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ОБЕДИНЕНИЕ ФОРТИС-НПМ-ИБЕИ 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна 
среда 2007 - 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Изпълнителна агенция 

по околна среда и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от 

Министерство на околната среда и водите. 
Изпълнителна агенция 

по околна среда  

Методика за мониторинг на  
сем. Lycosidae 

Lycosa praegrandis C. L. Koch, 1836 
Lycosa singoriensis (Laxman, 1770) 

 

Христо Делчев 



Биологични и екологични особености 

тип Членестоноги 

• клас Ракообразни (4 вида)  

• клас Паякообразни (2 вида) 

• клас Многоножки (5 вида) 

• клас Насекоми (85 вида) 

тип Мекотели 

• клас Охлюви (30 вида) 

• клас Миди (4 вида) 

 

Въпреки различната биология и екология на различните групи от 
безгръбначните видове, методиките за мониторинг са разработени по 
единна схема. 



Биологични и екологични особености 

• Lycosa praegrandis и Lycosa singoriensis  – „паяци вълци“.  

• Дължина на тялото 30-40 мм; Окраска - кафяв, сива или черена.  

 

 

 

 

 

• Хелицери - в оранжево (L. praegrandis); до жълто L. (singoriensis ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Биологични и екологични особености 

• Крака - сегментирани, кафяво и бяло (L. praegrandis); черно и бяло (L. 
singoriensis).  

• Коремче, гръбно-елхоподобна шарка (L. praegrandis); черно оцветяване с бели 
неправилни петънца (L. singoriensis).  

• Живеят в отвесни дупки до 20 мм в диаметър и до 60 см дълбочина, изкопани 
с хелицерите и облицовани с паяжина.  

 

 

 

 

• Мъжките не правят дупки, след брачния период, средата на лятото умират.  

• Женските - яйца (пашкул), малките в края на лятото. Майката ги носи на гърба 
(10 дена), рзселва ги - от време на време избутва някое от тях.  

• Зимуват оплодени през есента женски и млади паяци. За целта, дупката се 
удълбочава и запушва входния отвор с пръст и паяжини нишки.  



Разпространение в България 

• Lycosa praegrandis - известен само от Южна България – Районите на с. 
Левуново (Петрич) (Дренски, 1913, 1931, 1936); с. Брестовица (Пловдив) 
(Дренски, 1913, 1931, 1936); Рупите (Петрич) (нови данни). с. Нова Ловча 
(Гоце Делчев) (нови данни).  

• Lycosa singoriensis - известен само от Северна България – Районите на: с. 
Горно Езерово (Бургас) (Дренски 1915, 1936); Провадия (Дренски 1915, 1936); 
северно от Варна (Дренски 1942, Делчев 1976); 



Характерни местообитания 

• Lycosa singoriensis  е типичен равнинен вид, който заема нишата от 
морския бряг до 350-400 м нмр. – обитава засушливи територии със 
степни асоциации, сухи поляни и пасища.  

• Lycosa praegrandis  освен в равнините, населява и предпланините и 
планинте, където достига до 1500 м нмр - обитава сухи била с храстово-
степна растителност. 



Особености при провеждането на мониторинга 

Работа на терен 

• Моделни карти, на районите с потенциалните местообитания за съответните видове.  

• Очертаните полигони трябва да са характерни и за съответния биогеографски регион.  

• Използва се трансектният метод. Трансектите се избират на случаен принцип, дължината му е 
до 300 м, а ширината до 10 м. Броят на трансектите (от статистическа гледна точка) варира от 3 
до 6. Отчитането на броя екземпляри на единица площ се извършва, като на всеки 10 м се 
очертава квадрат със страна 1 м (използва се сгъваема метална или дървена рамка) и се 
преброяват наличните отвори на дупки, направени от Lycosa praegrandis или Lycosa singoriensis. 
Отчитат се и размерите на отворите – до 1 см се приема, че са на неполовозрели индивиди, до 
1,5 см – на полувъзрастни, а над 1,5 см на възрастни. В началото на трансекта се взима GPS 
точка, това се прави и при всяко отчитане на брой дупки на 1 кв.м, както и в края на трансекта. 
При първото отчитане се улавя и поне 1 екземпляр от индикаторните видове за удостоверяване 
на неговата идентичност. Това се прави, като в дупката се пуска конец с топче от восък или 
дъвка на края, паякът  захапва топчето и бива измъкнат с него. Разравянето на дупките не се 
препоръчва.  

• По време на трансекта се извършват и наблюдения за следи от негативни човешки дейности и 
тяхното влияние върху съответните местообитания. Всички характерни моменти при 
изследването, като общият изглед на местообитанията, установяването на изследваните видове 
и констатирани вреди от човешка дейност, се заснемат с цифров апарат. 

 



Оборудване, екип и правила за безопасност 

• Оборудване  

1. лична екипировка за работа на терен; 2. малка раница; 3. пинсети; 4. пластмасови 
епруветки със 70% етанол; 5. теренен бележник; 6. GPS; 7. фотоапарат; 8. лаптоп; 9. 
малка копачка; 10. челник; 11. карта на района (ако се налага). 

• Екип 

Минимален брой - 2 експерта. Ръководител - биолог с необходимата квалификация, 
компетентност и теренен опит. Членове – биолози, студенти по биология и 
природолюбители с опит при работа на терен. 

• Правила за безопасност 

1. Подходяща лична екипировка за работа на терен; 2. Екип от минимум 2 човека; 3. 
Определяне и спазване на контролно време; 4. Наличие на аптечка за осигуряване на 
първа помощ при нараняване, ухапване от отровни животни или заболяване. 



Информация за точки, маршрути и пробни площи 

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

• Пробна единица – избрана обособена част от дадена територия за мониторинг, в 
която се провеждат теренните наблюдения. Може да бъде: 

• Пробна площ, пробен трансект, пробна точка. 

• Отчетна единица – единици за отчитане, определени в рамките на една пробна 
единица. Това са напр.: капани, ловилки, гнезда, рамки/решетки. Отчетната единица 
може да бъде отчетна точка (точка на регистрация на индивид от даден вид или на 
отчетен белег за присъствие на вида) и отчетна площадка (площ от пробната единица, 
в рамките на която се изброяват индивидите от вида или се отчитат белези за 
присъствието на вида). 

• Важно: Полевите формуляри се попълват за една пробна единица, т.е. за пробна 
площ/пробен трансект/пробна точка. Данните, взети от всички отчетни единици 
(отчетни точки/площадки), се попълват в един полеви формуляр. 



Параметри за наблюдение 

Размер на популацията 

 

 

 

 

Данни за местообитанието 

   
Данни за местообитанието 

  
Растителност 

  
  тревиста   тревисто-храстова 

  
тревисто-дървесна 

  
широколистна гора 

  
иглолистна гора 

  
Покритие на тревиста растителност 

    
100 - 75 %   75 - 50 % 

  
50 - 25 % 

  
Под 25% 

  
Екологичен тип на растителността 

  
  ксерофитна   мезоксерофитна 

  
мезофитна 

  
мезохигрофитна 

  
хигрофитна 

  
Скално/каменисто покритие 

  
  0 - 5 %   5-25 % 

  
25 - 50 % 

  
50 - 75 % 

  
75 - 100 % 

Данни за наблюдението 

№ Вид Брой инд. 
Брой дупки по размер, см 

Забележка 

до 1 1 - 1,5 над 1,5 

              

              



Параметри за наблюдение 

Идентифициране на влияния (настоящи) и заплахи (бъдещи) 

 
Идентифициране на влияния и заплахи 

№ Влияния и заплахи 

1. Отстраняване на тревни площи за земеделски площи   Присъствие   Отсъствие 

Забележка   

2. Интензивна паша на едър рогат добитък    Присъствие   Отсъствие 

Забележка   

3. Използване на биоциди, хормони и химикали (земеделие)   Присъствие   Отсъствие 

Забележка   

4. Конструкции, сгради в пейзажа   Присъствие   Отсъствие 

Забележка   

5. Урбанизирани райони, обитавани от човека    Присъствие   Отсъствие 

Забележка   

6. Утъпкване, прекомерно ползване    Присъствие   Отсъствие 

Забележка   

7. Изгаряне   Присъствие   Отсъствие 

Забележка   



Полеви формуляр 



Периодичност на наблюдение 

• Препоръчителен период (периоди) от годината за провеждане на мониторинг  

При еднократно посещение в рамките на 1 година - пролет (май-юни). При 
двукратно посещение – пролет и есен (септември-октомври). При трикратно 
посещение – пролетта, лятото (юни-юли) и есента. 

• Продължителност на еднократното наблюдение  

В рамките на 2-6 часа. