплахи с конкретна
степен на значимост, както следва:

- Благоприятно състояние: H=0; М≤3; L≤3
- Неблагоприятно незадоволително: 0≤H≤3; 3<М≤5 и/или 3<L≤5
- Неблагоприятно лошо: H>3 или H≥0; М>5 и/или L>5

Идентифицираните влияния и заплахи за вида и съответните им степени на въздействие са
представени в Таблица 5.

Таблица 5. Данни за параметъра [Т] за вида I. alpestris, срещаемост на влияния/заплахи
Място за
мониторинг
референтна
стойност
Б
H=0; М≤3; L≤3
НН
0≤H≤3;
3<М≤5 и/или
3<L≤5
НЛ
H>3 или
H≥0, М>5 и/или
L>5 И
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H H Н H М L L L
10kmE538N231 0 0 0 0 0 0 0 0 Б
10kmE538N232 0 0 0 0 0 0 0 0 Б
10kmE553N217 0 0 1 0 0 0 1 0 НН

Много малко влияния и заплахи могат да бъдат констатирани достоверно на терен от едночасов
еднокилометров маршрут. Често са от локална значимост и обикновено се свеждат до потенциални
влияния и заплахи, които могат да бъдат идентифицирани визуално и оставят дълготрайни видими
следи. Например, опожаряване, сечи, убити екземпляри на пътя, изхвърлени боклуци. Глобални и
изключително тежки влияния и заплахи, като общо засушаване, по-малко валежи, промяна на
температурни и климатични условия, намаляване на влажността, промяна на хабитата/сукцесия, не
могат да бъдат констатирани на място в мониторинговата площадка и не могат да бъдат оценени.
Човешки дейности като бракониерство, безпокойство и т.н също често не могат да бъдат достоверно
описани на терен, защото вероятността да бъдат констатирани при едночасово посещение е
практически нищожна. Промяната на начина на ползване на земята също не може да бъде отразена
от посещението на място, защото не може да се каже кога съответният парцел е бил преобразуван,
дали тази разорана нива е била такава в продължение на векове или е била ливада, разорана
предната година.
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10kmE554N217 0 0 0 0 0 0 1 0 Б
10kmE535N220 0 0 0 0 0 0 0 0 Б
10kmE536N220 0 0 0 0 0 0 0 0 Б
10kmE554N230 0 0 0 0 0 0 0 0 Б
10kmE540N226 0 0 0 0 0 0 0 0 Б
10kmE543N218 0 0 0 0 0 0 0 0 Б
10kmE541N221 0 0 0 0 0 0 0 0 Б
10kmE549N219 0 0 0 0 0 0 0 0 Б
Национално ниво 1 0 1 НН

Забележка: Б – благоприятно, НН – неблагоприятно незадоволително, НЛ – неблагоприятно лошо.

Б/ Цялостна оценка по територии за мониторинг 10х10км

Цялостната оценка по места за мониторинг е формирана на база оценките по отделните
параметри (Таблица 6). При крайна оценка „неблагоприятно лошо“ поне един от параметрите е
оценен също „неблагоприятно лошо“. При крайна оценка „благоприятно“ всички параметри са
оценени „благоприятно“.

Таблица 6. Крайни оценки за местата за мониторинг за вида I. alpestris

Параметър и оценка

Територия за
мониторинг
10х10км

Относителна
численост

[NAb]
Срещаемост

[F]

Влияния /
заплахи

[Т]

Крайна
оценка
ниво

10х10км

Крайна
оценка
ниво

10х10км

[NAb] Оце
нка [F] Оце

нка

Оце
нка
2021
г.

Оце
нка

Оценка
2021 г.

Оценка
2014 г.

Зап Стара Планина 10kmE534N225 1,00 НЛ 1,00 Б 0 Б НЛ НЛ
Граница Кюстендилско 10kmE535N220 0,00 НЛ 0,00 НЛ 0 Б НЛ НН
Савойски Кюстендилско 10kmE536N220 0,67 НЛ 1,00 Б 1 НН НЛ НЛ
Губеш Берковица 10kmE538N231 0,67 НЛ 0,33 НЛ 0 Б НЛ НН
Берковица Монтанско 10kmE538N232 9,00 НН 0,00 НЛ 0 Б НЛ НЛ
Клисура (вр. Богдан) 10kmE550N228 10,33 Б 1,00 Б 0 Б Б НН
Смолян Стикъл 10kmE553N217 0,00 НЛ 0,00 НЛ 2 НН НЛ НЛ
Смолян езера 10kmE554N217 17,00 Б 1,00 Б 3 НН Б Б
Западни Родопи 10kmE549N219 21,30 Б 0,67 НН 0 Б НН нов

Рила 10kmE541N221 0,00 НЛ 0,00 НЛ 1 НН НЛ нов

Пирин 10kmE543N218 0,00 НЛ 0,00 НЛ 1 НН НЛ нов

Формирането на крайната оценка на ниво „място за мониторинг“ е на база на най-ниската оценка
от отчитаните параметри.

Повечето места за мониторинг са с оценка на състоянието „неблагоприятно лошо“,
само две са в благоприятен статус – Средна гора, около вр. Богдан и Родопи в
Смолянските езера, а едно (Западни Родопи) е в неблагоприятно незадоволително
състояние.
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2. Оценка на национално ниво

Данните за оценяваните параметри на национално ниво за вида I. alpestris са представени в
Таблица и 8.

Таблица 7. Оценка на национално ниво за вида I. alpestris

Параметър Мерна
единица n

,
(min-
max)

TL PRP
[%]

(CL1÷CL2)
не

съдържа
TL

(CL1÷CL2)
съдържа

TL

(CL1÷CL2

) не
съдържа

ТL
Оценка

> TL >/< TL < TL
1.1.
Относителна
численост
[NAb]

Екз. 25 5,76
(0-40) 10,2 75 % CL (1,42÷10,10) НЛ

2.2.
Срещаемост
[F]

Присъствие в
брой пробни
площи/общия
брой пробни
площи

25 0.52 1 Не се изчисляват НЛ

2.3.
Заплахи
[T]

Регистрираният
брой на
установените
заплахи спрямо
общия брой
заплахи

42 Виж Таблица 5 НН

Крайна оценка на състоянието на вида НЛ

Забележка: n – Брой извадъчни единици, X – средна стойност, ТL – референтна стойност, PRP – относителна
прецизност в %

Таблица 8. Природозащитно състояние на национално ниво за вида I. alpestris

Параметър
Мерна единица/

[Референтна
стойност]

Благоприяте
н

(“зелен”)

Неблагоприятно –
незадоволително

(“оранжев”)

Неблагоприятно –
лошо

(“червен”)

Неизвестно
(недостатъчна
информация, за
да се направи
оценка)

Относителна
численост
[NAb]

екз./капаночас
[≥10,2] 5,76

Срещаемост
[F]

Относителен дял на
присъствие/
Б р≥1
НН 0.8≤p≤0.9
НЛ р≤0.7

0.52

Заплахи
[T]

Регистрираният брой на
установените заплахи
спрямо общия брой
заплахи/
Б: H=0; М≤3; L≤3
НН: 1≥H≤3; 3<М≤5
и/или 3<L≤5
НЛ: H>3; H≥0; М>5
и/или L>5

H=1, М=0, L=1

Цялостна
оценка на
състоянието
на вида на
национално

ниво

Неблагоприятно – лошо

x

x x x
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Наблюдава се тенденция на влошаване на състоянието на вида в сравнение с данните от
предходното проучване през 2014 год., както по отношение на срещаемостта, така и по
отношение на относителната численост.

3. Препоръки

За бъдещи дейности, свързани с мониторинг на I. alpestris, имаме следните препоръки:

Да се прецизира методиката за мониторинг, като се добавят специфични за вида
особености, които биха увеличили сравняемостта на резултатите, като въвеждане на
минимално мониторингово усилие.
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Въведение

Обикновеният тритон се среща на територията на цялата страна, в планините обикновено до
около 750 м.н.в, рядко до 1500 метра н.в. в покрайнините на водоеми, основно стоящи или
бавнотечащи, както в малки (залети крайбрежни части, канавки, коловози, корита на чешми,
шахти и др.), така и в крайбрежните части на големи стоящи водоеми (естествени и изкуствени
езера), рядко в планински потоци, избягва водоеми с богата рибна фауна или се придържа само
в частите им, сравнително недостъпни за рибите – заливни, плитки, обрасли с растителност
крайбрежни части.

Видът L. vulgaris е оценен на база данните от 19 територии за мониторинг и 37 пробни площи.
Визуализацията на данните е представена на Фигура 1.

Оценката е формирана на база данните, събрани през 2021 г.

Фигура 1. Карта с проучените територии за мониторинг на обикновен тритон (Lissotriton vulgaris)



Проект: „Мониторинг и оценка на земноводни и влечуги с национална значимост от Националната система за мониторинг на
състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР)”

Договор № 3944-25/09/20г.

Доклад за оценка на състоянието на обикновен тритон (Lissotriton vulgaris) по данни от 2021 г.

1. Оценка на ниво територия за мониторинг - 10x10 km

А/ Оценка по параметри за територии за мониторинг 10х10 км

1.1. Обилие

Изчислението на обилието при обикновения тритон е вид е много затруднено, тъй като видът се
среща в различни по размер водоеми – постоянни и временни, от много малки (канавки и потоци,
залети поляни) до големи (езера, язовири), което затруднява прилагането на единната методика
с използването на живоловни капани, която е приложима само в големи и сравнително дълбоки
водоеми. По тази причина при предходните проучвания на близкия по изисквания алпийския
тритон (Цанков, Попгеоргиев, Наумов, по проект „Теренни проучвания на разпространение на
видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза“
2014 г.) е решено да се използва относителната численост, равна на общият брой установени
екземпляри в мониторинговата територия, независимо от използваният метод (капани,
наблюдение, улов с кеп), разделен на броя на пробните площи в съответната мониторингова
територия. Този подход не взима под внимание приложеното усилие, но към момента няма
предложен по-точен метод за извършване на оценката.

За референтната стойност на относителната численост приемаме (Таблица 1.) горната граница
на доверителния интервал (95%) получен при настоящите изследвания, а именно 7,8
инд./мониторингова площадка, а за граница за преминаване към „неблагоприятно лошо“
състояние приемаме долната граница на доверителният интервал, а именно 2,1
инд./мониторингова площадка.

Дескриптивните данни за относителна численост [NAb] от отделните места за мониторинг са
представени в Error! Reference source not found..

Таблица 1. Предложение за промяна на границите за оценка
Относителна численост

Състояние Предложение

Благоприятно >7,8
Неблагоприятно незадоволително (НН) 2,1-7,8
Неблагоприятно лошо (НЛ) <2,1

Таблица 2 . Дескриптивни данни за параметъра относителна численост [NAb] за вида L. vulgaris

Относителна численост

Територия за
мониторинг
10х10км

2021 г.

[NAb] Оценка

Орсоя Добри дол 10kmE536N238 3,00 НН
Драгоман 10kmE537N229 0,00 НЛ
Губеш Берковица 10kmE538N231 4,70 НН
Бойчиновци Монтанско 10kmE539N235 0,00 НЛ
Дружево Врачанско 10kmE540N232 2,00 НЛ
Оряхово 10kmE544N239 2,00 НЛ
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Плевен Гривица 10kmE550N237 2,00 НЛ
Дебово - Муселиево 10kmE551N239 9,00 Б
Белене 10kmE554N240 12,00 Б
Миндя 10kmE560N234 12,00 Б
Харманли 10kmE563N222 1,00 НЛ
Калимок Бръшлен 10kmE563N246 0,33 НЛ
Биково Новозагорско 10kmE564N229 12,00 Б
Сакар - Срем 10kmE567N225 1,50 НЛ
Дюлино Камчийска 10kmE575N236 3,00 НН
Приморско Маслен нос 10kmE577N230 9,00 Б
Шуменско плато 10kmE568N239 6,00 НН
Забележка: Б – благоприятно, НН – неблагоприятно незадоволително, НЛ – неблагоприятно лошо.

1.2. Полова структура

Половата структура представлява относителният дял на женски екземпляри в извадката [G],
представен като броя на женските към общия брой установени екземпляри. Съгласно методиката
този параметър не се отчита за вида обикновен тритон (L. vulgaris). Екологичното значение
на този параметър не е ясно, и на този етап е по-добре да не се използва, за да не се отчитат
фалшиво ниски или фалшиво високи стойности. Различните полове са с различна степен на
откриваемост в различните етапи от живота си, което не може да гарантира съпоставимост при
проучванията.

1.3. Възрастова структура

Възрастовата структура представлява относителният дял на неполовозрелите спрямо общия брой
екземпляри в извадката [A], представен като броят на неполовозрелите към общия брой
индивиди. Референтната стойност за благоприятно състояние е p≥0.1, при по-ниски стойности
състоянието може да се определи като „неблагоприятно“.

Съгласно методиката за оценка възрастовата структура се оценява само на ниво
мониторингова територия.

При предходните проучвания този параметър при близкия до този вид алпийски тритон, не е
оценяван на ниво мониторингова територия вероятно предвид факта, че неполовозрелите
екземпляри водят скрит начин на живот и няма как да бъдат установени достоверно, а наличието
на ювенилни екземпляри много зависи от периода в който се извършват проучванията и метода
който се използва. Параметърът не е изчисляван и при настоящите оценки.

1.4. Срещаемост

Срещаемостта представлява броят на пробните площи 1х1 km, в които даден вид е установен,
спрямо общия брой пробни площи (на ниво „място за мониторинг“).

Съгласно методиката, за видовете, при които присъствието в дадената територия, гарантира
намирането им, т.е. вероятността да бъдат открити е голяма, референтната стойност за
благоприятно състояние съвпада с максималната възможна, p=1. За неблагоприятно
незадоволително състояние, съответно р=0.8-0.9, за неблагоприятно лошо р=0-0.7.
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Този начин на оценка, обаче предполага видът практически никога да не излезе в благоприятно
състояние на национално ниво, поради факта че дори в една пробна площ 1х1 км да не бъде
регистриран, то статуса му на национално ниво автоматично става неблагоприятен.

Имайки предвид, че методиката на проучване не гарантира 100% регистриране на вида, и
въпреки че вероятността за намиране на вида при благоприятни условия е голяма, то тя не е
100%, особено при териториите с по-ниски числености.

Освен това начина, по който е представена оценката, не позволява еднозначно тълкуване,
например стойност на срещаемостта от 0,96, къде попада към благоприятно или неблагоприятно
състояние? Това важи и за другите гранични стойности.

Според нас трябва да се даде 10% толеранс, за евентуалното неоткриване на вида в единични
мониторингови площадки, така ще се премахне и двусмислието в границите на оценките.

По всичко изглежда показателят срещаемост на ниво мониторингова територия не е много
информативен особено като се изрази в отношение, имайки предвид че пробните площадки в
една мониторингова територия средно са 3, и ако вида е установен в две от площадките, то
автоматично оценката му става неблагоприятно лошо състояние, така практически оценката се
свежда до присъствие/отсъствие, затова предлагаме минимално уточняване границите на
оценката, като за граница между неблагоприятно лошо и неблагоприятно незадоволително да се
смята 0,66 (66%), а не 0,7 (70%) както е сега, това ще позволи в общия случай при наличие на
вида в 2 от 3 малки квадрата да е в незадоволително състояние, а ако е открит в един или не е
открит да е във лошо състояние, а в благоприятно състояние само ако е открит във всички.

Предложението ни е дадено в таблица 3. Резултатите с дескриптивните данни по параметъра
срещаемост са представени в Таблица 4.

Таблица 3. Предложение за граници на оценките на състояние по параметър срещаемост на база територия
за мониторинг 10х10

Състояние

Съгласно
методиката

Предложение

Срещаемост Срещаемост

Благоприятно =1 >0,90
Неблагоприятно незадоволително =0,8 – 0,9 >0,67 – 0,90
Неблагоприятно лошо =0-0,7 <0,66

Таблица 4 . Дескриптивни данни за параметъра срещаемост [F] за вида L. vulgaris

Срещаемост и оценка

Територия за
мониторинг
10х10км

2021 г.

[F] Оценка

Орсоя Добри дол 10kmE536N238 0,67 НН

Драгоман 10kmE537N229 0 НЛ

Губеш Берковица 10kmE538N231 1 Б

Бойчиновци Монтанско 10kmE539N235 0 НЛ

Дружево Врачанско 10kmE540N232 1 Б
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Оряхово 10kmE544N239 0,5 НЛ

Плевен Гривица 10kmE550N237 1 Б

Дебово - Муселиево 10kmE551N239 1 Б

Белене 10kmE554N240 1 Б

Миндя 10kmE560N234 0,67 НН
Харманли 10kmE563N222 1 Б

Калимок Бръшлен 10kmE563N246 0,33 НЛ

Биково Новозагорско 10kmE564N229 0,67 НН

Сакар - Срем 10kmE567N225 1 Б

Дюлино Камчийска 10kmE575N236 0,5 НЛ

Приморско Маслен нос 10kmE577N230 1 Б

Шуменско плато 10kmE568N239 1 Б
Забележка: Б – благоприятно, НН – неблагоприятно незадоволително, НЛ – неблагоприятно лошо.

Има изразена тенденция за влошаване по отношение на параметъра срещаемост.

1.5. Влияния и заплахи

Броят на установените заплахи, валидни за даден вид, със съответните степени на значимост.

За благоприятно състояние може да бъде приета липсата на влияния/заплахи с категория H
(висока значимост) и до три включително заплахи с категория М (средна) и L (ниска значимост).
Състоянието е категоризирано като неблагоприятно незадоволително при установяване на до 3
заплахи с категория H и повече от 3 и до 5 заплахи с категория М и/или L. Състоянието е
категоризирано като неблагоприятно лошо при заплахи с категория H над 3, както и в случай че
М и/или L са над 5 независимо от стойността на Н.

Според стандартната таблица за докладване по чл. 17 (за периода 2007-2012 г., към който
реферира и Методиката за оценка към НСМСБР), на биогеографско ниво се използват следните
три категории за степен на значимост: H = висока значимост (вписват се максимум до 5 заплахи);
M = средна значимост; L = ниска значимост. Същите са използвани и на ниво мониторингова
територия. Оценъчните категории са формирани според установения брой заплахи с конкретна
степен на значимост, както следва:

- Благоприятно състояние: H=0; М≤3; L≤3
- Неблагоприятно незадоволително: 0≤H≤3; 3<М≤5 и/или 3<L≤5
- Неблагоприятно лошо: H>3 или H≥0; М>5 и/или L>5
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Идентифицираните влияния и заплахи за вида и съответните им степени на въздействие са
представени в Таблица .

Таблица 5. Данни за параметъра [Т] за вида L. vulgaris, срещаемост на влияния/заплахи
Място за мониторинг
референтна стойност
Б H=0; М≤3; L≤3
НН  0≤H≤3; 3<М≤5 и/или 3<L≤5
НЛ  H>3 или H≥0, М>5 и/или L>5
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Орсоя Добри дол 10kmE536N238 0 0 0 0 0 0 0 Б

Драгоман 10kmE537N229 1 1 0 0 1 0 0 НН
Губеш Берковица 10kmE538N231 0 1 0 0 0 1 0 НН

Бойчиновци Монтанско 10kmE539N235 0 0 0 0 0 0 0 Б
Дружево Врачанско 10kmE540N232 0 0 0 0 0 0 0 Б

Оряхово 10kmE544N239 0 0 0 1 0 0 0 Б
Плевен Гривица 10kmE550N237 0 0 0 1 1 0 0 Б

Дебово - Муселиево 10kmE551N239 0 0 0 1 0 0 0 Б
Белене 10kmE554N240 0 0 0 1 0 0 0 Б
Миндя 10kmE560N234 1 0 0 1 0 0 0 НН

Харманли 10kmE563N222 0 0 0 0 0 0 0 Б
Калимок Бръшлен 10kmE563N246 0 0 1 0 0 0 0 НН

Биково Новозагорско 10kmE564N229 0 0 0 0 1 0 0 Б

Сакар - Срем 10kmE567N225 0 0 0 0 0 0 0 Б

Дюлино Камчийска 10kmE575N236 0 0 0 1 1 0 0 НН
Приморско Маслен нос 10kmE577N230 0 0 0 0 0 0 0 Б

Шуменско плато 10kmE568N239 0 0 0 1 1 0 0 Б

Национално ниво 2 0 2 НН
Забележка: Б – благоприятно, НН – неблагоприятно незадоволително, НЛ – неблагоприятно лошо.

Много малко влияния и заплахи могат да бъдат констатирани достоверно на терен от едночасов
еднокилометров маршрут, често са от локална значимост и обикновено се свеждат до потенциални
влияния и заплахи, които могат да бъдат идентифицирани визуално и оставят дълготрайни видими
следи. Например опожаряване, сечи, убити екземпляри на пътя, изхвърлени боклуци. Глобални и
изключително тежки влияния и заплахи, като общо засушаване, по-малко валежи, промяна на
температурни и климатични условия, намаляване на влажността, промяна на хабитата/ сукцесия,
не могат да бъдат констатирани на място в мониторинговата площадка и не могат да бъдат оценени.
Човешки дейности като бракониерство, безпокойство и т.н., също често не могат да бъдат
достоверно описани на терен, защото вероятността да бъдат констатирани при едночасово
посещение е практически нищожна. Промяната на начина на ползване на земята също не може да
бъде отразена от посещението на място, защото не може да се каже кога съответният парцел е бил
преобразуван, дали тази разорана нива е била такава в продължение на векове или е била ливада,
разорана предната година.
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Б/ Цялостна оценка по територии за мониторинг 10х10км

Цялостната оценка по места за мониторинг е формирана на база оценките по отделните
параметри (Таблица 6, Фигура 2). При крайна оценка „неблагоприятно лошо“ поне един от
параметрите е оценен също „неблагоприятно лошо“. При крайна оценка „благоприятно“ всички
параметри са оценени „благоприятно“.

Таблица 6. Крайни оценки за местата за мониторинг за вида L. vulgaris

Параметър и оценка

Територия за
мониторинг
10х10км

Относителна
численост

[NAb]
Срещаемост

[F]

Влияни
я /

заплах
и [Т]

Крайна
оценка
ниво

10х10км

[NAb] Оце
нка [F] Оце

нка Оценка Оценка
2021 г.

Орсоя Добри дол 10kmE536N238 3,00 НН 0,67 НН Б НН

Драгоман 10kmE537N229 0,00 НЛ 0,0 НЛ НН НЛ

Губеш Берковица 10kmE538N231 4,70 НН 1,0 Б НН НН

Бойчиновци Монтанско 10kmE539N235 0,00 НЛ 0 НЛ Б НЛ

Дружево Врачанско 10kmE540N232 2,00 НЛ 1 Б Б НЛ

Оряхово 10kmE544N239 2,00 НЛ 0,5 НЛ Б НЛ

Плевен Гривица 10kmE550N237 2,00 НЛ 1 Б Б НЛ

Дебово - Муселиево 10kmE551N239 9,00 Б 1,0 Б Б Б

Белене 10kmE554N240 12,00 Б 1 Б Б Б

Миндя 10kmE560N234 12,00 Б 0,67 НН НН НН

Харманли 10kmE563N222 1,00 НЛ 1 Б Б НЛ

Калимок Бръшлен 10kmE563N246 0,33 НЛ 0,33 НЛ НН НЛ

Биково Новозагорско 10kmE564N229 12,00 Б 0,67 НН Б НН

Сакар - Срем 10kmE567N225 1,50 НЛ 1 Б Б НЛ

Дюлино Камчийска 10kmE575N236 3,00 НН 0,5 НЛ НН НЛ

Приморско Маслен нос 10kmE577N230 9,00 Б 1 Б Б Б

Шуменско плато 10kmE568N239 6,00 НН 1 Б Б НН

Формирането на крайната оценка на ниво „място за мониторинг“ е на база на най-ниската оценка
от отчитаните параметри.
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Фигура 2. Карта с природозащитно състояние на ниво „място за мониторинг“ за вида L. vulgaris
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2. Оценка на национално ниво

Данните за оценяваните параметри на национално ниво за вида L. vulgaris са представени в
Таблица и 8.

Таблица 7. Оценка на национално ниво за вида L. vulgaris

Параметър Мерна
единица n

,
(min-
max)

TL PRP
[%]

(CL1÷CL2)
не

съдържа
TL

(CL1÷CL2)
съдържа

TL

(CL1÷CL2

) не
съдържа

ТL
Оценка

> TL >/< TL < TL
1.1.
относителна
численост
[NAb]

Екз. 25 4,86
(0-40) 7,76 59 % CL (1,99÷7,76) НН

2.2.
Срещаемост
[F]

Присъствие в
брой пробни
площи/общия
брой пробни
площи

25 0,68 1 Не се изчисляват НЛ

2.3.
Заплахи
[T]

Регистрираният
брой на
установените
заплахи спрямо
общия брой
заплахи

42 Виж Таблица 5 НН

Крайна оценка на състоянието на вида НЛ

Забележка: n – Брой извадъчни единици, X – средна стойност, ТL – референтна стойност, PRP – относителна
прецизност в %

Таблица 8. Природозащитно състояние на национално ниво за вида L. vulgaris

Параметър
Мерна единица/

[Референтна
стойност]

Благоприяте
н

(“зелен”)

Неблагоприятно –
незадоволително

(“оранжев”)

Неблагоприятно –
лошо

(“червен”)

Неизвестно
(недостатъчна
информация, за
да се направи
оценка)

Относителна
численост
[Ab]

екз./капаночас
[≥10,2] 4,86

Срещаемост
[F]

Относителен дял на
присъствие/
Б р≥1
НН 0.8≤p≤0.9
НЛ р≤0.7

0,68

Заплахи
[T]

Регистрираният брой на
установените заплахи
спрямо общия брой
заплахи/
Б: H=0; М≤3; L≤3
НН: 1≥H≤3; 3<М≤5
и/или 3<L≤5
НЛ: H>3; H≥0; М>5
и/или L>5

H=2, М=0, L=2

Цялостна
оценка на
състоянието
на вида на
национално

ниво

Неблагоприятно – лошо

x

x x x



Проект: „Мониторинг и оценка на земноводни и влечуги с национална значимост от Националната система за мониторинг на
състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР)”

Договор № 3944-25/09/20г.

Доклад за оценка на състоянието на обикновен тритон (Lissotriton vulgaris) по данни от 2021 г.

3. Препоръки

За бъдещи дейности, свързани с мониторинг на този вид, имаме следните препоръки:

1. Периодът за мониторинг да се изтегли към март-май, в момента е април-юни, да не се
слагат ограничения в продължителността на престоя на капаните. Данните получени по
друг метод различен от капани, да не се изчисляват в относителната численост, а само в
срещаемостта.

2. Да няма минимален брой пробни площадки в една мониторингова територия, често в
мониторинговите територии особено в полупланинските части, няма достатъчно
подходящи водоеми или са концентрирани в една или две пробни площадки, това
принуждава избор на не особено подходящи за вида пробни площадки, което после води
до изкуствено занижени оценки за срещаемост.
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БИОМ
Изпълнителна агенция по

околна среда

ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА КАФЯВА КРАСТАВА ЖАБА

(BUFO BUFO) ПО ПОЛЕВИ ДАННИ ОТ 2021 ГОД.

* Данните, получени съгласно сега действащата методика е възможно
да дават занижена оценка.
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Въведение

Кафявата крастава жаба е широко разпространена на територията на страната. Среща се от
морското равнище до около 1300 m н.в., живее в покрайнините на широколистни гори и
храсталаци в близост (няколко километра) до размножителни водоеми (планински потоци, реки,
локви, канавки, изкуствени канали, езера и язовири), може да бъде открита и в населени места
и земеделски площи.

Видът B. bufo е оценен на база данните от 23 места за мониторинг и 61 пробни площи.
Визуализацията на данните е представена на Фигура 1.

Оценката е формирана на база данните, събрани през 2021 г. Необходимо е да се промени
методиката за мониторинг на вида, като се прецизира периодът за проучване, в момента е за
нощни трансекти 20:00 - 02:00 в периода април-юни. По време на проучванията се установи, че
към 5 април пикът на концентрация на вида в местата за размножаване беше преминал в ниските
места, въпреки необичайно студената пролет, а във високите над 900 м, беше преминал на 10
май. Нощните трансекти в близост до места, където през деня бяха наблюдавани десетки
индивиди, не дадоха очакваният резултат, както в равнинни условия (Гривица и Кайкуша,
Плевенско), така и в планински условия (Мостово, Родопи), и са съпроводени от висок здравен
риск за експертите. Пикът на концентрация в местата за размножаване вероятно е бил през
средата на март, като е почти приключил към началото на април. Тези данни се подкрепят и от
изследването на румънски учени в Северна Добруджа, близо до Исакча, където масовото
появяване и миграция на B. bufo към местата за размножаване през 2013 год., е започнало на 13
март (Torok, 2014). Масово появяване сме наблюдавали и на остров Персин в началото на март
2016 год. Предлагаме промяна на периода на проучване, който да започва от 15 февруари до 15
май, с фокус март месец за ниските места и април за високите. Наблюденията да се извършват
през деня, и да са фокусирани върху възрастни в местата за размножаване, както визуални
наблюдения, така и по звук, установено беше, че установяването на вида по звук е много успешно
през деня в ранните пролетни месеци, когато другите силно вокализиращи жаби – Pelophylax sp.,
Hyla sp. Bombina sp., не са активни.
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Фигура 1. Карта с проучените територии за мониторинг на кафява крастава жаба (Bufo bufo)
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1. Оценка на ниво територия за мониторинг - 10x10 km

А/ Оценка по параметри за територии за мониторинг 10х10 км

1.1. Относителна численост

Изчислението на обилието при кафявата крастава жаба е много затруднено, тъй като както
всички земноводни, кафявата крастава жаба оставя многобройно потомство – до над 5-8000 яйца
от женска, които се концентрират в различни по размер водоеми – постоянни и временни, от
много малки (локви на пътя) до големи (езера), което затруднява прилагането на единна
методика. Настоящата методика не разграничава жизнените фази на земноводните, което дава
големи вариации в оценката.

Поради липса на предварителни данни за вида и стандартизиран метод сме приели (Таблица 1),
да се изчислява относителна численост в пробна площ, а не обилие, с първоначална
референтна стойност от р=10 инд./пробна площадка, отговаряща на средната стойност
установена при полевите проучвания (подобно на подхода приет за алпийския тритон от
авторите на по проект „Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на
състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза“ и за дъждовника от
нас), като под тази стойност състоянието е категоризирано като неблагоприятно
незадоволително, а преминаването на вида в категория „неблагоприятно лошо“ да се случва,
когато относителната численост намалее с две трети спрямо долната граница на референтната
стойност, а именно, по-ниско от 3,3 екземпляра в мониторингова територия, което е 33% от
референтната стойност.

Дескриптивните данни за относителна численост [NAb] от отделните места за мониторинг са
представени в Error! Reference source not found..

Таблица 1. Предложение за границите на оценката

Състояние Относителна численост (ср.
брой екземпляри/територия)

Благоприятно (Б) >10,0
Неблагоприятно незадоволително (НН) 3,3-10,0
Неблагоприятно лошо (НЛ) <3,3

Таблица 2 . Дескриптивни данни за параметъра относителна численост [NAb] за вида B. bufo

относителна численост и оценка

Територия за
мониторинг
10х10км

2021 г.

NAb Оценка

Орсоя Добри дол 10kmE536N238 0,4 НЛ
Драгоман 10kmE537N229 0,6 НЛ
Бойчиновци Монтанско 10kmE539N235 0,67 НЛ
Рупите 10kmE542N213 0,11 НЛ
Струма - Кулата 10kmE543N213 0,2 НЛ
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Оряхово 10kmE544N239 9 НН
Плевен Гривица 10kmE550N237 5,83 НН
Дебово - Муселиево 10kmE551N239 1,3 НЛ
Смолян - Стикъл 10kmE553N217 0,13 НЛ
Смолян 10kmE554N217 0 НЛ
Белене 10kmE554N240 2,83 НЛ
Родопи Пловдивци 10kmE555N215 0,22 НЛ
Родопи Мостово 10kmE555N220 12,67 Б
Миндя 10kmE560N234 3,56 НН
Калимок Бръшлен 10kmE563N246 0,93 НЛ
Меден Бук Изт Родопи 10kmE565N217 1,05 НЛ
Сакар - Срем 10kmE567N225 22,44 Б
Стралджа 10kmE568N231 0 НЛ
нос Емине 10kmE577N235 55,6 Б
Шуменско плато 10kmE568N239 26,42 Б
Варвара Родопи 10kmE548N222 0,4 НЛ
Струма Симитли 10kmE540N218 5,6 НН
Забележка: Б – благоприятно, НН – неблагоприятно незадоволително, НЛ – неблагоприятно лошо.

1.2. Полова структура

Половата структура представлява относителния дял на женски екземпляри в извадката [G],
представен като броя на женските към общия брой установени екземпляри. Съгласно методиката
този параметър не се отчита за вида кафява крастава жаба (B. bufo).

1.3. Възрастова структура

Възрастовата структура представлява относителния дял на неполовозрелите спрямо общия брой
екземпляри в извадката [A], представен като броя на неполовозрелите към общия брой индивиди.
Референтната стойност за благоприятно състояние е p≥0.1, при по-ниски стойности състоянието
може да се определи като „неблагоприятно“.

Съгласно методиката за оценка възрастовата структура се оценява само на ниво
мониторингова територия. Оценяването по параметър възрастова структура на земноводните
е със спорно екологично значение, предвид високата плодовитост, многочисленото потомство и
ниската естествена оцеляемост в първите етапи от жизнения цикъл, субадултните индивиди след
метаморфозата водят скрит начин на живот, не се появяват в размножителните водоеми и
тяхното отчитане е малко вероятно, което изкривява оценката. Параметърът не е изчисляван при
настоящите оценки.

1.4. Срещаемост

Срещаемостта представлява броят на пробните площи 1х1 km, в които даден вид е установен,
спрямо общия брой пробни площи (на ниво „място за мониторинг“).

Съгласно методиката, за видовете, при които присъствието в дадената територия, гарантира
намирането им, т.е. вероятността да бъдат открити е голяма (живородният гущер попада в тази
категория), референтната стойност за благоприятно състояние съвпада с
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максималната възможна, p=1. За неблагоприятно незадоволително състояние,
съответно р=0.8-0.9, за неблагоприятно лошо р=0-0.7.

Този начин на оценка, обаче предполага видът практически никога да не излезе в благоприятно
състояние на национално ниво, поради факта, че дори в една пробна площ 1х1 км да не бъде
регистриран, то статусът му на национално ниво автоматично става неблагоприятен.

Имайки предвид, че методиката на проучване не гарантира 100% регистриране на вида, и
въпреки че вероятността за намиране на вида при благоприятни условия е голяма, то тя не е
100%, особено при териториите с по-ниски числености.

Освен това начинът, по който е представена оценката, не позволява еднозначно тълкуване.
Например стойност на срещаемост от 0,96, къде попада, към благоприятно или неблагоприятно
състояние? Това важи и за другите гранични стойности.

Според нас трябва да се даде 10% толеранс, за евентуалното неоткриване на вида в единични
мониторингови площадки. Така ще се премахне и двусмислието в границите на оценките.

По всичко изглежда, че показателят срещаемост на ниво мониторингова територия не е много
информативен, особено като се изрази в отношение. Имайки предвид, че пробните площадки в
една мониторингова територия средно са 3 и ако видът е установен в две от площадките, то
автоматично оценката му става неблагоприятно лошо състояние. Така практически оценката се
свежда до присъствие/отсъствие. Затова предлагаме минимално уточняване границите на
оценката, като за граница между неблагоприятно лошо и неблагоприятно незадоволително да се
смята 0,66 (66%), а не 0,7 (70%) както е сега. Това ще позволи в общия случай при наличие на
вида в 2 от 3 малки квадрата да е в незадоволително състояние, ако е открит в един или не е
открит да е във лошо състояние, а в благоприятно състояние само, ако е открит във всички.

Предложението ни е дадено в Таблица 3. Резултатите с дескриптивните данни по параметъра
срещаемост са дадени в Таблица 4.

Table 3 Предложение за граници на оценките на състояние по параметър срещаемост на база територия за
мониторинг 10х10

Състояние

Съгласно
методиката

Предложение

Срещаемост Срещаемост

Благоприятно =1 >0,90
Неблагоприятно незадоволително =0,8 – 0,9 >0,67 – 0,90
Неблагоприятно лошо =0-0,7 <0,66

Table 4 . Дескриптивни данни за параметъра срещаемост [F] за вида B. bufo
Срещаемост и оценка

Територия за
мониторинг
10х10км

2021 г.

[F] Оценка

Орсоя Добри дол 10kmE536N238 0,33 НЛ

Драгоман 10kmE537N229 0,67 НН

Бойчиновци Монтанско 10kmE539N235 0,5 НЛ

Рупите 10kmE542N213 0,33 НЛ

Струма - Кулата 10kmE543N213 0,3 НЛ
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Оряхово 10kmE544N239 0,67 НН

Плевен Гривица 10kmE550N237 1 Б

Дебово - Муселиево 10kmE551N239 1,0 Б

Смолян - Стикъл 10kmE553N217 1 Б

Смолян 10kmE554N217 0 НЛ
Белене 10kmE554N240 0,5 НЛ

Родопи Пловдивци 10kmE555N215 0,33 НЛ

Родопи Мостово 10kmE555N220 0,33 НЛ

Миндя 10kmE560N234 0,33 НЛ

Калимок Бръшлен 10kmE563N246 0,80 НН

Меден Бук Изт Родопи 10kmE565N217 0,33 НЛ

Сакар - Срем 10kmE567N225 0,67 НН

Стралджа 10kmE568N231 0 НЛ

нос Емине 10kmE577N235 0,5 НЛ

Шуменско плато 10kmE568N239 1 Б

Варвара Родопи 10kmE548N222 0,7 НН

Струма Симитли 10kmE540N218 0,3 НЛ
Забележка: Б – благоприятно, НН – неблагоприятно незадоволително, НЛ – неблагоприятно лошо.

1.5. Влияния и заплахи

Броят на установените заплахи, валидни за даден вид, със съответните степени на значимост.

За благоприятно състояние може да бъде приета липсата на влияния/заплахи с категория H
(висока значимост) и до три включително заплахи с категория М (средна) и L (ниска значимост).
Състоянието е категоризирано като неблагоприятно незадоволително при установяване на до 3
заплахи с категория H и повече от 3 и до 5 заплахи с категория М и/или L. Състоянието е
категоризирано като неблагоприятно лошо при заплахи с категория H над 3, както и в случай че
М и/или L са над 5 независимо от стойността на Н.

Според стандартната таблица за докладване по чл. 17, на биогеографско ниво се използват
следните три категории за степен на значимост: H = висока значимост (вписват се максимум до
5 заплахи); M = средна значимост; L = ниска значимост. Същите са използвани и на ниво
мониторингова територия. Оценъчните категории са формирани според установения брой
заплахи с конкретна степен на значимост, както следва:

- Благоприятно състояние: H=0; М≤3; L≤3
- Неблагоприятно незадоволително: 0≤H≤3; 3<М≤5 и/или 3<L≤5
- Неблагоприятно лошо: H>3 или H≥0; М>5 и/или L>5
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Идентифицираните влияния и заплахи за вида и съответните им степени на въздействие са
представени в Таблица .

Таблица 5. Данни за параметъра [Т] за вида B. bufo, срещаемост на влияния/заплахи

Забележка: Б – благоприятно, НН – неблагоприятно незадоволително, НЛ – неблагоприятно лошо.

Място за мониторинг

референтна стойност
Б - H=0; М≤3; L≤3
НН - 0≤H≤3; 3<М≤5 и/или 3<L≤5
НЛ - H>3 или H≥0, М>5 и/или L>5
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H H M M L L
Орсоя Добри дол 10kmE536N238 0 0 0 0 0 0 Б
Драгоман 10kmE537N229 1 0 0 0 0 1 НН
Бойчиновци Монтанско 10kmE539N235 0 0 0 0 0 0 Б
Рупите 10kmE542N213 1 0 0 0 0 1 НН
Струма - Кулата 10kmE543N213 0 0 0 0 0 0 Б
Оряхово 10kmE544N239 0 0 0 0 0 0 Б
Плевен Гривица 10kmE550N237 1 0 0 0 0 1 НН
Дебово - Муселиево 10kmE551N239 1 0 0 0 0 0 НН
Смолян - Стикъл 10kmE553N217 0 0 0 0 0 0 Б
Смолян 10kmE554N217 0 0 0 0 0 1 Б
Белене 10kmE554N240 0 0 0 0 0 0 Б
Родопи Пловдивци 10kmE555N215 0 0 0 0 0 0 Б
Родопи Мостово 10kmE555N220 0 0 0 0 0 0 Б
Миндя 10kmE560N234 0 0 0 0 0 1 Б
Калимок Бръшлен 10kmE563N246 0 0 0 0 0 0 Б
Меден Бук Изт Родопи 10kmE565N217 0 0 0 0 0 0 Б
Сакар - Срем 10kmE567N225 0 0 0 0 0 0 Б
Стралджа 10kmE568N231 0 0 0 0 0 1 Б
нос Емине 10kmE577N235 1 0 0 0 0 0 НН
Шуменско плато 10kmE568N239 0 0 0 0 1 1 Б
Варвара Родопи 10kmE548N222 1 0 0 0 0 0 НН
Струма Симитли 10kmE540N218 1 0 0 0 0 0 НН

Национално ниво 1 0 2 НН

Много малко влияния и заплахи могат да бъдат констатирани достоверно на терен от едночасов
еднокилометров маршрут. Често са от локална значимост и обикновено се свеждат до потенциални
влияния и заплахи, които могат да бъдат идентифицирани визуално и оставят дълготрайни видими
следи. Например, опожаряване, сечи, убити екземпляри на пътя, изхвърлени боклуци. Глобални и
изключително тежки влияния и заплахи, като общо засушаване, по-малко валежи, промяна на
температурни и климатични условия, намаляване на влажността, промяна на хабитата/сукцесия, не
могат да бъдат констатирани на място в мониторинговата площадка и не могат да бъдат оценени.
Човешки дейности като бракониерство, безпокойство и т.н също често не могат да бъдат достоверно
описани на терен, защото вероятността да бъдат констатирани при едночасово посещение е
практически нищожна. Промяната на начина на ползване на земята също не може да бъде отразена
от посещението на място, защото не може да се каже кога съответният парцел е бил преобразуван,
дали тази разорана нива е била такава в продължение на векове или е била ливада, разорана
предната година.



Проект: „Мониторинг и оценка на земноводни и влечуги с национална значимост от Националната система за мониторинг на
състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР)”

Договор № 3944-25/09/20г.

Доклад за оценка на състоянието на кафява крастава жаба (Bufo bufo) по данни от 2021 г.

Б/ Цялостна оценка по територии за мониторинг 10х10км

Цялостната оценка по места за мониторинг е формирана на база оценките по отделните
параметри (Таблица 6 и Фигура 2). При крайна оценка „неблагоприятно лошо“ поне един от
параметрите е оценен също „неблагоприятно лошо“. При крайна оценка „благоприятно“ всички
параметри са оценени „благоприятно“.

Таблица 6. Крайни оценки за местата за мониторинг за вида B. bufo

Параметър и оценка

Територия за
мониторинг
10х10км

Относителна
численост

[NAb]
Срещаемост

[F]

Влияния
/

заплахи
[Т]

Крайна
оценка
ниво

10х10км

[NAb] Оце
нка [F] Оце

нка Оценка Оценка
2021 г.

Орсоя Добри дол 10kmE536N238 0,4 НЛ 0,33 НЛ Б НЛ

Драгоман 10kmE537N229 0,6 НЛ 0,7 НН НН НЛ

Бойчиновци Монтанско 10kmE539N235 0,67 НЛ 0,5 НЛ Б НЛ

Рупите 10kmE542N213 0,11 НЛ 0,33 НЛ НН НЛ

Струма - Кулата 10kmE543N213 0,2 НЛ 0,3 НЛ Б НЛ

Оряхово 10kmE544N239 9 НН 0,7 НН Б НН

Плевен Гривица 10kmE550N237 5,83 НН 1 Б НН НН

Дебово - Муселиево 10kmE551N239 1,3 НЛ 1,0 Б НН НЛ

Смолян - Стикъл 10kmE553N217 0,13 НЛ 1 Б Б НЛ

Смолян 10kmE554N217 0 НЛ 0 НЛ Б НЛ

Белене 10kmE554N240 2,83 НЛ 0,5 НЛ Б НЛ

Родопи Пловдивци 10kmE555N215 0,22 НЛ 0,33 НЛ Б НЛ

Родопи Мостово 10kmE555N220 12,67 Б 0,33 НЛ Б НЛ

Миндя 10kmE560N234 3,56 НН 0,33 НЛ Б НЛ

Калимок Бръшлен 10kmE563N246 0,93 НЛ 0,8 НН Б НЛ

Меден Бук Изт Родопи 10kmE565N217 1,05 НЛ 0,33 НЛ Б НЛ

Сакар - Срем 10kmE567N225 22,44 Б 0,67 НН Б НН

Стралджа 10kmE568N231 0 НЛ 0 НЛ Б НЛ

нос Емине 10kmE577N235 55,6 Б 0,5 НЛ НН НЛ

Шуменско плато 10kmE568N239 26,42 Б 1 Б Б Б

Варвара Родопи 10kmE548N222 0,4 НЛ 0,7 НН НН НЛ

Струма Симитли 10kmE540N218 5,6 НН 0,3 НЛ НН НЛ

Формирането на крайната оценка на ниво „място за мониторинг“ е на база на най-ниската оценка
от отчитаните параметри.
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Фигура 2. Карта с природозащитно състояние на ниво „място за мониторинг“ за вида B. bufo
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2. Оценка на национално ниво

Данните за оценяваните параметри на национално ниво за вида B. bufo са представени в Таблица
.

Таблица 7. Оценка на национално ниво за вида B. bufo

Параметър Мерна единица n
,

(min-
max)

TL PRP
[%]

(CL1÷CL2)
не

съдържа
TL

(CL1÷CL2)
съдържа

TL

(CL1÷CL2

) не
съдържа

ТL
Оценка

> TL >/< TL < TL
1.1.
Относителна
численост
[NAb]

Екз. 61 9,55
(0-150) 10,0 74 % CL (2,50÷16,61) НН

2.2.
Срещаемост
[F]

Присъствие в
брой пробни
площи/общия
брой пробни
площи

61 0,56 1 Не се изчисляват НЛ

2.3.
Заплахи
[T]

Регистрираният
брой на
установените
заплахи спрямо
общия брой
заплахи

61 Виж Таблица 5 НН

Крайна оценка на състоянието на вида НЛ

Забележка: n – Брой извадъчни единици, X – средна стойност, ТL – референтна стойност, PRP – относителна
прецизност в %

Таблица 8. Природозащитно състояние на национално ниво за вида B. bufo

Параметър
Мерна единица/

[Референтна
стойност]

Благоприяте
н

(“зелен”)

Неблагоприятно –
незадоволително

(“оранжев”)

Неблагоприятно –
лошо

(“червен”)

Неизвестно
(недостатъчна
информация, за
да се направи
оценка)

Относителна
численост
[NAb]

инд./ пробна площ
[≥10,0] 9,55

Срещаемост
[F]

Относителен дял на
присъствие/
Б р≥1
НН 0.8≤p≤0.9
НЛ р≤0.7

0.56

Заплахи
[T]

Регистрираният брой на
установените заплахи
спрямо общия брой
заплахи/
Б: H=0; М≤3; L≤3
НН: 1≥H≤3; 3<М≤5
и/или 3<L≤5
НЛ: H>3; H≥0; М>5
и/или L>5

H=1, М=0, L=2

Цялостна
оценка на
състоянието
на вида на
национално

ниво

Неблагоприятно – лошо

x

x x x
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3. Препоръки

За бъдещи дейности, свързани с мониторинг на B. bufo, имаме следните препоръки:

1. Необходима е сериозна промяна на методиката за мониторинг на вида. На първо място е
необходимо периодът на проучванията да е 15 февруари – 15 май, като основните усилия
в ниските места до 500 м.н.в. трябва да са съсредоточени в периода март- началото на
април, на места над 500-1000 м.н.в. да са съсредоточени април, най-късно първата
десетдневка на май.

2. Мониторингът да се извършва в светлите часове на деня в местата за размножаване или
в непосредствена близост до тях, където се наблюдава концентрация на възрастни
индивиди. Необходимо е при оценката да се взима предвид само броят на наблюдавани/
чути възрастни екземпляри и евентуално броя на откритите яйчени шнурове, когато могат
да се разграничат. Ларвите и току що метаморфозиралите малки да не се взимат предвид,
тъй като се изкривява оценката. Те могат да се отчитат само за срещаемост.

3. При следващите проучвания да се оптимизира броя и разположението на
мониторинговите територии и площадки, спрямо изискванията на новата методика.
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Въведение

Червенобузата костенурка е интродуциран, инвазивен вид, с произход южните части на Северна
Америка. В България са регистрирани два от подвидовете - T. scripta scripta и Т. scripta elegans в
редица места, основно в изкуствени водоеми в близост до големите градове, но е установен и в
по-отдалечени места – Вельов вир, р. Велека, Рупите, Ропотамо и др. Среща се както в слабо
проточни (бавнотечащи реки и потоци, канали), така и в стоящи водоеми (блата, микроязовири
и др.). Към момента сигурни данни за размножаването му в естествени условия в България няма
публикувани, въпреки че има установени 3 случая ( май 2017 и май 2018 год.) на ювенилни
екземпляри в места с концентрация на възрастни индивиди (топлите извори в местността
„Рупите“), регистрирани са и женски и мъжки екземпляри в съотношение 2:1 (Kornilev, et all.,
2020). Известно е, че част от възрастните индивиди не успяват да презимуват в естествени
условия, особено в по-високите части (София) и умират при по-дълги застудявания.

Видът Т. scripta е оценен на база данните от 22 места за мониторинг и 78 пробни площи (Фигура
1).

Оценката е формирана на база данните, събрани през 2021 г. и е сравнена с данните от 2014г.

Фигура 1. Карта с проучените територии за мониторинг на Червенобуза костенурка (Trachemys scripta)
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1. Оценка на ниво територия за мониторинг - 10x10 km

А/ Оценка по параметри за територии за мониторинг 10х10 км

1.1. Обилие

С предходният доклад 2014 г. за референтна стойност за обилие е приет 1 инд/км, като при
0>Ab≤1 състоянието е категоризирано като неблагоприятно незадоволително. Според нас
определянето на природозащитно състояние на инвазивен, неместен вид, който реално е заплаха
за екосистемата е лишено от смисъл. Референтната стойност на състоянието на инвазивния вид
(относителна численост и срещаемост), трябва да е равна на нула. Определянето на
числеността на този вид като инд/км е неинформативно, този вид се среща основно в затворени
водоеми с малка площ, които не могат да се обхождат по трансектния метод, затова предлагаме
да се използва относителна численост: броят екземпляри, установен във всяка мониторингова
площадка, разделен на броя на мониторинговите площадки.

Дескриптивните данни за относителна численост от отделните места за мониторинг са
представени в Таблица 1.

1.2. Срещаемост

Срещаемостта [F] представлява броят на пробните площи 1х1 km, в които даден вид е установен,
спрямо общия брой пробни площи (на ниво „място за мониторинг“), представена е в Error!
Reference source not found..

Таблица 1. Относителна численост и срещаемост на T. scripta, за 2014г. и 2021 г

Място за мониторинг
2014 г. 2021 г.

относителна
численост срещаемост относителна

численост срещаемост

CON 10kmE536N238 0 0 0 0
CON 10kmE537N229 0 0 0 0
CON 10kmE537N239 0 0 0 0
CON 10kmE539N235 0 0 0 0
CON 10kmE540N235 0 0 0 0

Рупите 10kmE542N213 0,25 0,25 6,75 0,25
CON 10kmE543N213 0 0 0 0
CON 10kmE544N239 0 0 0 0
CON 10kmE551N224 0 0 0 0
CON 10kmE551N239 0 0 0 0
CON 10kmE554N240 0 0 0 0
CON 10kmE563N246 0 0 0 0
CON 10kmE564N229 0 0 0 0
CON 10kmE565N217 0 0 0 0
CON 10kmE566N217 0 0 0 0
BLS 10kmE568N231 0 0 0 0
BLS 10kmE574N231 0 0 0 0
BLS 10kmE574N233 0 0 0 0
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Приморско Ропотамо 10kmE577N230 0 0 1,75 0,25
BLS 10kmE579N228 0 0 0 0
BLS 10kmE580N246 0 0 0 0
BLS 10kmE580N247 0 0 0 0

1.3. Полова структура

Половата структура представлява относителният дял на женски екземпляри в извадката [G],
представен като броя на женските към общия брой установени екземпляри. Съгласно методиката
този параметър не се отчита за вида Червенобуза костенурка (Trachemys scripta), трудно
се установява без улавяне, макар че мъжките са сравнително лесно различими по дългите нокти
на предните крака и дългата и дебела опашка.

1.3. Възрастова структура

Възрастовата структура на този вид трудно може да се определи без улавяне, екологични и
биологични проучвания не са провеждани в българските популации, затова не може да се каже
при каква възраст / размер костенурките стават полово зрели при местните условия. От значение
е намирането на ювенилни екземпляри, защото това може да означава естествено размножаване,
но както и при другите водни костенурки, ювенилните екземпляри водят скрит начин на живот,
много по-рядко излизат на открити места и тяхното отчитане не е съизмеримо с това на по-
възрастните. При настоящите проучвания не са регистрирани ювенилни индивиди.

1.4. Влияния и заплахи

Влияния и заплахи не са релевантни параметри за оценяване на този вид, който е неместен,
инвазивен.

Б/ Цялостна оценка по територии за мониторинг 10х10км

Видът беше установен на две площадки в две територии за мониторинг, като при предходните
проучвания е бил установен на една. Втората площадка на която установихме червенобузи
костенурки– ПР „Вельов вир“ всъщност не е ново находище, по всичко изглежда, че наличието
му там е било известно при предходното проучване, но не е било проучено по време на полевия
сезон през 2014 г. Числеността обаче е много по-висока от предходните проучвания, на площадка
„Рупите“ през 2014 г. е бил установен само един индивид, при нашите проучвания – 27 индивида,
необходими са спешни мерки за ликвидиране на тези две, все още ограничени популации. Видът
напоследък е съобщен и за много други места из страната – основно изкуствени водоеми в
градски и крайградски паркове. Проверката на твърденията на местни хора и туристи за
наличието на червенобузи костенурки близо до устието на река Велека, при полевите посещения
се оказаха възрастни каспийски блатни костенурки.
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Фигура 2. Карта с мониторинговите територии в които вида Trachemys scripta е регистриран – в червено.
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2. Оценка на национално ниво

При предходните проучвания този вид е оценен в „неблагоприятно незадоволително“  състояние,
според нас прилагането на критерии за природозащитна оценка, на инвазивен вид, заплаха за
местните видове е нелогично и неправилно. Докато се изработи методика за оценка на заплахата,
която представлява, предлагаме да се използват данните за относителната численост и
срещаемост на вида, за да се следят тенденциите през периодите на мониторинг и да се
предприемат мерки за ограничаването разпространението на инвазивния вид.

Тенденцията на национално ниво е в посока нарастваща численост и срещаемост,
което е заплаха за популациите на аборигенните видове водни костенурки и
екосистемата като цяло.

Установена е нарастващата численост в известните находища на вида, което може да означава,
че видът е започнал да се размножава в естествени условия, поне в топлите извори в местността
„Рупите“ . Забраната за вноса на този вид в Европейския съюз е доста ефективна и към момента
на вътрешният пазар за домашни любимци подвидът не се предлага, заменен е с други
подвидвидове, морфологично различни - T. s. scripta и T. s. trootsii. Необходими са спешни
действия за ликвидиране на популациите, които са в естествени водоеми или имат потенциала
за естествено размножаване и разселване в естествени водоеми, особено в южните части на
страната.

3. Препоръки

За бъдещи дейности, свързани с мониторинг на този вид, имаме следните препоръки:

1. Мониторингът на този вид да бъде част от мониторинга на другите два автохтонни вида водни
костенурки – обикновената блатна и каспийската блатна, той има сходни екологични изисквания
и е основна заплаха за тези два вида, мониторингът му е идентичен с този на двата вида водни
костенурки. Отделен, целенасочен мониторинг на този вид е ненужен и изисква много ресурс и
де факто дублира мониторинга на водните костенурки. Оценката му трябва да се свежда до
обилие и срещаемост. Ако все пак се реши мониторинга да бъде отделен, то да се редуцират
мониторинговите територии до 2 по Дунавските блата (о-в Персин, каналите на Калимок), 4 по
Черноморието (Шабла, каналите на Атанасовско езеро, Ропотамо блатата, Велека - устие) и 2 в
южна България (Рупите, Бяла река).

2. Ликвидиране  на нарастващите и установили се популации в Рупите и резерват Вельов вир, чрез
улавяне в живоловни капани и последващо отглеждане ex-situ или хуманно умъртвяване,
съгласно европейските регламенти (Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на
Съвета). Вероятно числеността е около 50 индивида в Рупите и около 20 във Вельов вир, което
все още е достатъчно ниска численост, за да може да бъде контролирана, а уловените
екземпляри преместени в зоологически градини / спасителни центрове. След няколко години е
вероятно по-пълно адаптиране към естествените условия и разпръскване на адаптираното
потомство към съседни територии, предвид и тенденциите на затопляне на климата.

3. Стартиране на широка информационна кампания по отношение вредата, която може да причини
освобождаването на домашния любимец в природата – поставяне на информационни табели
около градските езера и паркови водоеми, реки и езера близо до курортни места и т.н.,
информационни брошури в зоомагазини.
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Въведение

Живородният гущер се среща най-високите планини на България – Стара планина, Витоша,
Осоговска планина, Рила, Пирин, Западни Родопи на надморска височина над 1200 метра в
открити, мезофилни, влажни местообитания - поляни, пасища, ливади в зоната на
широколистните и иглолистните гори и в субалпийската зона, през лятото се измества от иначе
влажните ливади в посока покрайнините на водоеми, потоци, гори (Stojanov et all, 2011).

Видът е оценен на база данните от 10 територии за мониторинг (10х10км), разположени както
следва: 2 в Стара планина, 1 във Витоша, 1 в Осоговска планина, 1 в Рила, 1 в Пирин, 2 в Западни
Родопи, с общо 33 мониторингови площадки (1х1км). Визуализацията на данните е представена
на Фигура 1.

Оценката е формирана на база данните, събрани през 2021 г., за сравнение са използвани
данните събрани по предходно проучване по проект „Теренни проучвания на разпространение
на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза“
(2014 г.) на 7 от мониторинговите територии.

Фигура 1. Карта с проучените територии за мониторинг на живороден гущер (Zootoca vivipara)
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1. Оценка на ниво територия за мониторинг - 10x10 km

А/ Оценка по параметри за територии за мониторинг 10х10 км

1.1. Обилие

Дескриптивните данни за обилие [Ab] от отделните места за мониторинг са представени на
Фигура 2. Референтната стойност е изведена от Цанков и Попгеоргиев с предходният
мониторингов доклад (2014 г.), на база литературни данни, като минимална стойност за
благоприятно състояние е приета долната граница на доверителния интервал, а именно 3,74
индивида на километър маршрут, като при по-ниски стойности, състоянието е
категоризирано като неблагоприятно незадоволително, а при неустановяване състоянието му е
категоризирано като неблагоприятно лошо, обосновавайки се, че при подходящи условия
вероятността видът да бъде намерен е сравнително голяма.

Оценяването на вида в категория „неблагоприятно лошо“, едва когато обилието е равно на 0,
означава на национално ниво, че видът ще влезе в неблагоприятно лошо състояние, едва
като изчезне напълно от абсолютно всички пробни площи 1х1 км, в които се
мониторира, това е недопустимо, затова предлагаме границата на преминаване на вида в
категория „неблагоприятно лошо“ да се случва, когато обилието намалее с две трети спрямо
долната граница на референтната стойност, а именно, по-ниско от 1,14 инд./км, което е около
33% от референтната стойност. Предложената промяна (Таблица 1) няма да доведе до промяна
на оценките на предходното проучване от 2014 г.

Таблица 1. Дескриптивни данни за параметъра обилие [Ab] за вида Z. vivipara
Обилие инд./км

Състояние

Съгласно
методиката Предложение

Благоприятно >3,74 >3,74
Неблагоприятно незадоволително (НН) >0-3,74 1,14-3,74
Неблагоприятно лошо (НЛ) =0 <1,14

Таблица 2 . Дескриптивни данни за параметъра обилие [Ab] за вида Z. vivipara

Обилие инд/км и оценка

Територия за
мониторинг
10х10км

2014 г. 2021 г.

Бележки / Коментари
инд/км Оценка инд/км Оценка

10kmE538N231 Губеш 0,00 НЛ 0,00 НЛ Сателитен квадрат на вр. Ком само с
една пробна площ, да отпадне

10kmE538N232 Стара Планина/ вр.
Ком (Берковица) 7,75 Б 4,25 Б Наблюдава се намаление, но е в

рамките на грешката

10kmE553N217 Централни Родопи
Перелик (Стикъл) 5,60 Б 0,00 НЛ

Видът не беше установен в нито
една от 5-те пробни площи, в които
е установен с висока численост
предходното проучване!

10kmE554N217 Смоленски езера 0,00 НЛ 0,00 НЛ Сателитен квадрат на Перелик, само
с една пробна площ, да отпадне

10kmE535N220 Граница
Кюстендилско 0,00 НЛ 0,00 НЛ Сателитен квадрат на Краище, само

с една пробна площ, да отпадне

10kmE536N220 Краище 2,00 НЛ 0,67 НЛ
Негативна тенденция, при
предходното проучване само 6
установени екз, сега само 2
несигурно определени

10kmE554N230 Централен Балкан нов 3,03 НН Близо до благоприятно
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10kmE540N226 Витоша 3,50 НН 5,94 Б
При предходното проучване
числеността е била на границата за
благоприятно състояние.

10kmE543N218 Пирин нов 1,43 НН Много близо до границата за лошо
състояние

10kmE541N221 Рила нов 1,53 НН Много близо до границата за лошо
състояние

10kmE549N219 Западни Родопи нов 4,01 Б
Много близо до границата на
незадоволителното състояние

Забележка: Б – благоприятно, НН – неблагоприятно незадоволително, НЛ – неблагоприятно лошо.

1.2. Полова структура

Половата структура представлява относителният дял на женски екземпляри в извадката [G],
представен като броя на женските към общия брой установени екземпляри. Съгласно методиката
този параметър не се отчита за вида живороден гущер (Zootoca vivipara), предвид ниската
успеваемост на улова на този вид, и невъзможността за достоверно определяне на пола.

1.3. Възрастова структура

Възрастовата структура представлява относителният дял на неполовозрелите спрямо общия брой
екземпляри в извадката [A], представен като броят на неполовозрелите към общия брой
индивиди. Референтната стойност за благоприятно състояние е p≥0.1, при по-ниски стойности
състоянието може да се определи като „неблагоприятно“.

Съгласно методиката за оценка възрастовата структура се оценява само на ниво
мониторингова територия. Трябва да се вземе в предвид, че както и при половата структура,
определянето на възрастта при този вид е трудно и не винаги достоверно, в този смисъл оценките
трябва да имат само подкрепящо и показващо тенденции значение. В полевия протокол няма
възможност да се отбележи, че възрастта не е определена, това води обикновено до
отбелязването на много индивиди като възрастни, а те всъщност са с неопределена възраст.
Отношението трябва да се изчислява само за екземпляри сигурно определени като половозрели
или неполовозрели. Няма особена промяна в сравнение с предходните години, в повечето от
новите мониторингови територии половата структура е в благоприятно състояние.

Таблица 3. Дескриптивни данни за параметъра възрастова структура [А] за вида Z. vivipara
възрастова структура [А]

оценка

Територия за
мониторинг
10х10км

2014 г. 2021 г.

[A] Оценка [A] Оценка

10kmE538N231 Губеш 0,00 НЛ 0,00 НЛ

10kmE538N232 Стара Планина/ вр. Ком
(Берковица) 0,1 Б 0,37 Б

10kmE553N217 Централни Родопи
Перелик (Стикъл) 0,00 НЛ 0,00 НЛ

10kmE554N217 Смоленски езера 0,00 НЛ 0,00 НЛ

10kmE535N220 Граница Кюстендилско 0,00 НЛ 0,00 НЛ

10kmE536N220 Краище 0,00 НЛ 0,00 НЛ

10kmE554N230 Централен Балкан нов 0,13 НН

10kmE540N226 Витоша 0,2 Б 0,15 Б
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10kmE543N218 Пирин нов 0,17 Б

10kmE541N221 Рила нов 0,40 Б
10kmE549N219 Западни Родопи нов 0,29 Б

1.4. Срещаемост

Срещаемостта представлява броят на пробните площи 1х1 km, в които даден вид е установен,
спрямо общия брой пробни площи (на ниво „място за мониторинг“).

Съгласно методиката, за видовете, при които присъствието в дадената територия, гарантира
намирането им, т.е. вероятността да бъдат открити е голяма (живородният гущер попада в тази
категория), референтната стойност за благоприятно състояние съвпада с
максималната възможна, p=1. За неблагоприятно незадоволително състояние,
съответно р=0.8-0.9, за неблагоприятно лошо р=0-0.7.

Този начин на оценка, обаче предполага видът практически никога да не излезе в благоприятно
състояние на национално ниво, поради факта че дори в една пробна площ 1х1 км да не бъде
регистриран, то статуса му на национално ниво автоматично става неблагоприятен.

Имайки предвид, че методиката на проучване не гарантира 100% регистриране на вида, и
въпреки че вероятността за намиране на вида при благоприятни условия е голяма, тя в никакъв
случай не е 100%, особено при териториите с по-ниски числености, предвид слабото познаване
на екологията и биологията на вида.

Освен това начина, по който е представена оценката, не позволява еднозначно тълкуване,
например стойност на срещаемостта от 0,96, къде попада към благоприятно или неблагоприятно
състояние? Това важи и за другите гранични стойности.

Според нас трябва да се даде 10% толеранс, за евентуалното неоткриване на вида в единични
мониторингови площадки, така ще се премахне и двусмислието в границите на оценките.

По всичко изглежда показателят срещаемост на ниво мониторингова територия не е много
информативен особено като се изрази в отношение, имайки предвид че пробните площадки в
една мониторингова територия средно са 3, и ако вида е установен в две от площадките, то
автоматично оценката му става неблагоприятно лошо състояние, така практически оценката се
свежда до присъствие/отсъствие, затова предлагаме минимално уточняване границите на
оценката, като за граница между неблагоприятно лошо и неблагопрлиятно незадоволително да
се смята 0,66 (66%), а не 0,7 (70%) както е сега, това ще позволи в общия случай при наличие
на вида в 2 от 3 малки квадрата да е в незадоволително състояние, а ако е открит в един или не
е открит да е във лошо състояние, а в благоприятно състояние само ако е открит във всички.

Уточняването на границите на оценките, няма да доведе до промяна на оценките от предходните
проучвания.

Парадоксално, но и много показателно е неоткриването на вида от цяла една мониторингова
територия и от всичките й пет на брой пробни площи в рамките на 7 години, от проучването през
2014г., до мониторинга през 2021 г. Още по-парадоксално е че това е единствената територия,
в която видът е бил регистриран във всички пробни площи с висока численост!



Проект: „Мониторинг и оценка на земноводни и влечуги с национална значимост от Националната система за мониторинг на
състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР)”

Договор № 3944-25/09/20г.

Доклад за оценка на състоянието на живороден гущер (Zootoca vivipara) по данни от 2021 г.

Предложението ни е представено в Таблица 4. Резултатите с дескриптивните данни по
параметъра срещаемост са представени в Таблица 5.

Таблица 4. Предложение за граници на оценките на състояние по параметър срещаемост на база територия за
мониторинг 10х10 км

Състояние

Съгласно
методиката

Предложение

Срещаемост Срещаемост

Благоприятно =1 >0,90
Неблагоприятно незадоволително =0,8 – 0,9 >0,67 – 0,90
Неблагоприятно лошо =0-0,7 <0,66

Таблица 5 . Дескриптивни данни за параметъра срещаемост [F] за вида Z. vivipara

Срещаемост и оценка

Територия за
мониторинг
10х10км

2014 г. 2021 г.

Бележки / Коментари
[F] Оценка [F] Оценка

10kmE538N231 Губеш 0,00 НЛ 0,00 НЛ Сателитен квадрат на вр. Ком, само с
една пробна площ, да отпадне

10kmE538N232 Стара Планина/ вр.
Ком (Берковица) 0,50 НЛ 0,67 НН Наблюдава се намаление, но е в рамките

на грешката

10kmE553N217 Централни Родопи
Перелик (Стикъл) 1,00 Б 0,00 НЛ

Видът не беше установен в нито една от
5-те пробни площи, в които е установен с
висока численост предходното проучване!

10kmE554N217 Смоленски езера 0,00 НЛ 0,00 НЛ Сателитен квадрат на Перелик, само с
една пробна площ, да отпадне

10kmE535N220 Осогово (Граница) 0,00 НЛ 0,00 НЛ Сателитен квадрат на Краище, само с
една пробна площ, да отпадне

10kmE536N220 Осогово (Савойски) 0,33 НЛ 0,33 НЛ Без промяна

10kmE554N230 Централен Балкан нов 1,00 Б Установен във всички квадрати макар и с
ниска численост

10kmE540N226 Витоша 0,50 НЛ 0,83 НН Липсва само в един от квадратите

10kmE543N218 Пирин нов 0,67 НН Установен в два квадрата

10kmE541N221 Рила нов 1,00 Б
Установен във всички квадрати макар и с
ниска численост

10kmE549N219 Западни Родопи нов 1,00 Б
Установен във всички квадрати

Забележка: Б – благоприятно, НН – неблагоприятно незадоволително, НЛ – неблагоприятно лошо.

Има изразена тенденция за влошаване по отношение на параметъра срещаемост, като особено
фрапантен е случаят с неоткриването на вида в цяла мониторингова територия, където е бил с
максималната срещаемост 100%.

1.5. Влияния и заплахи

Броят на установените заплахи, валидни за даден вид, със съответните степени на значимост. За
благоприятно състояние може да бъде приета липсата на влияния/заплахи с категория H (висока
значимост) и до три включително заплахи с категория М (средна) и L (ниска значимост).
Състоянието е категоризирано като неблагоприятно незадоволително при установяване на до 3
заплахи с категория H и повече от 3 и до 5 заплахи с категория М и/или L. Състоянието е
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категоризирано като неблагоприятно лошо при заплахи с категория H над 3, както и в случай че
М и/или L са над 5 независимо от стойността на Н.

Според стандартната таблица за докладване по чл. 17 (за периода 2007-2012 г., към който
реферира и Методиката за оценка към НСМСБР), на биогеографско ниво се използват следните
три категории за степен на значимост: H = висока значимост (вписват се максимум до 5 заплахи);
M = средна значимост; L = ниска значимост. Същите са използвани и на ниво мониторингова
територия. Оценъчните категории са формирани според установения брой заплахи с конкретна
степен на значимост, както следва:

- Благоприятно състояние: H=0; М≤3; L≤3
- Неблагоприятно незадоволително: 0≤H≤3; 3<М≤5 и/или 3<L≤5
- Неблагоприятно лошо: H>3 или H≥0; М>5 и/или L>5

Идентифицираните влияния и заплахи за вида и съответните им степени на въздействие са
представени в Таблица .

Таблица 6. Данни за параметъра [Т] за вида Z. vivipara, срещаемост на влияния/заплахи
Място за
мониторинг
референтна
стойност
Б
H=0; М≤3; L≤3
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L>5 И

зк
ус
тв
ен
о 
за
ле
ся
ва
не

 н
а

от
кр
ит
и 
пл
ощ
ад
ки

(ч
уж
до
зе
м
ни

 в
ид
ов
е)

О
по
ж
ар
яв
ан
е

О
тс
тр
ан
яв
ан
е 
на

 п
ле
то
ве

 и
хр
ас
ти

 и
ли

 ш
уб
ра
ци

П
ре
м
ах
ва
не

 н
а 
па
си
щ
е
за
ра
ди

об
ра
бо
тв
ае
м
а 
зе
м
я

Го
рс
ко
ст
оп
ан
ск
и 
се
чи

П
ът
ищ
а,

 а
вт
ом
об
ил
ни

 п
ът
ищ
а

Д
ру
ги

 т
ип
ов
е 
ур
ба
ни
за
ци
я,

пр
ом
иш
ле
ни

 и
 п
од
об
ни

де
йн
ос
ти

Ст
ро
еж
и,

 п
ос
тр
ой
ки

 в
ла
нд
ш
аф
та

О
це
нк
а

H H Н H М L L L
10kmE538N231 0 0 0 0 0 0 0 0 Б
10kmE538N232 0 0 0 0 0 0 0 0 Б
10kmE553N217 0 0 1 0 0 0 1 0 НН
10kmE554N217 0 0 0 0 0 0 1 0 Б
10kmE535N220 0 0 0 0 0 0 0 0 Б
10kmE536N220 0 0 0 0 0 0 0 0 Б
10kmE554N230 0 0 0 0 0 0 0 0 Б
10kmE540N226 0 0 0 0 0 0 0 0 Б
10kmE543N218 0 0 0 0 0 0 0 0 Б
10kmE541N221 0 0 0 0 0 0 0 0 Б

Много малко влияния и заплахи могат да бъдат констатирани достоверно на терен от едночасов
еднокилометров маршрут, често са от локална значимост и обикновено се свеждат до потенциални
влияния и заплахи, които могат да бъдат идентифицирани визуално и оставят дълготрайни видими
следи. Например опожаряване, сечи, убити екземпляри на пътя, изхвърлени боклуци. Глобални и
изключително тежки влияния и заплахи, като общо засушаване, промяна на температурни и
климатични условия, намаляване на влажността, промяна на хабитата/ сукцесия, не могат да бъдат
констатирани на място в мониторинговата площадка и не могат да бъдат оценени. Човешки
дейности като бракониерство, безпокойство и т.н също често не могат да бъдат достоверно описани
на терен, защото вероятността да бъдат констатирани при едночасово посещение е практически
нищожна. Промяната на начина на ползване на земята също не може да бъде отразена от
посещението на място, защото не може да се каже кога съответният парцел е бил преобразуван,
дали тази разорана нива е била такава в продължение на векове или е била ливада, разорана
предната година.
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10kmE549N219 0 0 0 0 0 0 0 0 Б
Национално ниво 1 0 1 НН

Забележка: Б – благоприятно, НН – неблагоприятно незадоволително, НЛ – неблагоприятно лошо.

Б/ Цялостна оценка по територии за мониторинг 10х10км

Цялостната оценка по места за мониторинг е формирана на база оценките по отделните
параметри (Error! Reference source not found.). При крайна оценка „неблагоприятно лошо“
поне един от параметрите е оценен също „неблагоприятно лошо“. При крайна оценка
„благоприятно“ всички параметри са оценени „благоприятно“.

Table 7. Крайни оценки за местата за мониторинг за вида Z. vivipara

Параметър и оценка

Територия за
мониторинг
10х10км

Обилие [Ab] Срещаемост
[F]

възрастова
структура

[А]
Влияния /
заплахи [Т]

Крайна
оценка
ниво

10х10км

инд/км Оценка [F] Оценка [A] Оценка [Т] Оценка Оценка

10kmE538N231 Губеш 0,00 НЛ 0,00 НЛ 0,00 НЛ 0 Б НЛ

10kmE538N232 Стара Планина/ вр.
Ком (Берковица) 4,25 Б 0,67 НН 0,37 Б 0 Б НН

10kmE553N217 Централни Родопи
Перелик (Стикъл) 0,00 НЛ 0,00 НЛ 0,00 НЛ 1 НЛ НЛ

10kmE554N217 Смоленски езера 0,00 НЛ 0,00 НЛ 0,00 НЛ 0 Б НЛ

10kmE535N220 Осогово (Граница) 0,00 НЛ 0,00 НЛ 0,00 НЛ 0 Б НЛ

10kmE536N220 Осогово (Савойски) 0,67 НЛ 0,33 НЛ 0,00 НЛ 0 Б НЛ

10kmE554N230 Централен Балкан 3,03 НН 1,00 Б 0,13 НН 0 Б НН

10kmE540N226 Витоша 5,94 Б 0,83 НН 0,15 Б 0 Б НН

10kmE543N218 Пирин 1,43 НН 0,67 НН 0,17 Б 0 Б НН

10kmE541N221 Рила 1,53 НН 1,00 Б 0,40 Б 0 Б НН

10kmE549N219 Западни Родопи 4,01 Б 1,00 Б 0,29 Б 0 Б Б

Формирането на крайната оценка на ниво „място за мониторинг“ е на база на най-ниската оценка
от отчитаните параметри.

Повечето места за мониторинг са с оценка на състоянието „неблагоприятно“ (5 в лошо
състояние и 5 в незадоволително), само едно е в благоприятен статус – Западни
Родопи, около Беглика, останалите са в неблагоприятно незадоволително състояние.
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Фигура 2. Карта със състоянието на ниво „място за мониторинг“ за вида Zootoca vivipara
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2. Оценка на национално ниво

Данните за оценяваните параметри на национално ниво за вида Z. vivipara са представени в
Таблица и Таблица 9.

Таблица 8. Оценка на национално ниво за вида Z. vivipara

Параметър Мерна
единица n

,
(min-
max)

TL PRP
[%]

(CL1÷CL2)
не

съдържа
TL

(CL1÷CL2)
съдържа

TL

(CL1÷CL2

) не
съдържа

ТL
Оценка

> TL >/< TL < TL
1.1. Oбилие
[Ab] екз./km 33 2,56

(0-25)
3.74÷
8.34

59
% CI (1.05÷4.06) НН

2.2.
Срещаемост
[F]

Присъствие в
брой пробни
площи/общия
брой пробни
площи

33 0.55 1 Не се изчисляват НЛ

2.3.
Заплахи
[T]

Регистрираният
брой на
установените
заплахи спрямо
общия брой
заплахи

33 Виж Таблица 7 НН

Крайна оценка на състоянието на вида НЛ

Забележка: n – Брой извадъчни единици, X – средна стойност, ТL – референтна стойност, PRP – относителна
прецизност в %

Таблица 9. Природозащитно състояние на национално ниво за вида Z. vivipara

Параметър
Мерна единица/

[Референтна
стойност]

Благоприяте
н

(“зелен”)

Неблагоприятно –
незадоволително

(“оранжев”)

Неблагоприятно –
лошо

(“червен”)

Неизвестно
(недостатъчна
информация, за
да се направи
оценка)

Обилие
[Ab]

екз./капаночас
[≥3.74÷8.34] 2,56

Срещаемост
[F]

Относителен дял на
присъствие/
Б р≥1
НН 0.8≤p≤0.9
НЛ р≤0.7

0.55

Заплахи
[T]

Регистрираният брой на
установените заплахи
спрямо общия брой
заплахи/
Б: H=0; М≤3; L≤3
НН: 1≥H≤3; 3<М≤5
и/или 3<L≤5
НЛ: H>3; H≥0; М>5
и/или L>5

H=1, М=0, L=1

Цялостна
оценка на
състоянието
на вида на
национално

ниво

Неблагоприятно – лошо

x

x x x
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3. Препоръки

За бъдещи дейности, свързани с мониторинг на този вид, имаме следните препоръки:

1. Да се определи и проучи нова мониторингова територия 10х10км в близост до връх Перелик,
Родопи, предположително близо до границата с Гърция, където беше открита популация на
вида от гръцка страна. Мониторинговата територия на Перелик да се запази.

2. Необходимо е точно да се указва дължината на трансекта за всеки 1х1км квадрат, на база
GPS и подходящо местообитание, защото това силно повлиява пресмятането на обилието,
това е важно да го има в самия полеви протокол, а не да се изважда после от траковете.

3. Сателитните мониторингови територии 10х10км, прилепени към основните мониторингови
територии и съдържат само една пробна площадка или да бъдат присъединени към
изчислението на оценката за основната територия или да бъдат изключени от изчислението.
Те съдържат само една мониторингова площадка (при необходими поне 3), което не е
достатъчно за анализ и в същото време въздейства силно върху статистиката , те обикновено
са в периферията на ареала и в тях не са установени индивиди живороден гущер, нито по
първоначалните проучвания, нито при настоящите.

4. Пробните площи 1х1км, в рамките на териториите за мониторинг, в които проверката на терен
показва, че няма подходящи местообитания на микрохабитатно ниво или са много малки по
площ, и в които видът не е бил открит, нито при първоначалните проучвания през 2014г.
нито при настоящите, нито има литературни данни да се е срещал е необходимо да се
преразгледат и редуцират или премахнат, защото изкривяват оценката.
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Въведение

Горският гущер се среща спорадично почти в цялата страна, като отсъства в югозападните части
на страната. Среща се в мезофилни горски местообитания, където предпочита поляни, горски
пътища, просеки, разредени участъци. Предпочита широколистни гори, главно дъбови,
значително по-рядък е в други типове – габърови, букови, върбови. Избягва ксерофилни гори и
други сухи местообитания, храсталаци.

Видът D. praticola е оценен на база данните от 14 места за мониторинг и 49 пробни площи.
Визуализацията на данните е представена на Фигура 1.

Фигура 1. Карта с проучените територии за мониторинг на горски гущер (Darevskia praticola)
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1. Оценка на ниво територия за мониторинг - 10x10 km

А/ Оценка по параметри за територии за мониторинг 10х10 км

1.1. Обилие

Дескриптивните данни за обилие [Ab] от отделните места за мониторинг са представени на
Фигура 2. Референтната стойност е изведена от Цанков и Попгеоргиев с мониторингов доклад по
проект „Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и
хабитати на територията на цялата страна – I фаза“ (2014 г.), на база на проучвания в периода
2011-2012 г. Като минимална стойност за благоприятно състояние е приета долната граница на
доверителния интервал: 0,25 индивида на километър маршрут, като при по-ниски
стойности, състоянието е категоризирано като неблагоприятно незадоволително, а при
неустановяване състоянието му е категоризирано като неблагоприятно лошо, обосновавайки се,
че при подходящи условия вероятността видът да бъде намерен е сравнително голяма. Тази
стойност обаче е твърде ниска за референтна, имайки предвид, че при благоприятни условия
числеността може да достигне до над 40 екземпляра на километър маршрут. Това се вижда и от
данните от проучванията през 2014 година, когато средната стойност е 3,04 екз./км. В тази връзка
предлагаме (Таблица 1) да се използва нарастваща референтна стойност, като такава да се
приема долната граница на доверителния интервал на периода с най-висока средна численост, в
случая това са изследванията през 2014 година, когато долната му граница е била 1,42 инд./км.

Оценяването на вида в категория „неблагоприятно лошо“, едва когато обилието е равно на 0,
означава на национално ниво, че видът ще влезе в неблагоприятно лошо състояние, едва
като изчезне напълно от абсолютно всички пробни площи 1х1 км, в които се
мониторира. Това е недопустимо, затова предлагаме границата на преминаване на вида в
категория „неблагоприятно лошо“ да се случва, когато обилието намалее с две трети спрямо
долната граница на референтната стойност, а именно, по-ниско от 0,47 инд./км, което е 33% от
референтната стойност.

Таблица 1. Предложение за промяна на границите стойностите за оценка
Обилие инд./км

Състояние

Съгласно
методиката Предложение

Благоприятно >0,25 >1,42
Неблагоприятно незадоволително (НН) >0-0,25 0,47-1,42
Неблагоприятно лошо (НЛ) =0 <0,47

Таблица 2 . Дескриптивни данни за параметъра обилие [Ab] за вида D. praticola

Обилие [Ab] инд/км и оценка

Територия за
мониторинг
10х10км

2014 г. 2021 г.

инд/км Оценка инд/км Оценка

Дружево Врачанско 10kmE540N232 3,3 Б 1,70 Б
Очиндол 10kmE541N231 0,7 НН 0,00 НЛ
Очиндол над Враца 10kmE541N232 1,0 НН 16,00 Б
Родопи Пловдивци 10kmE555N215 1,0 НН 0,67 НН
Родопи Мостово 10kmE555N220 10,0 Б 4,22 Б
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Дюлино Камчийска 10kmE575N236 0,7 НН 10,33 Б
Странджа - М Търново 10kmE576N226 9,3 Б 4,00 Б
Странджа - Стоилово 10kmE576N227 0,7 НН 0,67 НН
Синеморец Варвара 10kmE579N228 0,8 НН 5,44 Б
Озирово Врачанско 10kmE540N233 2,3 Б 17,20 Б
Родопи - Костенец 10kmE546N223 1,7 Б 2,71 Б
Плевен Гривица 10kmE550N237 0,0 НЛ 0,00 НЛ
Марица Виница 10kmE556N224 7,4 Б 1,11 НН
Върбица 10kmE567N235 нов 2,22 Б
Забележка: Б – благоприятно, НН – неблагоприятно незадоволително, НЛ – неблагоприятно лошо.

1.2. Полова структура

Половата структура представлява относителния дял на женски екземпляри в извадката [G],
представен като броя на женските към общия брой установени екземпляри. Съгласно методиката
този параметър не се отчита за вида горски гущер (Darevskia praticola), предвид ниската
успеваемост на улова на този вид и невъзможността за достоверно определяне на пола.

1.3. Възрастова структура

Възрастовата структура представлява относителния дял на неполовозрелите спрямо общия брой
екземпляри в извадката [A], представен като броя на неполовозрелите към общия брой индивиди.
Референтната стойност за благоприятно състояние е p≥0.1, при по-ниски стойности състоянието
може да се определи като „неблагоприятно“.

Съгласно методиката за оценка възрастовата структура се оценява само на ниво
мониторингова територия. Трябва да се вземе предвид, че както и при половата структура,
определянето на възрастта при този вид е трудно и не винаги достоверно, особено субадултни
от възрастни женски без улавяне. В този смисъл оценките не трябва да се взимат предвид. Трябва
да имат само подкрепящо и показващо тенденции значение, при нужда от експертна оценка. В
полевия протокол няма възможност да се отбележи, че възрастта не е определена. Това води
обикновено до отбелязването на много индивиди като възрастни, а те всъщност са с
неопределена възраст. Отношението трябва да се изчислява само за екземпляри сигурно
определени като половозрели или неполовозрели. При предходното проучване повечето
популации са оценени в „неблагоприятно лошо“ състояние по този показател, именно поради
изброените по-горе причини. Не е изчисляван в настоящата оценка, поради големия риск от
подвеждащи резултати.

1.4. Срещаемост

Срещаемостта представлява броят на пробните площи 1х1 km, в които даден вид е установен,
спрямо общия брой пробни площи (на ниво „място за мониторинг“).

Съгласно методиката, за видовете, при които присъствието в дадената територия, гарантира
намирането им, т.е. вероятността да бъдат открити е голяма, референтната стойност за
благоприятно състояние съвпада с максималната възможна, p=1. За неблагоприятно
незадоволително състояние, съответно р=0.8-0.9, за неблагоприятно лошо р=0-0.7.
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Този начин на оценка, обаче предполага видът практически никога да не излезе в благоприятно
състояние на национално ниво, поради факта, че дори в една пробна площ 1х1 км да не бъде
регистриран, то статусът му на национално ниво автоматично става неблагоприятен.

Имайки предвид, че методиката на проучване не гарантира 100% регистриране на вида, и
въпреки че вероятността за намиране на вида при благоприятни условия е голяма, тя не е 100%,
особено при териториите с по-ниски числености, предвид слабото познаване на екологията и
биологията на вида.

Начинът, по който е представена оценката, не позволява еднозначно тълкуване. Например,
стойност на срещаемост от 0,96, къде попада, към благоприятно или неблагоприятно състояние?
Това важи и за другите гранични стойности. Необходимо е да се даде 10% толеранс, за
евентуалното неоткриване на вида в единични мониторингови площадки. Така ще се премахне и
двусмислието в границите на оценките.

Показателят срещаемост на ниво мониторингова територия не е много информативен, когато се
изрази в отношение. Имайки предвид, че пробните площадки в една мониторингова територия
средно са 3, и ако вида е установен в две от площадките, то автоматично оценката му става
неблагоприятно лошо състояние. Tака практически оценката се свежда до присъствие/отсъствие.
Затова предлагаме минимално уточняване границите на оценката, като за граница между
неблагоприятно лошо и неблагоприятно незадоволително да се смята 0,66 (66%), а не 0,7 (70%)
както е сега. Това ще позволи в общия случай при наличие на вида в 2 от 3 малки квадрата да е
в незадоволително състояние, ако е открит в един или не е открит да е във лошо състояние, а в
благоприятно състояние само, ако е открит във всички.

Предложението ни е представено в Таблица 3. Резултатите с дескриптивните данни по
параметъра срещаемост са представени в Таблица 4.

Таблица 3. Предложение за граници на оценките на състояние по параметър срещаемост на база територия
за мониторинг 10х10

Състояние

Съгласно
методиката

Предложение

Срещаемост Срещаемост

Благоприятно =1 >0,90
Неблагоприятно незадоволително =0,8 – 0,9 0,67 – 0,90
Неблагоприятно лошо =0-0,7 <0,66

Таблица 4. Дескриптивни данни за параметъра срещаемост [F] за вида D. praticola

Срещаемост [F]

Територия за
мониторинг
10х10км

2014 г. 2021 г.

[F] Оценка [F] Оценка

Дружево Врачанско 10kmE540N232 1,00 Б 0,33 НЛ
Очиндол 10kmE541N231 0,33 НЛ 0,00 НЛ
Очиндол над Враца 10kmE541N232 0,67 НЛ 0,33 НЛ
Родопи Пловдивци 10kmE555N215 0,33 НЛ 0,33 НЛ
Родопи Мостово 10kmE555N220 1,00 Б 1,00 Б
Дюлино Камчийска 10kmE575N236 0,67 НЛ 1,00 Б
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Странджа - М Търново 10kmE576N226 1,00 Б 1,00 Б
Странджа - Стоилово 10kmE576N227 0,67 НЛ 0,67 НН
Синеморец Варвара 10kmE579N228 0,67 НЛ 0,50 НЛ
Озирово Врачанско 10kmE540N233 1,00 Б 1,00 Б
Родопи - Костенец 10kmE546N223 0,67 НЛ 1,00 НЛ
Плевен Гривица 10kmE550N237 0,00 НЛ 0,00 НЛ
Марица Виница 10kmE556N224 1,00 Б 0,33 НЛ
Върбица 10kmE567N235 нов 1,00 Б
Забележка: Б – благоприятно, НН – неблагоприятно незадоволително, НЛ – неблагоприятно лошо.

Има тенденция за влошаване по отношение на параметъра срещаемост. Изчезнал е от някои
мониторингови площадки 1х1 км, където е бил с единични екземпляри или ниска численост при
предишните проучвания.

1.5. Влияния и заплахи

Броят на установените заплахи, валидни за даден вид, със съответните степени на значимост.

За благоприятно състояние може да бъде приета липсата на влияния/заплахи с категория H
(висока значимост) и до три включително заплахи с категория М (средна) и L (ниска значимост).
Състоянието е категоризирано като неблагоприятно незадоволително при установяване на до 3
заплахи с категория H и повече от 3 и до 5 заплахи с категория М и/или L. Състоянието е
категоризирано като неблагоприятно лошо при заплахи с категория H над 3, както и в случай че
М и/или L са над 5 независимо от стойността на Н.

Според стандартната таблица за докладване по чл. 17(за периода 2007-2012 г., към който
реферира и Методиката за оценка към НСМСБР), на биогеографско ниво се използват следните
три категории за степен на значимост: H = висока значимост (вписват се максимум до 5 заплахи);
M = средна значимост; L = ниска значимост. Същите са използвани и на ниво мониторингова
територия. Оценъчните категории са формирани според установения брой заплахи с конкретна
степен на значимост, както следва:

- Благоприятно състояние: H=0; М≤3; L≤3
- Неблагоприятно незадоволително: 0≤H≤3; 3<М≤5 и/или 3<L≤5
- Неблагоприятно лошо: H>3 или H≥0; М>5 и/или L>5

Много малко влияния и заплахи могат да бъдат констатирани достоверно на терен от едночасов
еднокилометров маршрут, често са от локална значимост и обикновено се свеждат до потенциални
влияния и заплахи, които могат да бъдат идентифицирани визуално и оставят дълготрайни видими
следи. Например, опожаряване, сечи, убити екземпляри на пътя, изхвърлени боклуци. Глобални и
изключително тежки влияния, тенденции и заплахи, като общо засушаване, промяна на
температурни и климатични условия, намаляване на влажността, промяна на хабитата/сукцесия, не
могат да бъдат констатирани на място в мониторинговата площадка и не могат да бъдат оценени.
Човешки дейности като бракониерство, безпокойство, често не могат да бъдат достоверно описани
на терен, защото вероятността да бъдат констатирани при едночасово посещение е практически
нищожна. Промяната на начина на ползване на земята също не може да бъде отразена от
посещението на място, защото не може да се каже кога съответният парцел е бил преобразуван,
дали тази разорана нива е била такава в продължение на векове или е била ливада, разорана
предната година.
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Идентифицираните влияния и заплахи за вида и съответните им степени на въздействие са
представени в Таблица 5.

Таблица 5. Данни за параметъра [Т] за вида D. praticola, срещаемост на влияния/заплахи
Място за
мониторинг
референтна
стойност
Б
H=0; М≤3; L≤3
НН
0≤H≤3;
3<М≤5 и/или
3<L≤5
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H H H M M L L
Дружево Врачанско 10kmE540N232 0 0 0 0 0 0 0 Б
Очиндол 10kmE541N231 1 0 0 0 1 1 1 Б
Очиндол над Враца 10kmE541N232 0 0 0 0 0 0 0 Б
Родопи Пловдивци 10kmE555N215 0 0 0 0 0 0 0 Б
Родопи Мостово 10kmE555N220 0 0 0 0 0 0 1 Б
Дюлино Камчийска 10kmE575N236 0 0 0 0 1 0 0 Б
Странджа М. Търново 10kmE576N226 0 0 0 0 0 0 0 Б
Странджа - Стоилово 10kmE576N227 0 0 0 0 0 0 0 Б
Синеморец Варвара 10kmE579N228 0 0 0 0 0 0 0 Б
Озирово Врачанско 10kmE540N233 0 0 0 0 0 0 0 Б
Родопи - Костенец 10kmE546N223 0 0 0 0 0 0 0 Б
Плевен Гривица 10kmE550N237 1 0 0 0 0 0 0 НН
Марица Виница 10kmE556N224 1 0 0 0 0 0 0 НН
Върбица 10kmE567N235 0 0 0 0 0 1 0 Б

Национално ниво 1 1 2 НН
Забележка: Б – благоприятно, НН – неблагоприятно незадоволително, НЛ – неблагоприятно лошо.

Б/ Цялостна оценка по територии за мониторинг 10х10км

Цялостната оценка по места за мониторинг е формирана на база оценките по отделните
параметри (Таблица 6.). При крайна оценка „неблагоприятно лошо“ поне един от параметрите е
оценен също „неблагоприятно лошо“. При крайна оценка „благоприятно“ всички параметри са
оценени „благоприятно“.

Таблица 6. Крайни оценки за местата за мониторинг за вида D. praticola

Оценка по параметри и крайна
оценка

Територия за
мониторинг
10х10км

Обилие [Ab] Срещаемост
[F]

Влияния /
заплахи [Т]

Крайна
оценка
ниво

10х10км

инд/км Оценка [F] Оценка [Т] Оценка Оценка

Дружево Врачанско 10kmE540N232 1,70 Б 0,33 НЛ 0 Б НЛ

Очиндол 10kmE541N231 0,00 НЛ 0,00 НЛ 0 Б НЛ

Очиндол над Враца 10kmE541N232 16,00 Б 0,33 НЛ 3 Б НЛ

Родопи Пловдивци 10kmE555N215 0,67 НН 0,33 НЛ 0 Б НЛ

Родопи Мостово 10kmE555N220 4,22 Б 1,00 Б 0 Б Б

Дюлино Камчийска 10kmE575N236 10,33 Б 1,00 Б 0 Б Б
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Странджа - М Търново 10kmE576N226 4,00 Б 1,00 Б 0 Б Б

Странджа - Стоилово 10kmE576N227 0,67 НН 0,67 НН 0 Б НН

Синеморец Варвара 10kmE579N228 5,44 Б 0,50 НЛ 0 Б НЛ

Озирово Врачанско 10kmE540N233 17,20 Б 1,00 Б 0 Б Б

Родопи - Костенец 10kmE546N223 2,71 Б 1,00 Б 0 Б Б

Плевен Гривица 10kmE550N237 0,00 НЛ 0,00 НЛ 1 НН НЛ

Марица Виница 10kmE556N224 1,11 НН 0,33 НЛ 1 НН НЛ

Върбица 10kmE567N235 2,22 Б 1,00 Б 0 Б Б

Формирането на крайната оценка на ниво „място за мониторинг“ е на база на най-ниската оценка
от отчитаните параметри.

Повечето места за мониторинг са с оценка на състоянието „неблагоприятно“ (7 в лошо
състояние и 1 в незадоволително), 6 са в благоприятен статус.

Фигура 2. Карта с природозащитно състояние на ниво „място за мониторинг“ за вида Darevskia praticola
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2. Оценка на национално ниво

Данните за оценяваните параметри на национално ниво за вида D. praticola са представени в
Таблица 7 и 8.

Таблица 7. Оценка на национално ниво за вида D. praticola

Параметър Мерна
единица n

,
(min-
max)

TL PRP
[%]

(CL1÷CL2)
не

съдържа
TL

(CL1÷CL2)
съдържа

TL

(CL1÷CL2

) не
съдържа

ТL
Оценка

> TL >/< TL < TL
1.1. Oбилие
[Ab] екз./km 49 4,80

(0-48) 1,42 56% CL (2,14÷7,47) Б

2.2.
Срещаемост
[F]

Присъствие в
брой пробни
площи/общия
брой пробни
площи

49 0,59 1 Не се изчисляват НЛ

2.3.
Заплахи
[T]

Регистрираният
брой на
установените
заплахи спрямо
общия брой
заплахи

49 H=1, М=1, L=2 (Виж Таблица 5) НН

Крайна оценка на състоянието на вида НЛ
Забележка: n – Брой извадъчни единици, X – средна стойност, ТL – референтна стойност, PRP – относителна прецизност
в %

По отношение на обилие има повишение спрямо предходните проучвания и видът е в
благоприятно състояние (установената средна стойност и долната граница на доверителния ѝ
интервал са много по-високи от референтната). По отношение на срещаемостта обаче видът е в
лошо състояние, тъй като е установен в по-малко от 60% от проучените площадки.

Таблица 8. Природозащитно състояние на национално ниво за вида D. praticola

Параметър
Мерна единица/

[Референтна
стойност]

Благоприятен
(“зелен”)

Неблагоприятно –
незадоволително

(“оранжев”)

Неблагоприятно –
лошо

(“червен”)

Неизвестно
(недостатъчна
информация, за
да се направи
оценка)

Обилие
[Ab]

екз./капаночас
[>1,42] 4,8

Срещаемост
[F]

Относителен дял на
присъствие/
Б р≥0,90
НН 0.67≤p≤0.90
НЛ р≤0.66

0.59

Заплахи
[T]

Регистрираният брой на
установените заплахи
спрямо общия брой
заплахи/
Б: H=0; М≤3; L≤3
НН: 1≥H≤3; 3<М≤5
и/или 3<L≤5
НЛ: H>3; H≥0; М>5
и/или L>5

H=1, М=1, L=2

Цялостна оценка на състоянието на вида
на национално ниво Неблагоприятно – лошо

x

x x x
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На национално ниво горският гущер е в неблагоприятно лошо състояние, основно
продиктувано от намаляването на срещаемостта. По отношение на числеността се наблюдава
плавно нарастване, затова общата тенденция се приема за „без промяна“.

3. Препоръки

За бъдещи дейности, свързани с мониторинг на D. praticola, имаме следните препоръки:

1. При следващите оценки, за референтна стойност на обилието да се приеме долната граница
на доверителния интервал, получен в резултат на настоящите проучвания, а именно 2,14
инд./км

2. Необходимо е точно да се указва дължината на трансекта за всеки 1х1км квадрат, на база
GPS и подходящо местообитание, защото силно повлиява пресмятането на обилието. Това е
важно да го има в самия полеви протокол, а не да се изважда после от траковете.

3. На места има концентрирани твърде много долепени една за друга мониторингови територии
(Врачански Балкан - 4 броя, Странджа - 2 броя), което изкривява оценката в полза на един
регион, което не е в интерес на националната оценка. Да остане една представителна
територия, с най-добрата популация. Премахването на 4-те горепосочени сателитни
мониторингови територии не повлиява значимо на националната оценка, но увеличава
достоверносттаѝ.

4. Мониторинговата територия около село Гривица (Плевен) да се измести пак в околностите на
Плевен, но на място където има достоверна историческа информация за присъствието на вида
в района и подходящи местообитания (около Белене, около с. Бохот)
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Цанков, Н. Д., Г. С. Попгеоргиев, Б. Я. Наумов, А. Й. Стоянов, Ю. В. Корнилев, Б. П. Петров, А. В.
Дюгмеджиев, В. С. Вергилов, Р. Д. Драганова, С. П. Луканов, А. Е. Вестерстрьом. 2014.
Определител на земноводните и влечугите в природен парк Витоша. Дирекция на
Природен парк Витоша, София, 248 с.

Stojanov A., N. Tzankov, B. Naumov. 2011. Die Amphibien und Reptilien Bulgariens, Edition Chimaira,
Frankfurt am Main, 588 p.



Проект: „Мониторинг и оценка на земноводни и влечуги с национална значимост от Националната система
за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР)”

Договор №  3944-25/09/20г.

БИОМ
Изпълнителна агенция по

околна среда

ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЗМИЯ ЧЕРВЕЙНИЦА

(TYPHLOPS VERMICULARIS) ПО ПОЛЕВИ ДАННИ ОТ 2021
ГОД.

Съдържание

1. Оценка на ниво територия за мониторинг - 10x10 km....................................................... 2

А/ Оценка по параметри за територии за мониторинг 10х10 км ........................................... 2

1.1. Обилие ...................................................................................................................... 2

1.2. Полова структура ...................................................................................................... 2

1.3. Възрастова структура ................................................................................................ 2

1.4. Срещаемост ............................................................................................................... 3

1.5. Влияния и заплахи .................................................................................................... 4

Б/ Цялостна оценка по територии за мониторинг 10х10км ................................................... 5

2. Оценка на национално ниво ............................................................................................. 7

3. Препоръки ........................................................................................................................ 7

4. Използвана литература .................................................................................................... 8

Предходна оценка
(2014 г.)

Настояща оценка
(2021 г.)

Състояние Неприложимо Неблагоприятно
лошо

Тенденция Неприложимо Неприложимо



Проект: „Мониторинг и оценка на земноводни и влечуги с национална значимост от Националната система за мониторинг на
състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР)”

Договор № 3944-25/09/20г.

Доклад за оценка на състоянието на змия червейница (T. vermicularis) по данни от 2021 г.

Въведение

Змията червейница се среща в Южна България, основно в сухи, хълмисти и каменисти терени,
обрасли с ксерофитни треви и храсти, често с южно изложение, от морското равнище до около
500 м.н.в. Води полуподземен начин на живот, като на повърхността излиза много рядко. През
пролетта може да бъде открита под малки камъни и паднали дървета. Храни се с мравки и техните
какавиди.

Видът T. vermicularis е оценен на база данните от 4 места за мониторинг и 12 пробни площи
(Фигура 1), разположени в южна България. Визуализацията на данните е представена на Фигура
1.

Оценката е формирана на база данните, събрани през 2021 г.

Фигура 1. Карта с проучените територии за мониторинг на змия червейница (Typhlops vermicularis)



Проект: „Мониторинг и оценка на земноводни и влечуги с национална значимост от Националната система за мониторинг на
състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР)”

Договор № 3944-25/09/20г.

Доклад за оценка на състоянието на змия червейница (T. vermicularis) по данни от 2021 г.

1. Оценка на ниво територия за мониторинг - 10x10 km

А/ Оценка по параметри за територии за мониторинг 10х10 км

1.1. Обилие

Дескриптивните данни за обилие [Ab] от отделните места за мониторинг са представени в Error!
Reference source not found. Референтната стойност е изведена на база получените при
настоящото проучване данни, предвид липсата на предходни проучвания по одобрената
методика. За референтна стойност e взета горната граница на доверителния интервал на
средната стойност на километър трансект, получена при настоящото проучване, а именно
Ab=2,87 инд./км. Под тази граница състоянието е категоризирано като неблагоприятно
незадоволително, а границата на преминаване на вида в категория „неблагоприятно лошо“
състояние е при преминаване на долната граница на доверителният интервал на средната
стойност, а именно, по-ниско от 0,39 инд./км (Таблица 1).

Таблица 1. Предложение за граници на стойностите за оценка
Обилие инд./км

Състояние
Предложение

Благоприятно >2,87
Неблагоприятно незадоволително (НН) 0,39-2,87
Неблагоприятно лошо (НЛ) <0,39

Таблица 2 . Дескриптивни данни за параметъра обилие [Ab] за вида T. vermicularis

Обилие [Ab] инд/км и оценка

Територия за
мониторинг
10х10км

2021 г.

инд/км Оценка

Струма Симитли 10kmE540N218 2,44 НН

Варвара Родопи 10kmE548N222 0,44 НН

нос Емине 10kmE577N235 1,33 НН

Струма - Кулата 10kmE543N213 0,67 НН
Забележка: Б – благоприятно, НН – неблагоприятно незадоволително, НЛ – неблагоприятно лошо.

Изненадващо червейницата беше установена във всички определени за мониторинг територии и
в една допълнителна (нос Емине), която оформя новото най-северно находище на вида в
България.

1.2. Полова структура

Половата структура представлява относителният дял на женски екземпляри в извадката [G],
представен като броя на женските към общия брой установени екземпляри. Съгласно методиката
този параметър не се отчита за вида змия червейница (Typhlops vermicularis).

1.3. Възрастова структура

Възрастовата структура представлява относителният дял на неполовозрелите спрямо общия брой
екземпляри в извадката [A], представен като броят на неполовозрелите към общия брой
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индивиди. Референтната стойност за благоприятно състояние е p≥0.1, при по-ниски стойности
състоянието може да се определи като „неблагоприятно“.

Съгласно методиката за оценка възрастовата структура се оценява само на ниво
мониторингова територия. Трябва да се вземе в предвид, че както и при половата структура,
определянето на възрастта при този вид е трудно и не винаги достоверно, особено субадултни
от възрастни женски без улавяне, в този смисъл оценките не трябва да се взимат предвид, трябва
да имат само подкрепящо и показващо тенденции значение, при нужда от експертна оценка. В
полевия протокол няма възможност да се отбележи, че възрастта не е определена, това води
обикновено до отбелязването на много индивиди като възрастни, а те всъщност са с
неопределена възраст. Отношението трябва да се изчислява само за екземпляри сигурно
определени като половозрели или неполовозрели. Поради факта, че биологията и екологията на
този полу-подземен вид не са добре проучени, не е известно полово незрелите екземпляри каква
активност имат, не се изчислява този показател поради риск от фалшиво-положителни или
фалшиво-отрицателни резултати.

1.4. Срещаемост

Срещаемостта представлява броят на пробните площи 1х1 km, в които даден вид е установен,
спрямо общия брой пробни площи (на ниво „място за мониторинг“). Змията червейница е много
рядък вид с точково разпространение в България, съгласно методиката, за видовете, при които
присъствието в дадената територия, гарантира намирането им, т.е. вероятността да бъдат
открити е голяма, референтната стойност за благоприятно състояние съвпада с максималната
възможна, p=1, за редки видове р=0,1. За змията червейница приехме, въпреки че е рядък вид
референтната стойност р=>0,9, тъй като при подходящи условия, откриването й е сравнително
гарантирано, но от друга страна поради точковият характер на местообитанията  и често малката
обитавана площ, определяме долната граница за преминаване в неблагоприятно лошо състояние
р<0,66. Предложението е представено в Таблица 3. Резултатите с дескриптивните данни по
параметъра срещаемост са представени в Таблица 4.

Таблица .3 Предложение за граници на оценките на състояние по параметър срещаемост на база територия
за мониторинг 10х10 км

Състояние

Предложение

Срещаемост

Благоприятно >0,90
Неблагоприятно незадоволително >0,67 – 0,90
Неблагоприятно лошо =<0,66

Таблица 4 . Дескриптивни данни за параметъра срещаемост [F] за вида T. vermicularis

срещаемост [F] инд/км и оценка

Територия за
мониторинг
10х10км

2021 г.

F Оценка

Струма Симитли 10kmE540N218 0,67 НН

Варвара Родопи 10kmE548N222 0,67 НН

нос Емине 10kmE577N235 0,33 НЛ

Струма - Кулата 10kmE543N213 0,67 НН
Забележка: Б – благоприятно, НН – неблагоприятно незадоволително, НЛ – неблагоприятно лошо.
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Въпреки, че видът беше открит във всички мониторингови територии в нито една от тях не е
регистриран във всички пробни площи, което може да е обусловено и от специфичната биология
и екологични изисквания на вида.

1.5. Влияния и заплахи

Броят на установените заплахи, валидни за даден вид, със съответните степени на значимост.

За благоприятно състояние може да бъде приета липсата на влияния/заплахи с категория H
(висока значимост) и до три включително заплахи с категория М (средна) и L (ниска значимост).
Състоянието е категоризирано като неблагоприятно незадоволително при установяване на до 3
заплахи с категория H и повече от 3 и до 5 заплахи с категория М и/или L. Състоянието е
категоризирано като неблагоприятно лошо при заплахи с категория H над 3, както и в случай че
М и/или L са над 5 независимо от стойността на Н.

Според стандартната таблица за докладване по чл. 17 (за периода 2007-2012 г., към който
реферира и Методиката за оценка към НСМСБР), на биогеографско ниво се използват следните
три категории за степен на значимост: H = висока значимост (вписват се максимум до 5 заплахи);
M = средна значимост; L = ниска значимост. Същите са използвани и на ниво мониторингова
територия. Оценъчните категории са формирани според установения брой заплахи с конкретна
степен на значимост, както следва:

- Благоприятно състояние: H=0; М≤3; L≤3
- Неблагоприятно незадоволително: 0≤H≤3; 3<М≤5 и/или 3<L≤5
- Неблагоприятно лошо: H>3 или H≥0; М>5 и/или L>5

Идентифицираните влияния и заплахи за вида и съответните им степени на въздействие са
представени в Таблица .

Много малко влияния и заплахи могат да бъдат констатирани достоверно на терен от
едночасов еднокилометров маршрут, често са от локална значимост и обикновено се свеждат
до потенциални влияния и заплахи, които могат да бъдат идентифицирани визуално и оставят
дълготрайни видими следи. Например опожаряване, сечи, убити екземпляри на пътя,
изхвърлени боклуци. Глобални и изключително тежки влияния, тенденции и заплахи, като
общо засушаване, промяна на температурни и климатични условия, намаляване на
влажността, промяна на хабитата/ сукцесия, не могат да бъдат констатирани на място в
мониторинговата площадка и не могат да бъдат оценени. Човешки дейности като
бракониерство, безпокойство, често не могат да бъдат достоверно описани на терен, защото
вероятността да бъдат констатирани при едночасово посещение е практически нищожна.
Промяната на начина на ползване на земята също не може да бъде отразена от посещението
на място, защото не може да се каже кога съответният парцел е бил преобразуван, дали тази
разорана нива е била такава в продължение на векове или е била ливада, разорана предната
година.  Необходимо е заплахите да бъдат детайлно проучвани, както in-situ, така и ex-situ при
доказване на неблагоприятни тенденции и конкретно за всеки вид.
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Таблица 5. Данни за параметъра [Т] за вида T. vermicularis, срещаемост на влияния/заплахи

Място за
мониторинг
референтна
стойност
Б (H=0; М≤3; L≤3)
НН (0≤H≤3;
3<М≤5 и/или
3<L≤5)
НЛ (H>3 или
H≥0, М>5 и/или
L>5)
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Струма Симитли 10kmE540N218 1 0 0 0 НН

Варвара Родопи 10kmE548N222 1 1 0 1 НН

нос Емине 10kmE577N235 0 1 0 0 Б

Струма - Кулата 10kmE543N213 0 1 0 0 Б
Национално ниво 1 1 1 НН

Забележка: Б – благоприятно, НН – неблагоприятно незадоволително, НЛ – неблагоприятно лошо.

Б/ Цялостна оценка по територии за мониторинг 10х10км

Цялостната оценка по места за мониторинг е формирана на база оценките по отделните
параметри (Таблица 6.). При крайна оценка „неблагоприятно лошо“ поне един от параметрите е
оценен също „неблагоприятно лошо“. При крайна оценка „благоприятно“ всички параметри са
оценени „благоприятно“.

Таблица 6. Крайни оценки за местата за мониторинг за вида T. vermicularis

Параметър и оценка

Територия за
мониторинг
10х10км

Обилие [Ab] Срещаемост
[F]

Влияния /
заплахи [Т]

Крайна
оценка
ниво

10х10км

инд/км Оценка [F] Оценка [Т] Оценка Оценка

Струма Симитли 10kmE540N218 2,44 НН 0,67 НН 1 НН НН
Варвара Родопи 10kmE548N222 0,44 НН 0,67 НН 3 НН НН
нос Емине 10kmE577N235 1,33 НН 0,33 НЛ 1 Б НЛ
Струма - Кулата 10kmE543N213 0,67 НН 0,67 НН 1 Б НН
Формирането на крайната оценка на ниво „място за мониторинг“ е на база на най-ниската оценка
от отчитаните параметри.
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Фигура 2. Карта със състоянието на ниво „място за мониторинг“ за вида Typhlops vermicularis
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2. Оценка на национално ниво

Таблица 7. Оценка на национално ниво за вида T. vermicularis

Параметър Мерна
единица n ,

(min-max)
TL PRP

[%]

(CL1÷CL2)
не

съдържа
TL

(CL1÷CL2)
съдържа

TL

(CL1÷CL2
) не

съдържа
ТL

Оценка

> TL >/< TL < TL
1.1. Oбилие
[Ab] екз./km 12 1,63

(0,33-2,44) 2,87 86% (0,39 ÷ 2,87) НН

2.2.
Срещаемост
[F]

Присъствие в
брой пробни
площи/общия
брой пробни
площи

12 0,56 1 Не се изчисляват НЛ

2.3.
Заплахи
[T]

Регистрираният
брой на
установените
заплахи спрямо
общия брой
заплахи

12 Виж Таблица 5 НН

Крайна оценка на състоянието на вида НЛ
Забележка: n – Брой извадъчни единици, X – средна стойност, ТL – референтна стойност, PRP – относителна прецизност
в %

Таблица 8. Природозащитно състояние на национално ниво за вида T. vermicularis

Парамет
ър

Мерна единица/
[Референтна стойност]

Благоприятен
(“зелен”)

Неблагоприятно –
незадоволително

(“оранжев”)

Неблагоприятно –
лошо

(“червен”)

Неизвестно
(недостатъчна
информация, за
да се направи
оценка)

Обилие
[Ab] инд./км [=>1,63] 1,63

Срещаемо
ст
[F]

Относителен дял на
присъствие/
Б р>0,9
НН 0.9>р>=0.67
НЛ р<0.67

0,56

Заплахи
[T]

Регистрираният брой на
установените заплахи
спрямо общия брой
заплахи/
Б: H=0; М≤3; L≤3
НН: 1≥H≤3; 3<М≤5 и/или
3<L≤5
НЛ: H>3; H≥0; М>5 и/или
L>5

H=1, М=1 L=1

Цялостна оценка на състоянието на вида
на национално ниво Неблагоприятно лошо състояние

На национално ниво змията червейница е в неблагоприятно лошо състояние, въпреки че
беше установена във всички мониторингови територии, но само в малко повече от половината
пробни площадки.

3. Препоръки

За бъдещи дейности, свързани с мониторинг на този вид, имаме следните препоръки:

x

x x x
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1. Да се промени методиката, не са задължителни нощни проучвания, за да бъде установен
видът. Претърсването на паднали дървета и под камъни през май месец в светлата част от
денонощието е напълно достоверен метод, даващ повторяеми резултати.

2. Необходимо е точно да се указва дължината на трансекта за всеки 1х1км квадрат, на база
GPS и подходящо местообитание, защото силно повлиява пресмятането на обилието, това е
важно да го има в самия полеви протокол, а не да се изважда после от траковете.

4. Използвана литература
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Дюгмеджиев, В. С. Вергилов, Р. Д. Драганова, С. П. Луканов, А. Е. Вестерстрьом. 2014.
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Въведение

Вдлъбнаточелият смок се среща в южна България, през последните години заради затоплянето
на климата, разширява ареала си на север. Предпочита слънчеви открити и полуоткрити сухи
местообитания, граничещи с по-влажни места, каменисти терени, но и в изкуствени хабитати,
като лозя, обработваеми земи, кариери, на надморска височина до около 500 м. В Странджа
обитава и разредени гори с малки просветления. Топлолюбива, плашлива и много активна змия.
Дневно активнен вид, включително през най-горещите части от денонощието, но често ловува и
привечер. Много често става жертва на автомобилите по пътищата, вероятно бива привлечен от
топлия асфалт. Установяването му на терен е трудно, тъй като отдалеч усеща човешко
присъствие и бързо се скрива преди да бъде визуално установен. Храни се основно с други
влечуги – змии и гущери, които активно преследва на повърхността, рядко с дребни бозайници и
птици.

Видът M. insignitus е оценен на база данните от 9 места за мониторинг и 29 пробни площи (Фигура
1), разположени в Южна България. Визуализацията на данните е представена на Фигура 1.

Фигура 1. Карта с проучените територии за мониторинг на Вдлъбнаточел смок (Malpolon insignitus)
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1. Оценка на ниво територия за мониторинг - 10x10 km

А/ Оценка по параметри за територии за мониторинг 10х10 км

1.1. Обилие

Дескриптивните данни за обилие [Ab] от отделните места за мониторинг са представени в

Фигура 2. Референтната стойност Ab=0.3 е изведена на база на събраните данни за вида, по
сходна методика за други видове змии с по-ограничен ареал (Elaphe quatuorlineata), леопардов
смок (Zamenis situla), котешка змия (Telescopus fallax) и др., получени по проект „Теренни
проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на
територията на цялата страна – I фаза“ (2014 г.), на база тези данни при Ab<0.3 състоянието е
категоризирано като неблагоприятно незадоволително (Таблица 1). Границата на преминаване
на вида в категория „неблагоприятно лошо“ е при намаляване на  обилието с две трети спрямо
долната граница на референтната стойност, а именно, по-ниско от 0,1 инд./км, което е 33% от
референтната стойност.

За оформяне на оценката, референтната стойност се сравнява със средната стойност - X .
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Таблица 1. Предложение за границите стойностите за оценка
Обилие инд./км

Състояние
Предложение

Благоприятно >0,3
Неблагоприятно незадоволително (НН) 0,1- 0,3
Неблагоприятно лошо (НЛ) <0,1

Таблица 2 . Дескриптивни данни за параметъра обилие [Ab] за вида M. insignitus

Обилие [Ab] инд/км и оценка

Територия за
мониторинг
10х10км

2021 г.

инд/км Оценка

Струма - Кулата 10kmE543N213 0,08 НЛ
Харманли 10kmE563N222 0,0 НЛ
Меден Бук Изт Родопи 10kmE565N217 0,19 НН
Мандрица Изт Родопи 10kmE566N217 0,167 НН
Сакар - Срем 10kmE567N225 0,0 НЛ
Странджа - Стоилово 10kmE576N227 0,333 Б
Приморско Маслен нос 10kmE577N230 0,148 НН
Синеморец Варвара 10kmE579N228 0,089 НЛ
Струма Симитли 10kmE540N218 0,11 НН
Забележка: Б – благоприятно, НН – неблагоприятно незадоволително, НЛ – неблагоприятно лошо.

1.2. Полова структура

Половата структура представлява относителният дял на женски екземпляри в извадката [G],
представен като броя на женските към общия брой установени екземпляри. Съгласно методиката
този параметър не се отчита за вида вдлъбнаточел смок (Malpolon insignitus), предвид
ниската успеваемост на улова на този вид, и невъзможността за достоверно определяне на пола.

1.3. Възрастова структура

Възрастовата структура представлява относителният дял на неполовозрелите спрямо общия брой
екземпляри в извадката [A], представен като броят на неполовозрелите към общия брой
индивиди. Референтната стойност за благоприятно състояние е p≥0.1, при по-ниски стойности
състоянието може да се определи като „неблагоприятно“.

Съгласно методиката за оценка възрастовата структура се оценява само на ниво
мониторингова територия. Отчитането на възрастовата структура на ниво мониторингова
територия при змиите, при условие че в най-добрия случай се улавят единични екземпляри е
безпредметно и не дава някаква представа за структура на популацията. По тези причини не е
изчисляван в настоящата оценка.
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1.4. Срещаемост

Срещаемостта представлява броят на пробните площи 1х1 km, в които даден вид е установен,
спрямо общия брой пробни площи (на ниво „място за мониторинг“).

Съгласно методиката, за видовете, при които присъствието в дадената територия, гарантира
намирането им, т.е. вероятността да бъдат открити е голяма, референтната стойност за
благоприятно състояние съвпада с максималната възможна, p=1. За неблагоприятно
незадоволително състояние, съответно р=0.8-0.9, за неблагоприятно лошо р=0-0.7.

Този начин на оценка, обаче предполага видът практически никога да не излезе в благоприятно
състояние на национално ниво, поради факта че дори в една пробна площ 1х1 км да не бъде
регистриран, то статуса му на национално ниво автоматично става неблагоприятен.

Имайки предвид, че методиката на проучване не гарантира 100% регистриране на вида, и
въпреки че вероятността за намиране на вида при благоприятни условия е голяма, то тя не е
100%, особено при териториите с по-ниски числености.

Освен това начина, по който е представена оценката, не позволява еднозначно тълкуване,
например стойност на срещаемостта от 0,96, къде попада към благоприятно или неблагоприятно
състояние? Това важи и за другите гранични стойности.

Според нас трябва да се даде 10% толеранс, за евентуалното неоткриване на вида в единични
мониторингови площадки, така ще се премахне и двусмислието в границите на оценките.

По всичко изглежда показателят срещаемост на ниво мониторингова територия не е много
информативен особено като се изрази в отношение, имайки предвид че пробните площадки в
една мониторингова територия средно са 3, и ако вида е установен в две от площадките, то
автоматично оценката му става неблагоприятно лошо състояние, така практически оценката се
свежда до присъствие/отсъствие, затова предлагаме минимално уточняване границите на
оценката, като за граница между неблагоприятно лошо и неблагопрлиятно незадоволително да
се смята 0,66 (66%), а не 0,7 (70%) както е сега, това ще позволи в общия случай при наличие
на вида в 2 от 3 малки квадрата да е в незадоволително състояние, а ако е открит в един или не
е открит да е във лошо състояние, а в благоприятно състояние само ако е открит във всички.

Предложението ни е дадено в Таблица 3. Резултатите с дескриптивните данни по параметъра
срещаемост са представени в Таблица 4.

Таблица 3 Предложение за граници на оценките на състояние по параметър срещаемост на база територия
за мониторинг 10х10

Състояние

Съгласно
методиката

Предложение

Срещаемост Срещаемост

Благоприятно =1 >0,9
Неблагоприятно незадоволително <1 0,67 – 0,89
Неблагоприятно лошо =0 <0,67

Таблица 4 . Дескриптивни данни за параметъра срещаемост [F] за вида M. insignitus
срещаемост [F] инд/км и оценка 2021 г.
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Територия за
мониторинг
10х10км

[F] Оценка

Струма - Кулата 10kmE543N213 0,25 НЛ
Харманли 10kmE563N222 0,0 НЛ
Меден Бук Изт Родопи 10kmE565N217 0,5 НЛ
Мандрица Изт Родопи 10kmE566N217 0,333 НЛ
Сакар - Срем 10kmE567N225 0,0 НЛ
Странджа - Стоилово 10kmE576N227 0,333 НЛ
Приморско Маслен нос 10kmE577N230 0,667 НН
Синеморец Варвара 10kmE579N228 0,667 НН
Струма Симитли 10kmE540N218 0,33 НЛ
Забележка: Б – благоприятно, НН – неблагоприятно незадоволително, НЛ – неблагоприятно лошо.

1.5. Влияния и заплахи

Броят на установените заплахи, валидни за даден вид, със съответните степени на значимост.

За благоприятно състояние може да бъде приета липсата на влияния/заплахи с категория H
(висока значимост) и до три включително заплахи с категория М (средна) и L (ниска значимост).
Състоянието е категоризирано като неблагоприятно незадоволително при установяване на до 3
заплахи с категория H и повече от 3 и до 5 заплахи с категория М и/или L. Състоянието е
категоризирано като неблагоприятно лошо при заплахи с категория H над 3, както и в случай че
М и/или L са над 5 независимо от стойността на Н.

Според стандартната таблица за докладване по чл. 17 (за периода 2007-2012 г., към който
реферира и Методиката за оценка към НСМСБР), на биогеографско ниво се използват следните
три категории за степен на значимост: H = висока значимост (вписват се максимум до 5 заплахи);
M = средна значимост; L = ниска значимост. Същите са използвани и на ниво мониторингова
територия. Оценъчните категории са формирани според установения брой заплахи с конкретна
степен на значимост, както следва:

- Благоприятно състояние: H=0; М≤3; L≤3
- Неблагоприятно незадоволително: 0≤H≤3; 3<М≤5 и/или 3<L≤5
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- Неблагоприятно лошо: H>3 или H≥0; М>5 и/или L>5

Идентифицираните влияния и заплахи за вида и съответните им степени на въздействие са
представени в Таблица .

Таблица 5. Данни за параметъра [Т] за вида M. insignitus, срещаемост на влияния/заплахи

Място за
мониторинг
референтна
стойност
Б (H=0; М≤3;
L≤3)
НН (0≤H≤3;
3<М≤5 и/или
3<L≤5)
НЛ (H>3 или
H≥0, М>5
и/или L>5) Из
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H H Н М М М L L
Струма - Кулата 10kmE543N213 0 0 1 0 0 1 0 0 НН
Харманли 10kmE563N222 0 0 0 0 0 1 0 0 НН
Меден Бук Изт Родопи 10kmE565N217 0 0 0 0 0 0 0 0 Б
Мандрица Изт Родопи 10kmE566N217 0 0 0 0 0 0 0 0 Б
Сакар - Срем 10kmE567N225 0 0 0 1 1 0 0 0 Б
Странджа - Стоилово 10kmE576N227 0 0 0 0 0 0 0 0 Б
Приморско Маслен нос 10kmE577N230 0 0 0 0 0 1 1 1 Б
Синеморец Варвара 10kmE579N228 0 0 0 0 0 1 0 0 Б
Струма Симитли 10kmE540N218 0 0 0 0 0 1 0 0 Б

Национално ниво 1 3 2 НН
Забележка: Б – благоприятно, НН – неблагоприятно незадоволително, НЛ – неблагоприятно лошо.

Констатираните заплахи и влияния на терен трябва да имат само подкрепящо значение при
определяне на природозащитното състояние и тенденции, например при гранични положения на
някой стойности. Няма ясна методика за тяхното идентифициране на терен, а в същото време им
се дава тежест като на численост и срещаемост. Много малко влияния и заплахи могат да бъдат
констатирани достоверно на терен от едночасов еднокилометров маршрут, често са от локална
значимост и обикновено се свеждат до потенциални влияния и заплахи, които могат да бъдат
идентифицирани визуално и оставят дълготрайни видими следи. Например опожаряване, сечи,
убити екземпляри на пътя, изхвърлени боклуци. Глобални и изключително тежки влияния,
тенденции и заплахи, като общо засушаване, промяна на температурни и климатични условия,
намаляване на влажността, промяна на хабитата/ сукцесия, не могат да бъдат констатирани на
място в мониторинговата площадка и не могат да бъдат оценени. Човешки дейности като
бракониерство, безпокойство, често не могат да бъдат достоверно описани на терен, защото
вероятността да бъдат констатирани при едночасово посещение е практически нищожна.
Промяната на начина на ползване на земята също не може да бъде отразена от посещението на
място, защото не може да се каже кога съответният парцел е бил преобразуван, дали тази
разорана нива е била такава в продължение на векове или е била ливада, разорана предната
година.  Необходимо е заплахите да бъдат детайлно проучвани, както in-situ, така и ex-situ при
доказване на неблагоприятни тенденции и конкретно за всеки вид.
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Б/ Цялостна оценка по територии за мониторинг 10х10км

Цялостната оценка по места за мониторинг е формирана на база оценките по отделните
параметри (Таблица 6 и фигура 2). При крайна оценка „неблагоприятно лошо“ поне един от
параметрите е оценен също „неблагоприятно лошо“. При крайна оценка „благоприятно“ всички
параметри са оценени „благоприятно“.

Таблица 6. Крайни оценки за местата за мониторинг за вида M. insignitus

Обилие инд/км и оценка

Територия за
мониторинг
10х10км

Обилие [Ab] Срещаемост [F]
Влияния /
заплахи

[Т]

Крайна
оценка
ниво

10х10км

инд/км Оценка [F] Оценка [Т]
Оценка Оценка

Струма - Кулата 10kmE543N213 0,08 НЛ 0,25 НЛ НН НЛ
Харманли 10kmE563N222 0,0 НЛ 0,0 НЛ НН НЛ
Меден Бук Изт Родопи 10kmE565N217 0,19 НН 0,5 НЛ Б НЛ
Мандрица Изт Родопи 10kmE566N217 0,167 НН 0,333 НЛ Б НЛ
Сакар - Срем 10kmE567N225 0,0 НЛ 0,0 НЛ Б НЛ
Странджа - Стоилово 10kmE576N227 0,333 Б 0,333 НЛ Б НЛ
Приморско Маслен нос 10kmE577N230 0,148 НН 0,667 НН Б НН
Синеморец Варвара 10kmE579N228 0,089 НЛ 0,667 НН Б НЛ
Струма Симитли 10kmE540N218 0,11 НН 0,33 НЛ Б НЛ
Формирането на крайната оценка на ниво „място за мониторинг“ е на база на най-ниската оценка
от отчитаните параметри.
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Фигура 2. Карта с природозащитно състояние на ниво „място за мониторинг“ за вида Malpolon insignitus
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2. Оценка на национално ниво

Оценката и показателите на национално ниво са представени в Таблици 7 и 8

Таблица 7. Оценка на национално ниво за вида M. insignitus

Параметър Мерна
единица n

,
(min-
max)

TL PRP
[%]

(CL1÷CL2)
не

съдържа
TL

(CL1÷CL2)
съдържа

TL

(CL1÷CL2
) не

съдържа
ТL

Оценка

> TL >/< TL < TL
1.1. Oбилие
[Ab] екз./km 31 0,23

(0) 0,3 59% 0,10 ÷ 0,36 НН

2.2.
Срещаемост
[F]

Присъствие в
брой пробни
площи/общия
брой пробни
площи

31 0,34 1 Не се изчисляват НЛ

2.3.
Заплахи
[T]

Регистрираният
брой на
установените
заплахи спрямо
общия брой
заплахи

31 Виж Таблица 5 НН

Крайна оценка на състоянието на вида НЛ
Забележка: n – Брой извадъчни единици, X – средна стойност, ТL – референтна стойност, PRP – относителна прецизност
в %

Таблица 8. Природозащитно състояние на национално ниво за вида M. insignitus

Парамет
ър

Мерна единица/
[Референтна стойност]

Благоприятен
(“зелен”)

Неблагоприятно –
незадоволително

(“оранжев”)

Неблагоприятно –
лошо

(“червен”)

Неизвестно
(недостатъчна
информация, за
да се направи
оценка)

Обилие
[Ab] инд./км [>0,3] 0,23

Срещаемо
ст
[F]

Относителен дял на
присъствие/
Б р≥0,1
НН 0.1≤p≤0.33
НЛ р≤0.33

0,34

Заплахи
[T]

Регистрираният брой на
установените заплахи
спрямо общия брой
заплахи/
Б: H=0; М≤3; L≤3
НН: 1≥H≤3; 3<М≤5 и/или
3<L≤5
НЛ: H>3; H≥0; М>5 и/или
L>5

H=1, М=3, L=2

Цялостна оценка на състоянието на вида
на национално ниво Неблагоприятно – лошо

На национално ниво вдлъбнаточелия смок е в неблагоприятно лошо състояние, нужна е
промяна в методиката за мониторинг в посока увеличаване на мониторинговото усилие.

x

x x x
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3. Препоръки

За бъдещи дейности, свързани с мониторинг на този вид, имаме следните препоръки:

1. Да се увеличи мониторинговото усилие на ниво мониторингова площадка, да се извършат
минимум 16 човекочаса активно търсене в подходящите хабитати в мониторинговата
площадка (1х1км), разпределени в минимум две посещения през полевия сезон.

2. Поради спецификата на мониторинга на змиите, представянето на резултатите в индивида на
км не е много точно, тъй като трудно може да се прецени, дори и измери с GPS, по-достоверно
е измерването му в часове на активно търсене. Усилието да се изразява в човекочасове
(сумата от часовете на всички активно търсещи полеви експерти, обхождащи площадката на
разстояние минимум 6 метра един от друг). Броя на установените индивиди да се изразява в
брой/човекочас.
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Предходна оценка
(2014 г.)

Настояща
оценка (2021 г.)

Състояние Неблагоприятно
незадоволително

Неблагоприятно
лошо*

Тенденция Неприложимо Влошаване

* необходимо е да се разшири периодът на проучване в методиката, в
единствената площадка, в която е открит при предните проучвания, не
беше установен, въпреки интензивните търсения.
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Въведение

Черновратата стрелушка се среща спорадично по Южното Черноморие, основно в полуоткрити
местообитания, обрасли с треви, храсти и разредени гори, като предпочита каменисти терени до
около 220 m н.в.

Видът P. collaris е оценен на база данните от 4 места за мониторинг и 26 пробни площи (Фигура
1), разположени в Черноморския биогеографски регион. Визуализацията на данните е
представена на Фигура 1.

Оценката е формирана на база данните, събрани през 2021 г., сравнени с данните от 2014г.

Фигура 1. Карта с проучените територии за мониторинг на Черноврата стрелушка (Platyceps collaris)
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1. Оценка на ниво територия за мониторинг - 10x10 km

А/ Оценка по параметри за територии за мониторинг 10х10 км

1.1. Обилие

Дескриптивните данни за обилие [Ab] от отделните места за мониторинг са представени в
Таблица 2. Референтната стойност е изведена от Цанков и Попгеоргиев с мониторингов доклад,
по проект „Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове
и хабитати на територията на цялата страна – I фаза“ (2014 г.) имайки предвид, че видът е
изключително рядък и с ниска срещаемост, референтната стойност е изведена на база на
събраните данни за вида, по сходна методика за близките по показатели ивичест (Elaphe
quatuorlineata), леопардов смок (Zamenis situla), котешка змия (Telescopus fallax). Изведена е
референтна стойност e Ab=0.3. На база тези данни при Ab<0.3 състоянието е категоризирано
като неблагоприятно незадоволително. Имайки предвид, че при подходящи условия вероятността
видът да бъде намерен е сравнително голяма, съответно при неустановяване състоянието му е
категоризирано като неблагоприятно лошо.

За оформяне на оценката, референтната стойност се сравнява със средната стойност - X .

Оценяването на вида в категория „неблагоприятно лошо“, едва когато обилието е равно на 0,
означава на национално ниво, че видът ще влезе в неблагоприятно лошо състояние, едва
като изчезне напълно от абсолютно всички пробни площи 1х1 км, в които се
мониторира, това е недопустимо, затова предлагаме (Таблица 1) границата на преминаване на
вида в категория „неблагоприятно лошо“ да се случва, когато обилието намалее с две трети
спрямо долната граница на референтната стойност, а именно, по-ниско от 0,1 инд./км, което е
33% от референтната стойност. Дескриптивните данни за параметъра обилие са дадени в
Таблица 2.

Таблица 1. Предложение за промяна на границите стойностите за оценка
Обилие инд./км

Състояние

Съгласно
предходното
проучване

Предложение

Благоприятно >0,3 >0,3
Неблагоприятно незадоволително (НН) >0-0,3 0,1- 0,3
Неблагоприятно лошо (НЛ) =0 <0,1

Таблица 2 . Дескриптивни данни за параметъра обилие [Ab] за вида P. collaris

Обилие [Ab] инд/км и оценка

Територия за
мониторинг
10х10км

2014 г. 2021 г.

инд/км Оценка инд/км Оценка

Нос Емине - св Влас 10kmE576N235 0,0 НЛ 0,0 НЛ

Приморско Маслен нос 10kmE577N230 0,5 Б 0,0 НЛ

нос Емине 10kmE577N235 0,0 НЛ 0,0 НЛ

Синеморец Варвара 10kmE579N228 0,0 НЛ 0,0 НЛ
Забележка: Б – благоприятно, НН – неблагоприятно незадоволително, НЛ – неблагоприятно лошо.
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Черновратата стрелушка не беше установена при нашите проучвания, въпреки че
мониторинговата площадка, в която е установена предходните проучвания, беше посетена два
пъти и беше разширен периметъра.

1.2. Полова структура

Половата структура представлява относителният дял на женски екземпляри в извадката [G],
представен като броя на женските към общия брой установени екземпляри. Съгласно методиката
този параметър не се отчита за вида черноврата стрелушка (Platyceps collaris), предвид
ниската успеваемост на улова на този вид, и невъзможността за достоверно определяне на пола.

1.3. Възрастова структура

Възрастовата структура представлява относителният дял на неполовозрелите спрямо общия брой
екземпляри в извадката [A], представен като броят на неполовозрелите към общия брой
индивиди. Референтната стойност за благоприятно състояние е p≥0.1, при по-ниски стойности
състоянието може да се определи като „неблагоприятно“.

Съгласно методиката за оценка възрастовата структура се оценява само на ниво
мониторингова територия. Трябва да се вземе в предвид, че както и при половата структура,
определянето на възрастта при този вид е трудно и не винаги достоверно, особено субадултни
от възрастни женски без улавяне, в този смисъл оценките не трябва да се взимат предвид, трябва
да имат само подкрепящо и показващо тенденции значение, при нужда от експертна оценка. В
полевия протокол няма възможност да се отбележи, че възрастта не е определена, това води
обикновено до отбелязването на много индивиди като възрастни, а те всъщност са с
неопределена възраст. Отношението трябва да се изчислява само за екземпляри сигурно
определени като половозрели или неполовозрели. При предходното проучване повечето
популации са оценени в „неблагоприятно лошо“ състояние по този показател, именно поради
изброените по-горе причини. Не е изчисляван в настоящата не са установени индивиди.

1.4. Срещаемост

Срещаемостта представлява броят на пробните площи 1х1 km, в които даден вид е установен,
спрямо общия брой пробни площи (на ниво „място за мониторинг“).

Съгласно методиката, за видовете, които са редки и при които методиката на проучването не
гарантира намирането им (черновратата стрелушка попада в тази категория, въпреки че в
методиката не е посочена), се определя референтната стойност p= 0,1. За
неблагоприятно незадоволително състояние, съответно р>0,1, за неблагоприятно
лошо р=0.

Подобно на други видове и тук вида влиза в неблагоприятно лошо състояние едва когато не бъде
открит в нито една от проучваните площадки това е недопустимо, затова предлагаме влизането
в лошо състояние да става когато обилието падне под една трета от референтната стойност, в
конкретния случай 0,033 инд./км. Предложението ни е дадено в Таблица 3. Резултатите с
дескриптивните данни по параметъра срещаемост са представени в Таблица 4.
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Таблица 3 Предложение за граници на оценките на състояние по параметър срещаемост на база територия
за мониторинг 10х10

Състояние

Съгласно
методиката

Предложение

Срещаемост Срещаемост

Благоприятно =0,1 =>0,1
Неблагоприятно незадоволително <0,1 0,034 – 0,1
Неблагоприятно лошо =0 <=0,033

Таблица 4 . Дескриптивни данни за параметъра срещаемост [F] за вида P. collaris

срещаемост [F] инд/км и оценка

Територия за
мониторинг
10х10км

2014 г. 2021 г.

инд/км Оценка инд/км Оценка

Нос Емине - св Влас 10kmE576N235 0,0 НЛ 0,0 НЛ

Приморско Маслен нос 10kmE577N230 0,13 Б 0,0 НЛ

нос Емине 10kmE577N235 0,0 НЛ 0,0 НЛ

Синеморец Варвара 10kmE579N228 0,0 НЛ 0,0 НЛ
Забележка: Б – благоприятно, НН – неблагоприятно незадоволително, НЛ – неблагоприятно лошо.

Видът не е открит по време на полевите проучвания през 2021 г., има нужда от промяна на
методиката за мониторинг.

1.5. Влияния и заплахи

Броят на установените заплахи, валидни за даден вид, със съответните степени на значимост.

За благоприятно състояние може да бъде приета липсата на влияния/заплахи с категория H
(висока значимост) и до три включително заплахи с категория М (средна) и L (ниска значимост).
Състоянието е категоризирано като неблагоприятно незадоволително при установяване на до 3
заплахи с категория H и повече от 3 и до 5 заплахи с категория М и/или L. Състоянието е
категоризирано като неблагоприятно лошо при заплахи с категория H над 3, както и в случай че
М и/или L са над 5 независимо от стойността на Н.

Според стандартната таблица за докладване по чл. 17 (за периода 2007-2012 г., към който
реферира и Методиката за оценка към НСМСБР), на биогеографско ниво се използват следните
три категории за степен на значимост: H = висока значимост (вписват се максимум до 5 заплахи);
M = средна значимост; L = ниска значимост. Същите са използвани и на ниво мониторингова
територия. Оценъчните категории са формирани според установения брой заплахи с конкретна
степен на значимост, както следва:

- Благоприятно състояние: H=0; М≤3; L≤3
- Неблагоприятно незадоволително: 0≤H≤3; 3<М≤5 и/или 3<L≤5
- Неблагоприятно лошо: H>3 или H≥0; М>5 и/или L>5
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Идентифицираните влияния и заплахи за вида и съответните им степени на въздействие са
представени в Таблица .

Таблица 5. Данни за параметъра [Т] за вида P. collaris, срещаемост на влияния/заплахи

Място за
мониторинг
референтна
стойност
Б (H=0; М≤3;
L≤3)
НН (0≤H≤3;
3<М≤5 и/или
3<L≤5)
НЛ (H>3 или
H≥0, М>5
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H H Н М М М М L L L
Нос Емине - св Влас 10kmE576N235 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 НН
Приморско Маслен нос 10kmE577N230 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 НН
нос Емине 10kmE577N235 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 НН
Синеморец Варвара 10kmE579N228 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 НН

Национално ниво 2 2 1 НН
Забележка: Б – благоприятно, НН – неблагоприятно незадоволително, НЛ – неблагоприятно лошо.

Б/ Цялостна оценка по територии за мониторинг 10х10км

Цялостната оценка по места за мониторинг е формирана на база оценките по отделните
параметри (Таблица 6.). При крайна оценка „неблагоприятно лошо“ поне един от параметрите е
оценен също „неблагоприятно лошо“. При крайна оценка „благоприятно“ всички параметри са
оценени „благоприятно“.

Table 6. Крайни оценки за местата за мониторинг за вида P. collaris

Обилие инд/км и оценка Обилие [Ab] Срещаемост
[F]

Влияния /
заплахи [Т]

Крайна
оценка

Констатираните заплахи и влияния на терен трябва да имат само подкрепящо значение при
определяне на природозащитното състояние и тенденции, например при гранични положения на
някой стойности. Няма ясна методика за тяхното идентифициране на терен, а в същото време им
се дава тежест като на численост и срещаемост. Много малко влияния и заплахи могат да бъдат
констатирани достоверно на терен от едночасов еднокилометров маршрут, често са от локална
значимост и обикновено се свеждат до потенциални влияния и заплахи, които могат да бъдат
идентифицирани визуално и оставят дълготрайни видими следи. Например опожаряване, сечи,
убити екземпляри на пътя, изхвърлени боклуци. Глобални и изключително тежки влияния,
тенденции и заплахи, като общо засушаване, промяна на температурни и климатични условия,
намаляване на влажността, промяна на хабитата/ сукцесия, не могат да бъдат констатирани на
място в мониторинговата площадка и не могат да бъдат оценени. Човешки дейности като
бракониерство, безпокойство, често не могат да бъдат достоверно описани на терен, защото
вероятността да бъдат констатирани при едночасово посещение е практически нищожна.
Промяната на начина на ползване на земята също не може да бъде отразена от посещението на
място, защото не може да се каже кога съответният парцел е бил преобразуван, дали тази
разорана нива е била такава в продължение на векове или е била ливада, разорана предната
година.  Необходимо е заплахите да бъдат детайлно проучвани, както in-situ, така и ex-situ при
доказване на неблагоприятни тенденции и конкретно за всеки вид.
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Територия за
мониторинг
10х10км

ниво
10х10км

инд/км Оценка [F] Оценка [Т] Оценка Оценка

Нос Емине - св Влас 10kmE576N235 0,0 НЛ 0,0 НЛ 3 НН НЛ
Приморско Маслен нос 10kmE577N230 0,0 НЛ 0,0 НЛ 4 НН НЛ
нос Емине 10kmE577N235 0,0 НЛ 0,0 НЛ 1 НН НЛ
Синеморец Варвара 10kmE579N228 0,0 НЛ 0,0 НЛ 1 НН НЛ

Формирането на крайната оценка на ниво „място за мониторинг“ е на база на най-ниската оценка
от отчитаните параметри.

Видът не беше открит при полевите проучвания, въпреки интензивните търсения в
мониторинговите територии, нужна е промяна в методиката.

Фигура 2. Карта с природозащитно състояние на ниво „място за мониторинг“ за вида Platyceps collaris
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2. Оценка на национално ниво

Оценката и параметрите на национално ниво са представени в Таблица 7 и 8

Таблица 7. Оценка на национално ниво за вида P. collaris

Параметър Мерна
единица n

,
(min-
max)

TL PRP
[%]

(CL1÷CL2)
не

съдържа
TL

(CL1÷CL2)
съдържа

TL

(CL1÷CL2
) не

съдържа
ТL

Оценка

> TL >/< TL < TL
1.1. Oбилие
[Ab] екз./km 31 0

(0) 0,3 0% Не може да се изчисли НЛ

2.2.
Срещаемост
[F]

Присъствие в
брой пробни
площи/общия
брой пробни
площи

31 00 0,1 Не се изчисляват НЛ

2.3.
Заплахи
[T]

Регистрираният
брой на
установените
заплахи спрямо
общия брой
заплахи

31 Виж Таблица 5 НН

Крайна оценка на състоянието на вида НЛ
Забележка: n – Брой извадъчни единици, X – средна стойност, ТL – референтна стойност, PRP – относителна прецизност
в %

Таблица 8. Природозащитно състояние на национално ниво за вида P. collaris

Парамет
ър

Мерна единица/
[Референтна стойност]

Благоприятен
(“зелен”)

Неблагоприятно –
незадоволително

(“оранжев”)

Неблагоприятно –
лошо

(“червен”)

Неизвестно
(недостатъчна
информация, за
да се направи
оценка)

Обилие
[Ab] инд./км [>0,3] 0

Срещаемо
ст
[F]

Относителен дял на
присъствие/
Б р≥0,1
НН 0.1≤p≤0.33
НЛ р≤0.33

0

Заплахи
[T]

Регистрираният брой на
установените заплахи
спрямо общия брой
заплахи/
Б: H=0; М≤3; L≤3
НН: 1≥H≤3; 3<М≤5 и/или
3<L≤5
НЛ: H>3; H≥0; М>5 и/или
L>5

H=2, М=2, L=1

Цялостна оценка на състоянието на вида
на национално ниво Неблагоприятно – лошо

На национално ниво черновратата стрелушка е в неблагоприятно лошо състояние, не е
регистрирана по време на проучванията, нужна е промяна в методиката за мониторинг и
увеличаване на мониторинговото усилие.

x

x x x
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3. Препоръки

За бъдещи дейности, свързани с мониторинг на този вид, имаме следните препоръки:

1. Да се увеличи мониторинговото усилие на ниво мониторингова площадка, да се извършат
минимум три посещения в рамките на полевия сезон, който да се разшири от април до юни,
(в момента е само май месец). В НСМБР да бъдат въведени всички исторически
местонахождения, в момента тази информация не е налична, а видът е с точково
разпространение.

2. Да се въведат по-строги мерки за регулиране на туристопотока в местността Бегликташ,
единственото място където е бил регистриран предходното проучване и където не беше
установен 2021 г.

3. От самото откриване на вида досега, географските данни за неговото намиране не се
публикуват и не са официални, държат се и циркулират в затворени херпетологични,
природолюбителски и фотографски кръгове и групи, което от една страна не е спомогнало за
опазването на вида и от друга е възпрепятствало обявяването на специализирани защитени
територии и взимането на нарочни мерки за опазването на вида.

4. Необходимо е точно да се указва дължината на трансекта за всеки 1х1км квадрат, на база
GPS и подходящо местообитание, защото силно повлиява пресмятането на обилието, това е
важно да го има в самия полеви протокол, а не да се изважда после от траковете.

4. Използвана литература
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Въведение

Усойницата се среща основно във високите части на планините в България, обикновено над 1000
метра, но са известни екземпляри от много по-ниски територии (200-400 м.н.в.) в Лудогорието. В
планините обитава открити влажни местообитания, обрасли с треви, храсти и разредени гори,
много често в близост до влажни местообитания, мочурища, торфища и др., не се среща в сухи,
карстови, ксерофилни местообитания. Усойницата е вид с малък индивидуален участък (в
сравнение с други бързоподвижни змии, като смоковете например) и често живее в малки,
изолирани една от друга популации, силно чувствителни към външни въздействия (Gardner et all,
2019).

Видът V. berus е оценен на база данните от 13 места за мониторинг и 40 пробни площи.
Визуализацията на данните е представена на Фигура 1.

Оценката е формирана на база данните, събрани през 2021 г.

Фигура 1. Карта с проучените територии за мониторинг на Усойница (Vipera berus)
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1. Оценка на ниво територия за мониторинг - 10x10 km

А/ Оценка по параметри за територии за мониторинг 10х10 км

1.1. Обилие

Дескриптивните данни за обилие [Ab] от отделните места за мониторинг са представени в
Таблица 2. Референтната стойност е изведена на база референтните стойност изведени по
мониторингов доклад по проект „Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на
състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза“ (2014 г.), за други
видове змии (Elaphe quatuorlineata), (Zamenis situla), (Telescopus fallax), (Platyceps collaris).
Изведената референтна стойност e Ab=0.3. На база тези данни при Ab<0.3 състоянието е
категоризирано като неблагоприятно незадоволително (Таблица 1). Границата на преминаване
на вида в категория „неблагоприятно лошо“ се случва, когато обилието намалее с две трети
спрямо долната граница на референтната стойност, а именно, по-ниско от 0,1 инд./км, което е
33% от референтната стойност.

За оформяне на оценката ниво мониторингова територия, референтната стойност се сравнява

със средната стойност - X , а на национално ниво се взима предвид и доверителният й интервал.

Таблица 1. Предложение за промяна на границите стойностите за оценка
Обилие инд./км

Състояние
Предложение

Благоприятно >0,3
Неблагоприятно незадоволително (НН) 0,1- 0,3
Неблагоприятно лошо (НЛ) <0,1

Таблица 2 . Дескриптивни данни за параметъра обилие [Ab] за вида V. berus

Обилие [Ab] инд/км и оценка

Територия за
мониторинг
10х10км

2021 г.

инд/км Оценка

Зап Стара Планина 10kmE534N225 0 НЛ

Граница Кюстендилско 10kmE535N220 0 НЛ

Савойски Кюстендилско 10kmE536N220 0,33 Б

Губеш Берковица 10kmE538N231 0 НЛ

Берковица Монтанско 10kmE538N232 0 НЛ

Витоша - Владая 10kmE540N226 0,97 Б

Смолян - Стикъл 10kmE553N217 0 НЛ

Смолян 10kmE554N217 0 НЛ

Върбица 10kmE567N235 0 НЛ

Пирин 10kmE543N218 0,28 НН

Узана 10kmE556N230 0,11 НН

Рила 10kmE541N221 0 НЛ

Западни Родопи 10kmE549N219 0,22 НН
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Централен Балкан 10kmE554N230 0 НЛ
Забележка: Б – благоприятно, НН – неблагоприятно незадоволително, НЛ – неблагоприятно лошо.

Черновратата стрелуша не беше установена при нашите проучвания, въпреки че
мониторинговата площадка, в която е установена предходните проучвания, беше посетена два
пъти и беше разширен периметъра.

1.2. Полова структура

Половата структура представлява относителният дял на женски екземпляри в извадката [G],
представен като броя на женските към общия брой установени екземпляри. Съгласно методиката
този параметър не се отчита за вида Усойница (Vipera berus).

1.3. Възрастова структура

Възрастовата структура представлява относителният дял на неполовозрелите спрямо общия брой
екземпляри в извадката [A], представен като броят на неполовозрелите към общия брой
индивиди. Референтната стойност за благоприятно състояние е p≥0.1, при по-ниски стойности
състоянието може да се определи като „неблагоприятно“.

Съгласно методиката за оценка възрастовата структура се оценява само на ниво
мониторингова територия. Трябва да се вземе в предвид, че определянето на възрастта при
този вид не винаги е достоверно без улавяне. В полевия протокол няма възможност да се
отбележи, че възрастта не е определена, това води обикновено до отбелязването на много
индивиди като възрастни, а те всъщност са с неопределена възраст. Отношението трябва да се
изчислява само за екземпляри сигурно определени като половозрели или неполовозрели. При
предходното проучване повечето популации са оценени в „неблагоприятно лошо“ състояние по
този показател, именно поради изброените по-горе причини. Не е изчисляван в настоящата
оценка.

1.4. Срещаемост

Срещаемостта представлява броят на пробните площи 1х1 km, в които даден вид е установен,
спрямо общия брой пробни площи (на ниво „място за мониторинг“). Съгласно методиката, за
видовете, при които присъствието в дадената територия, гарантира намирането им, т.е.
вероятността да бъдат открити е голяма, референтната стойност за благоприятно състояние
съвпада с максималната възможна, p=1., се определя референтната стойност p=1. За
неблагоприятно незадоволително състояние, съответно р>1, за неблагоприятно лошо
р<0,7. Подобно на другите видове, и тук предлагаме уточнение на граничните стойности, като
даваме 10% толеранс за неоткриване на вида.

Предложението ни е дадено в Таблица 3. Резултатите с дескриптивните данни по параметъра
срещаемост са представени в Таблица 4.
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Таблица 3. Предложение за граници на оценките на състояние по параметър срещаемост на база територия
за мониторинг 10х10

Състояние

Съгласно
методиката

Предложение

Срещаемост Срещаемост

Благоприятно =1 =>0,90
Неблагоприятно незадоволително 0,7-1 0,67-0,90
Неблагоприятно лошо <=7 <=0,66

Таблица 4 . Дескриптивни данни за параметъра срещаемост [F] за вида V. Berus

срещаемост [F] инд/км и оценка

Територия за
мониторинг
10х10км

2021 г.

[F] Оценка

Зап Стара Планина 10kmE534N225 0 НЛ

Граница Кюстендилско 10kmE535N220 0 НЛ

Савойски Кюстендилско 10kmE536N220 0,68 НН

Губеш Берковица 10kmE538N231 0 НЛ

Берковица Монтанско 10kmE538N232 0 НЛ

Витоша - Владая 10kmE540N226 0,67 НН

Смолян - Стикъл 10kmE553N217 0 НЛ

Смолян 10kmE554N217 0 НЛ

Върбица 10kmE567N235 0 НЛ

Пирин 10kmE543N218 0,33 НЛ

Узана 10kmE556N230 0,33 НЛ

Рила 10kmE541N221 0 НЛ

Западни Родопи 10kmE549N219 0,33 НЛ

Централен Балкан 10kmE554N230 0 НЛ
Забележка: Б – благоприятно, НН – неблагоприятно незадоволително, НЛ – неблагоприятно лошо.

Видът е открит в 5 от общо 15 проучени площадки, но параметъра срещаемост за този вид е
добре да се изчислява само на национално ниво, имайки предвид слабата подвижност в
сравнение с други змии и склонността на вида да образува микропопулации, ограничени по площ
и численост.

1.5. Влияния и заплахи

Броят на установените заплахи, валидни за даден вид, със съответните степени на значимост. За
благоприятно състояние може да бъде приета липсата на влияния/заплахи с категория H (висока
значимост) и до три включително заплахи с категория М (средна) и L (ниска значимост).
Състоянието е категоризирано като неблагоприятно незадоволително при установяване на до 3
заплахи с категория H и повече от 3 и до 5 заплахи с категория М и/или L. Състоянието е
категоризирано като неблагоприятно лошо при заплахи с категория H над 3, както и в случай че
М и/или L са над 5 независимо от стойността на Н. Според стандартната таблица за докладване
по чл. 17 (за периода 2007-2012 г., към който реферира и Методиката за оценка към НСМСБР),
на биогеографско ниво се използват следните три категории за степен на значимост: H = висока
значимост (вписват се максимум до 5 заплахи); M = средна значимост; L = ниска значимост.
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Същите са използвани и на ниво мониторингова територия. Оценъчните категории са формирани
според установения брой заплахи с конкретна степен на значимост, както следва:

- Благоприятно състояние: H=0; М≤3; L≤3
- Неблагоприятно незадоволително: 0≤H≤3; 3<М≤5 и/или 3<L≤5
- Неблагоприятно лошо: H>3 или H≥0; М>5 и/или L>5

Идентифицираните влияния и заплахи за вида и съответните им степени на въздействие са
представени в Таблица .

Таблица 5. Данни за параметъра [Т] за вида V. berus, срещаемост на влияния/заплахи
Място за мониторинг
референтна стойност
Б (H=0; М≤3; L≤3)
НН (0≤H≤3;
3<М≤5 и/или
3<L≤5)
НЛ (H>3 или
H≥0, М>5 и/или L>5)
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Зап Стара Планина 10kmE534N225 1 0 0 0 0 0 0 0 НН
Граница Кюстендилско 10kmE535N220 0 0 0 0 0 0 0 0 Б
Савойски Кюстендилско 10kmE536N220 0 0 0 0 0 0 0 0 Б
Губеш Берковица 10kmE538N231 0 0 0 0 0 0 0 0 Б
Берковица Монтанско 10kmE538N232 0 0 0 0 0 0 0 0 Б
Витоша - Владая 10kmE540N226 0 0 0 0 0 0 0 0 Б
Смолян - Стикъл 10kmE553N217 0 0 1 0 0 1 0 0 НН
Смолян 10kmE554N217 0 0 1 0 0 1 0 0 НН
Върбица 10kmE567N235 0 0 0 1 0 0 0 0 Б
Пирин 10kmE543N218 0 0 0 0 0 0 0 0 Б
Узана 10kmE556N230 0 0 0 1 0 0 0 0 Б
Рила 10kmE541N221 0 0 0 0 0 0 0 0 Б

Констатираните заплахи и влияния на терен не трябва да имат определящо оценката значение,
поради липсата на ясна методика за тяхното идентифициране на терен и често практическата
невъзможност да бъдат идентифицирани за краткото време на полевото посещение. Много малко
влияния и заплахи могат да бъдат констатирани достоверно на терен от едночасов
еднокилометров маршрут, често са от локална значимост и обикновено се свеждат до
потенциални влияния и заплахи, които могат да бъдат идентифицирани визуално и оставят
дълготрайни видими следи. Например опожаряване, сечи, убити екземпляри на пътя, изхвърлени
боклуци. Глобални и изключително тежки влияния, тенденции и заплахи, като общо засушаване,
промяна на температурни и климатични условия, намаляване на влажността, промяна на
хабитата/ сукцесия, които не остават видими следи и не могат да бъдат констатирани на място в
мониторинговата площадка и съответно няма да бъдат оценени. Човешки дейности като
бракониерство, безпокойство, често не могат да бъдат достоверно описани на терен, защото
вероятността да бъдат констатирани при едночасово посещение е практически нищожна.
Промяната на начина на ползване на земята също не може да бъде отразена от посещението на
място, защото не може да се каже кога съответният парцел е бил преобразуван, дали тази
разорана нива е била такава в продължение на векове или е била ливада, разорана предната
година.  Необходимо е заплахите да бъдат детайлно проучвани, както in-situ, така и ex-situ при
доказване на неблагоприятни тенденции и конкретно за всеки вид.
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Забележка: Б – благоприятно, НН – неблагоприятно незадоволително, НЛ – неблагоприятно лошо.

Б/ Цялостна оценка по територии за мониторинг 10х10км

Цялостната оценка по места за мониторинг е формирана на база оценките по отделните
параметри (Таблица 6.). При крайна оценка „неблагоприятно лошо“ поне един от параметрите е
оценен също „неблагоприятно лошо“. При крайна оценка „благоприятно“ всички параметри са
оценени „благоприятно“.

Table 6. Крайни оценки по местата за мониторинг за вида V. berus

Параметри и оценка

Територия за
мониторинг
10х10км

Обилие [Ab] Срещаемост
[F]

Влияния
/

заплахи
[Т]

Крайна
оценка
ниво

10х10км

инд/км Оценка [F] Оценка Оценка Оценка

Зап Стара Планина 10kmE534N225 0 НЛ 0 НЛ НН НЛ

Граница Кюстендилско 10kmE535N220 0 НЛ 0 НЛ Б НЛ

Савойски Кюстендилско 10kmE536N220 0,33 Б 0,68 НН Б НН

Губеш Берковица 10kmE538N231 0 НЛ 0 НЛ Б НЛ

Берковица Монтанско 10kmE538N232 0 НЛ 0 НЛ Б НЛ

Витоша - Владая 10kmE540N226 0,97 Б 0,67 НН Б НН

Смолян - Стикъл 10kmE553N217 0 НЛ 0 НЛ НН НЛ

Смолян 10kmE554N217 0 НЛ 0 НЛ НН НЛ

Върбица 10kmE567N235 0 НЛ 0 НЛ Б НЛ

Пирин 10kmE543N218 0,28 НН 0,33 НЛ Б НЛ

Узана 10kmE556N230 0,11 НН 0,33 НЛ Б НЛ

Рила 10kmE541N221 0 НЛ 0 НЛ Б НЛ

Западни Родопи 10kmE549N219 0,22 НН 0,33 НЛ Б НЛ

Централен Балкан 10kmE554N230 0 НЛ 0 НЛ Б НЛ

Формирането на крайната оценка на ниво „място за мониторинг“ е на база на най-ниската оценка
от отчитаните параметри.

Западни Родопи 10kmE549N219 0 0 0 0 0 0 0 0 Б
Централен Балкан 10kmE554N230 0 0 0 0 0 0 0 0 Б

Национално ниво 2 2 1 НН
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Фигура 2. Карта със състоянието на ниво „място за мониторинг“ за вида Vipera berus
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2. Оценка на национално ниво

Оценката и природозащитното състояние на национално ниво са представени в Таблица 7 и
Таблица 8

Таблица 7. Оценка на национално ниво за вида V. berus

Параметър Мерна
единица n

,
(min-
max)

TL PRP
[%]

(CL1÷CL2)
не

съдържа
TL

(CL1÷CL2)
съдържа

TL

(CL1÷CL2

) не
съдържа

ТL
Оценка

> TL >/< TL < TL
1.1. Oбилие
[Ab] екз./km 40 0,15

(0-0,97) 0,3 78% 0,03 ÷ 0,27 НЛ

2.2.
Срещаемост
[F]

Присъствие в
брой пробни
площи/общия
брой пробни
площи

40 0,18 1 Не се изчисляват НЛ

2.3.
Заплахи
[T]

Регистрираният
брой на
установените
заплахи спрямо
общия брой
заплахи

40 Виж Таблица 5 НЛ

Крайна оценка на състоянието на вида НЛ
Забележка: n – Брой извадъчни единици, X – средна стойност, ТL – референтна стойност, PRP – относителна прецизност
в %

Таблица 8. Природозащитно състояние на национално ниво за вида V. berus

Парамет
ър

Мерна единица/
[Референтна стойност]

Благоприятен
(“зелен”)

Неблагоприятно –
незадоволително

(“оранжев”)

Неблагоприятно –
лошо

(“червен”)

Неизвестно
(недостатъчна
информация, за
да се направи
оценка)

Обилие
[Ab] инд./км [>0,3]

0,15 (средната
стойност и горната

граница на
доверителният й
интервал са под
референтната
стойност)

Срещаемо
ст
[F]

Относителен дял на
присъствие/
Б р≥0,9
НН 0.9≤p≤0.67
НЛ р≤0.66

0,18

Заплахи
[T]

Регистрираният брой на
установените заплахи
спрямо общия брой
заплахи/
Б: H=0; М≤3; L≤3
НН: 1≥H≤3; 3<М≤5 и/или
3<L≤5
НЛ: H>3; H≥0; М>5 и/или
L>5

H=2, М=2, L=1

Цялостна оценка на състоянието на вида
на национално ниво Неблагоприятно – лошо

На национално ниво усойницата е в неблагоприятно лошо състояние, нужна е промяна в
методиката за мониторинг и увеличаване на мониторинговото усилие.

x

x x x
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3. Препоръки

За бъдещи дейности, свързани с мониторинг на този вид, имаме следните препоръки:

1. Да се промени методиката специално за този вид, и да се фокусира върху преброяването на
екземпляри излизащи от хибернация, които прекарват голяма част от времето, събирайки
топлина на слънце. В тези периоди змиите са концентрирани на сравнително малки
територии, в близост до мястото за хибернация, лесно забележими са и не са много активни.
След преминаването на този период и навлизането в активния сезон на хранене и
размножаване, змиите се разпръскват на много по-голяма територия, водят скрит начин на
живот, особено бременните женски и е много малък шанса за тяхното отчитане.

2. Да се разшири периода на мониторинг  март-май (като май месец е за високите над 2000 м
участъци). Визитите в този период да са минимум три, като за оценката се взима най-високата
установена бройка във всяка мониторингова площ. Мониторинговите площадки в
мониторинговата територия при този тип мониторинг, може да са по-малко от три, предвид
факта, че се акцентира върху места с концентрация, които могат да събират индивиди от
много по-голямата територия. По тази причина срещаемост [F] се оценява само на
национално ниво. Половата и възрастовата структура не трябва да имат много голямо
значение в оценяването на този вид, тъй като различните полове имат различна активност и
различна откриваемост, например мъжките излизат от хибернация много по–рано от
женските и вероятността за откриването им е непропорционално по-голяма.

3. Необходимо е точно да се указва дължината на трансекта за всеки 1х1км квадрат, на база
GPS и подходящо местообитание, защото силно повлиява пресмятането на обилието, това е
важно да го има в самия полеви протокол, а не да се изважда после от траковете.
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Дейност 3. Популяризиране на целите на мониторинга
и постигнатите резултати

Тази дейност има само една поддейност, съгласно техническата спецификация -
Организиране и провеждане на една информационна среща със заинтересовани страни за
представяне на дейностите и резултатите от проекта. Заинтересовани страни са МОСВ,
ИАОС и други организации и институции, по преценка на изпълнителя.

Информационната среща за представяне на резултатите от изпълнението на проекта,
предвид действащите разпоредби, свързани с ограничаване разпространението на COVID
19, се състоя в дигиталната платформа Google Meet на 19 ноември 2021 г. (петък) от 13:00
до 14:15 часа. Снимки от екрана по време на срещата са представени на Фиг. 16 и 17.
Покани бяха изпратени до МОСВ, ИАОС, Дирекция на ПП Персина, Дирекция НП Централен
Балкан, Шумески университет, Югозападен университет. В срещата участваха 10 души от
посочените институции. Бяха представени резултатите под форма на PowerPoint
презентация, представена като Приложение 2., състояща се от 28 слайда с резултатите от
проучванията и оценките на природозащитното състояние на целевите видове земноводни
и влечуги.

Фиг 1. Снимка на екран от срещата



Стоян Михов представи данните и оценките получени при изпълнението на проекта. Дискутирани
бяха основно проблеми свързани с инвазивният вид червенобуза костенурка и възможните
начини за решаването им, както и предложения свързани с промяна на методиката за мониторинг
и особено методиката за оценка на природозащитното състояние, която е необходимо да се
съобрази със спецификите  на видовете, особено при змиите и по-редките видове. Срещата
завърши със заключението, че работата е извършена в срок и пълен обем, като Изпълнителя също
изрази задоволството си от бързата и безпроблемна комуникация с представителите на
Възложителя при изпълнението на всички дейности по проекта.

Бележки и предложения за промяна на методиките за

мониторинг и оценка на природозащитното състояние

Методика за оценка

 В момента при оценяване на срещаемостта, за благоприятно състояние се приема, само
когато екземпляри от търсения вид са открити във 100% от пробните площи, а в
неблагоприятно лошо състояние се влиза при установяване присъствие в по-малко от 70%

Фиг 2. Снимка на екран от срещата



от пробните площи. Това означава практически вида да не излезе никога в благоприятно
състояние.

 При оценяване на обилието е обратно, в неблагоприятно лошо състояние видът влиза едва,
когато изчезне в 100% от проучваните пробни площи, което според нас е недопустимо.

 По тази причина почти всички видове са в неблагоприятно лошо състояние и специално за
някои видове змии, вероятността да излязат от това състояние дори и при подобряване на
популациите им е много малка.

 Да се изчисляват само обилие (инд/час, инд/км) или относителна численост (инд/пробна
площ) и срещаемост (брой пробни площи установен/брой проучени площи). Полова и
възрастова структура, които сега се изчисляват само на ниво мониторингова територия, да
не се изчисляват, дори и на това ниво. Данните да продължат да се събират по възможност,
но не и ако това изисква допълнително улавяне или безпокойство на целевите видове. Да се
запази принципа “one out, all out” при формиране на оценката по тези два показателя
(численост и срещаемост).

 Наличието на регистрирани заплахи/влияния на терен да не се оценява директно, със същата
тежест, както обилието и срещаемостта, а да има подкрепящо значение при оформянето на
оценката. Това важи особено при гранични стойности или при регистрирането на заплахи,
които биха довели до унищожаването на местната популация с много висока степен на
сигурност.

 Да се въведе „тенденция“ с три категории: влошаване, без промяна, нарастване (когато две
последователни проучвания има достоверно нарастване и на срещаемостта, и на обилието).

 По-задълбочена статистическа обработка на данните (доверителни интервали, относителна
прецизност и т.н.) да се прави само на национално ниво, предвид много малкият обем на
извадките на по-ниските нива.

 Срещаемостта да се изчислява в проценти, а не в отношение (изразява се в площадки в
които видът е открит разделено на общият брой на проучените площадки), т.е. 69%, вместо
0,69.

Предложенията за промени в периода за мониторинг са дадени в Приложение 1. Предложението
за полеви формуляр за събиране на първични данни е представено в Приложение 3.



период на
проучване

част от
деня метод период на

проучване
част от
деня метод

1
Дъждовник
(Salamandra
salamandra )

април -
юни

светлата
част на
деня

обход март -
май

без
ограниче

ние

обход/чове
кочас

Мониторингът трябва да е базиран основно на ларви в подходящи водоеми
(планински реки и потоци, корита на чешми, локви, коловози, езера),
мониторинга на възрастни екземпляри трябва да е второстепенен, тъй като
активността на възрастните дъждовници е изключително зависима от
външните условия (влажност на въздуха температура и др.)

2

Обикновен
(малък) тритон
(Lissotriton
vulgaris )

април -
юни

 без
ограниче

ние
капани март -

май

 без
ограниче

ние

капани,
обход
инд./

човекочас

Малкият тритон може да се наблюдава директно от брега при плитки
водоеми с бистра вода, с кеп или с капани, като капаните могат да стоят и
през светлата част от деня, да се осигурят минимум 20 капаночаса на
територия, минималните часове на престой на капан да са 4, а не 10,
поради опасността от удавяне и  хищници.

3
Алпийски тритон
(Ichthyosaura
alpestris)

април -
юни

светлата
част на
деня/
20:00-
08:00

обход /
капани

април-
юни

без
ограниче

ние

обход
човекочас/
капани

Видът обитава малки локви и коловози и по-големи езера и язовири. В по-
малките водоеми, а и по бреговете на по-големите, най-ефективен метод е
загребването с  кепче през светлата част на деня. Капани може да се
поставят на по-големи и дълбоки водоеми, където кепчето не е било
ефективно, но при всички положения трябва да се търсят на по-плитки,
затревени, засенчени части на водоемите, откритите, каменисти брегове
без растителност са неподходящо местообитание, особено там където има
съмнение за наличието на риби.

4 Кафява крастава
жаба (Bufo bufo )

април -
юни

 20:00-
2:00 обход

15
февруари -

15 май

без
ограниче

ние

обход
инд/човеко

час

Мониторинга трябва да е основан на размножаващите се екземполяри.
Трябва да се промени периода на проучване от средата на февруари до
средата на май. Най-късното размножаване, което сме наблюдавали е било
на 15 май на височина над 1000 метра. Нощните трансекти са слабо
резултатни в този тип мониторинг. Необходими са много специфични
условия за да има интензивна нощна активност - висока влажност,
сравнително ниски температури. Най- резултатният подход е посещението
на места за размножаване през светлата част на деня, когато може да
бъдат чути звуците на размножаващите се индивиди в условията на
равнини водоеми, чиито брегове са покрити с тръстика, или директното
визуално наблюдение на яйчени шнурове и двойки в по-високите части,
където размножаването е в реки и потоци и звуците трудно се чуват,
поради шума от реката. Видът е вокално активен и през целия ден и може
да бъде чут, но през късните следобедни часове и през нощта, това е
трудно  поради заглушаването му от дървесници, бумки и обикновенни
водни жаби. След средата на май може да се мониторира само като
допълнителен вид в други квадрати или да се следи за ларви, които са
сравнително лесни за определяне.

5

Червенобуза
костенурка
(Trachemys
scripta )

април -
юни

светлата
част на
деня

обход април-
юни

светлата
част на
деня

обход,
инд/човеко

час

оглед с бинокъл или трансект с дрон от височина 10-20 м и шум до 2-3 dB
над нормалния

6 Горски гущер април -
юни

светлата
част на
деня

обход март - 15
юни

светлата
част на
деня

обход
инд/човеко
километър

периода на проучване може да започне още от началото на март, най
големите числености на о-в Персин са регистрирани в средата на март.
Видът предпочита просветлени участъци във влажни широколистни гори,
покрайнините на горските пътища са много добър начин да бъде
регистриран. Сухи, храсталачни гори от типа на келяв габър не са
подходящо местообитание.

7
Живороден
гущер (Zootoca
vivipara )

май-юни светлата
част на
деня

обход април -
юни

светлата
част на
деня

обход,
инд/

км/експерт

Оптималиният период е май, през юни при по-висока радиация, гущерите са
активни основно предиобед и водят по-скрит начин на живот.

8
Вдлъбнаточел
смок (Malpolon
insignitus )

април -
юни

светлата
част на
деня

обход април-
юни

светлата
част на
деня

обход
инд/км/екс

перт

Необходимо е увеличаване на мониторинговото усилие и две посещения на
територията в рамките на периода

9

Черноврата
стрелушка
(Platyceps
collaris )

май светлата
част на
деня

обход април-май
светлата
част на
деня

обход,
инд/човеко

час

Необходимо е увеличаване на мониторинговото усилие и минимум две
посещения на територията в рамките на периода, да се съсредоточи
усилието върху търсене (часове), а не върху обхождане на километър.

10
Червейница
(Typhlops
vermicularis )

април -
юни

 21:00-
2:00 обход май

без
ограниче

ние
обход

Червейницата не трябва да има ограничение за частта от деня, но да се
ограничи периода в рамките на май месец, когато може да бъде открита под
камъни и то в добра численост през светлата част от деня.

11 Усойница (Vipera
berus ) май-юли светлата

част на
деня

обход март -
май

светлата
част на
деня

обход,
инд/човеко

час

Фокусиране върху преброяването на екземпляри излизащи от хибернация,
които прекарват голяма част от времето, събирайки топлина на слънце в
периода март-май. Минимум две посещения в този период. По това време
змиите са концентрирани на сравнително малки територии, в близост до
мястото за хибернация, лесно забележими са и не са много активни, след
това се разпръскват (английски опит).

Бележки

15 февруари - 15 юниаприл-юли

Вид

настояща методика предложение

Приложение 1. Предложение за промяна на методиката и периода за проучване на целевите видове
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Мониторинг и оценка на земноводни и
влечуги с национална значимост от
Националната система за мониторинг
на състоянието на биологичното
разнообразие (НСМСБР)

Резултати от дейностите по проекта и оценка на състоянието на целевите
видове

Ноември, 2021 год.

„ МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ С НАЦИОНАЛНА
ЗНАЧИМОСТ ОТ НСМБР“ договор №3944/ 25.09.2020г

БИОМ ЕООД

Проучени бяха 58 територии за мониторинг 10 х10км и над 262
пробни площадки 1х1км, някои от които посетени по два и
повече пъти.

ДЪЖДОВНИК (SALAMANDRA SALAMANDRA)

Предходна
оценка (2014 г.)

Настояща оценка
(2021 г.)

Състояние Неприложимо Неблагоприятно
незадоволително

Тенденция Неприложимо Неприложимо

Установен е средна численост от 11,5 екз. на пробна площ 1х1 км и 78%
срещаемост в изследваните 37 пробни площи. Съгласно методиката за оценка,
за да бъде в благоприятно състояние е необходимо да бъде установен в 100% от
пробните площи.

АЛПИЙСКИ ТРИТОН (ICHTHYOSAURA ALPESTRIS)

Предходна оценка
(2014 г.)

Настояща оценка
(2021 г.)

Състояние Неблагоприятно
лошо

Неблагоприятно
лошо

Тенденция Неприложимо Влошаване

Установена е средна численост от 5,8 екз. на пробна площ 1х1 км и 52%
срещаемост в изследваните 26 пробни площи. Съгласно методиката за оценка,
за да бъде в благоприятно състояние е необходимо да бъде установен в 100% от
пробните площи, под 70% срещаемост е в лошо състояние.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Презентация по проект „ МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ С НАЦИОНАЛНА
ЗНАЧИМОСТ ОТ НСМБР“   договор №3944/ 25.09.2020г., представена по време на информационната среща
със заинтересовани страни по проекта, състояла се на 19.11.2021г. от 13:00 до 14:15 часа в платформата
Google Meet
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ОБИКНОВЕН ТРИТОН (LISSOTRITON VULGARIS)

Предходна оценка
(2014 г.)

Настояща оценка
(2021 г.)

Състояние Неприложимо Неблагоприятно
лошо*

Тенденция Неприложимо Неприложимо

Установена е средна численост от 4,95 екз. на пробна площ 1х1 км и 68%
срещаемост в изследваните 37 пробни площи.  Съгласно методиката за оценка,
за да бъде в благоприятно състояние е необходимо да бъде установен в 100% от
пробните площи, под 70% срещаемост е в лошо състояние.

* на границата с „неблагоприятно незадоволително“, необходимо е да се
преразгледа методиката за формиране на оценка по параметъра
срещаемост

КАФЯВА КРАСТАВА ЖАБА (BUFO BUFO)

Предходна оценка
(2014 г.)

Настояща оценка
(2021 г.)

Състояние Неприложимо Неблагоприятно
лошо*

Тенденция Неприложимо Неприложимо

Установена е средна численост от 9,5 екз. на пробна площ 1х1 км и 56%
срещаемост в изследваните 61 пробни площи. Съгласно методиката за оценка,
за да бъде в благоприятно състояние е необходимо да бъде установен в 100% от
пробните площи, под 70% срещаемост е в лошо състояние. Методиката трябва
да се разшири откъм период за проучване: февруари – май и да се допуска
дневен трансект.

* Данните, получени съгласно сега действащата методика е
възможно да дават занижена оценка.

ЧЕРВЕНОБУЗА КОСТЕНУРКА (TRACHEMYS SCRIPTA)

Установено повишаване на числеността от 0,015 екз/км през 2014 г. на 0,447 екз./км
през 2021 г., но при срещаемостта има намаление от 1,6% на 2,6%, , но това е на база
допълнителна територия. Необходими са спешни мерки по ликвидиране на
популациите в Рупите и Вельов вир – вероятно около 70-80 индивида.

* при предходното проучване (2014 г.) показателите са били за „неблагоприятно
лошо“ състояние, на границата с „неблагоприятно незадоволително", като за
крайна оценка е избрана „незадоволително“

Предходна оценка*
(2014 г.)

Настояща оценка
(2021 г.)

Състояние

Относителна численост:
0,015

Относителна
численост: 0,447

Срещаемост: 0,016 Срещаемост: 0,026

Тенденция Неприложимо
Значително увеличение

на числеността в
известните находища
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ГОРСКИ ГУЩЕР (DAREVSKIA PRATICOLA)

Предходна оценка
(2014 г.)

Настояща оценка
(2021 г.)

Състояние Неблагоприятно
незадоволително *

Неблагоприятно
лошо

Тенденция Неприложимо Без промяна

Установено е леко повишаване на обилието от 3,04 екз/км през 2014 г. на 4,8
екз./км през 2021 г., но при срещаемостта има намаление от 69% на 59%, затова
оценката е за лошо състояние. Необходимо е внимание към популациите във
влажни зони в ниските части на ареала – Белене, Виница и в периферните части
на местообитанията.

* при предходното проучване (2014 г.) показателите са били за
„неблагоприятно лошо“ състояние, на границата с „неблагоприятно
незадоволително", като за крайна оценка е избрана „незадоволително“

ЖИВОРОДЕН ГУЩЕР (ZOOTOCA VIVIPARA)

Предходна оценка
(2014 г.)

Настояща оценка
(2021 г.)

Състояние Неблагоприятно
лошо

Неблагоприятно
лошо*

Тенденция Неприложимо Влошаване

Установено е намаляване на обилието от 3,9 екз/км през 2014 г. на 2,6 екз./км
през 2021 г., при срещаемостта има промяна от 33% на 55%, но при добавени
нови територии. Специално внимание е нужно на изчезването на популацията в
Родопите, връх Перелик.

* при предходното проучване (2014 г.) показателите са били за
„неблагоприятно лошо“ състояние, на границата с „неблагоприятно
незадоволително", като за крайна оценка е избрана „незадоволително“

ВДЛЪБНАТОЧЕЛ СМОК (MALPOLON INSIGNITUS)

Предходна оценка
(2014 г.)

Настояща оценка
(2021 г.)

Състояние Неприложимо Неблагоприятно
лошо*

Тенденция Неприложимо Неприложимо

Установена е средна численост от 0,23 екз. на пробна площ 1х1 км и 34%
срещаемост в изследваните 29 пробни площи.  Съгласно методиката за оценка,
за да бъде в благоприятно състояние е необходимо да бъде установен в 100% от
пробните площи, под 70% срещаемост е в лошо състояние.

* Необходима е промяна в методиката в посока увеличаване минималното
мониторингово усилие или адаптиране на границите на оценката за
срещаемост спрямо особеностите при змиите.
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ЧЕРНОВРАТА СТРЕЛУШКА (PLATYCEPS COLLARIS)

Предходна оценка
(2014 г.)

Настояща оценка
(2021 г.)

Състояние
Неблагоприятно
незадоволително

Неблагоприятно
лошо*

Тенденция Неприложимо Влошаване

Не е установена при настоящите проучвания, при предходните е установена в
една пробна площ, в местността Бегликташ близо до Маслен нос. Установен
беше интензивен туристопоток в местността през май 2021 г.

* Необходима е промяна в методиката в посока увеличаване минималното
мониторингово усилие или адаптиране на границите на оценката за
срещаемост спрямо особеностите при змиите.

УСОЙНИЦАТА (VIPERA BERUS)

Предходна оценка
(2014 г.)

Настояща оценка
(2021 г.)

Състояние Неприложимо Неблагоприятно
лошо*

Тенденция Неприложимо Неприложимо

Срещаемост 18% при нужни 70%, за да излезе в незадоволително състояние и
100% за да е в благоприятно. Да се промени методиката специално за този вид,
и да се фокусира върху преброяването на екземпляри излизащи от хибернация,
които прекарват голяма част от времето, събирайки топлина на слънце. Периода
за мониторинг да е от март до юни.

* Необходима е промяна в методиката в посока увеличаване минималното
мониторингово усилие или адаптиране на границите на оценката за
срещаемост спрямо особеностите при змиите.

ЗМИЯ ЧЕРВЕЙНИЦА (TYPHLOPS VERMICULARIS)

Предходна оценка
(2014 г.)

Настояща оценка
(2021 г.)

Състояние Неприложимо Неблагоприятно
лошо*

Тенденция Неприложимо Неприложимо

Срещаемост 56% при нужни 70%, за да излезе в незадоволително състояние и
100% за да е в благоприятно. Беше установена във всички мониторингови
територии 10x10km, но само в малко повече от половината пробни площадки 1х1
км. Ново най-северно находище на вида – близо до нос Емине.

* Необходима е промяна в методиката в адаптиране на границите на
оценката за срещаемост спрямо особеностите при змиите.
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Предложения за промянанаметодиката за
мониторинг

• В полевите протоколи да се отбелязва
след приключването на проучването,
експерто-километрите на обходения
трансект за всеки от целевите видове,
когато се изчислява в инд на км, или
експерто - часовете , когато ще се
изчислява инд на човекочас. За целта
е нужна преценката на експерта каква
реална част от времето или трансекта
е прекарана в търсене на вида в
подходящите местообитания.
Събирането на тази информация по-
късно на базата на тракове, час на
започване и приключване е много
неточно, тъй като не е ясно дали
целият трансект е бил подходящ терен
или колко от експертите са участвали
активно в търсенето на вида или за
кои видове се отнася.
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3.

4.

значимостИдентифицирани  на т ерен влияния и  заплахи
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крайна

тип водоем:

%  покрит иеАтмосферни
условия

Темп. на въздуха
валиръмине вали след дъжд

река

растител ност:

Водно тяло
(са мо ак о е
о бс ле дв ан о)

Темп. на водата  начална

описание  на пробнат а площ:

прес ъхващо пост оянно сезонно нам аляващо
локви

Об ласт/ Общин а:
На селе но място/ Местност:

Дата:Полеви  формуляр  за мониторинг на  земноводни и  влечуги  №
Нач ален час:
Краен  час:
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Брой– пр еп ор ъч ите лн о (ос вен  пр и гол еми  с тру пва ния  на и нд иви ди , к ои то се  отч ит ат бе з да  с е ул aвя т) за все ки  и нд ив ид д а има о тде ле н зап ис. При  пее щи
ин ди вид и, чи ито  пе сни  не  с е пр ип ок ри ват, се  запи сва т оч ния т бр ой  чут и, но  ако  с е чу ват н яко лк о ек земпл яр а, кои то ч аст ичн о се  пр ип окр ив ат и н е може  д а се
оп ре дел и то чн ия т им  бр ой , с е зап исв а 15 , а ко е  мас ов хо р, с н евъ змо жно ст д а се  п ре бр ои  ( нап р. пр и Hyla  sp. Bo mbi na sp ., P el oph yl ax sp.,  Bu fote s sp.) се  запи сва  50.
(Amp hi bi an c all ing  in de x - мо ди фиц ир ан)
Възра ст: За пис ва се  само си гур но о пр ед ел ена  възр аст , ак о има к оле ба ни е межд у Ad ul t и Su bad ul t - с е зап исв а A/S ; Х - при  не уста но вен
Целев и к вадра т за  в ида  - о тмята  с е с "Х ", ак о ви дъ те е  цел ев и за о бсл ед ван ия  к вад рат

квадрат 1х1km: Вид

настояща методика предложение

Бележки

период
на

проучва
не

част от
деня метод

период
на

проучва
не

част от
деня метод

април-юли 15 февруари - 15 юни

1
Дъждовник
(Salamandra
salamandra)

април -
юни

светлат
а част
на деня

обход март -
май

без
огранич
ение

обход/ч
овекоча

с

Мониторингът трябва да е базиран основно на ларви в
подходящи водоеми (планински реки и потоци, корита
на чешми, локви, коловози, езера), мониторинга на
възрастни екземпляри трябва да е второстепенен, тъй
като активността на възрастните дъждовници е
изключително зависима от външните условия (влажност
на въздуха температура и др.)

2
Обикновен
(малък) тритон
(Lissotriton vulgaris)

април -
юни

без
ограни
чение

капани март -
май

без
огранич
ение

капани,
обход
инд./

човекоч
ас

Малкият тритон може да се наблюдава директно от
брега при плитки водоеми с бистра вода, с кеп или с
капани, като капаните могат да стоят и през светлата
част от деня, да се осигурят минимум 20 капаночаса
на територия, минималните часове на престой на
капан да са 4, а не 10, поради опасността от удавяне и
хищници.

3
Алпийски тритон
(Ichthyosaura
alpestris)

април -
юни

светлат
а част
на

деня/
20:00-
08:00

обход /
капани

април-
юни

без
огранич
ение

обход
човекоч
ас/

капани

В по-малките водоеми, а и по бреговете на по-
големите, най-ефективен метод е загребването с
кепче през светлата част на деня. Капани може да се
поставят на по-големи и дълбоки водоеми, където
кепчето не е било ефективно, но при всички положения
трябва да се търсят на по-плитки, затревени, засенчени
части на водоемите, откритите, каменисти брегове без
растителност са неподходящо местообитание,
особено там където има съмнение за наличието на
риби.

Предложения за промянана методиката за оценка

При оценяване на срещаемостта за благоприятно състояние се приема, само ако екземпляри от
търсения вид са открити във 100% от пробните площи, а в неблагоприятно лошо състояние се влиза
при установяване присъствие в по-малко от 70% от пробните площи. Това означава практически вида
да не излезе никога в благоприятно състояние.

Възможни са два подхода: внимателна селекция на местата за мониторинг или адаптиране на
скалата за оценка, която да има по-равнопоставени граници, или комбинация от двете, което е за
предпочитане.

При оценяване на обилието е обратно, в неблагоприятно лошо състояние се влиза едва когато видът
изчезне в 100% от проучваните пробни площи, което според нас е недопустимо.

Комбинацията на двата подхода с „one out, all out“ води до резултата че почти всички видове са в
неблагоприятно лошо състояние и специално за някои вероятността да излязат от това състояние
дори и при подобряване на популациите им е много малка.

Благодаря за вниманието!
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Вятър слаб умерен силен Дъжд:
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С дълбочина: см част с плитки води: %

стагнантно течащо чешма ручей езеро/яз.
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останки
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код

установен брой всичко Ad+Sub. всичко Ad+Sub. всичко Ad+Sub.

Целеви видове в 

площадката и метод 

на теренна работа

Организация

% покритие

след дъжд

описание на пробната площ:

пресъхващо постоянно

м.н.височинаЕкип №

Код на пробна площ за мониторинг (квадрат 1х1 км): 1km

GPS точка 

(само, ако няма 

регистрирани 

видове)

Код на територия за мониторинг (квадрат 10х10 км): 10km

слабо проточно
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неизвестноперманентност на водното тяло:
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4.

значимостИдентифицирани на терен влияния и заплахи

3.

Т
е

р
е

н
н

и
 у

с
л

о
в

и
я

крайна

тип водоем:

Атмосферни 

условия

Темп. на въздуха 

валиръмине вали

река

растителност:

Водно тяло  
(само ако е 

обследвано)

Темп. на водата  начална

сезонно намаляващо

локви

обход /километри*

обход / часове*

капани брой/часове

* за всеки вид, на базата на сумата от обходените километри/прекарани часове в подходящите хабитати от всички активно търсещи експерти в територията
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Снимкa №

Област/ Община:

Населено място/ Местност:

Дата:
Полеви формуляр за мониторинг на  земноводни и влечуги №

Начален час:

Краен час:

Приложение 3. Предложение за полеви формуляр за първични данни



Данни за видовете
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следи

Брой
 
– препоръчително (освен при големи струпвания на индивиди, които се отчитат без да се улaвят) за всеки индивид да има отделен запис. При пеещи индивиди, чиито песни не 

се припокриват, се записва точният брой чути, но ако се чуват няколко екземпляра, които частично се припокриват и не може да се определи точният им брой, се записва 15, ако е 

масов хор, с невъзможност да се преброи (напр. при Hyla sp. Bombina sp., Pelophylax sp., Bufotes sp. ) се записва 50. (Amphibian calling index  - модифициран)

Възраст: Записва се само сигурно определена възраст, ако има колебание между Adult и Subadult - се записва A/S; Х - при неустановен

Целеви квадрат за вида - отмята се с "Х", ако видъте е целеви за обследвания квадрат

квадрат 1х1km:




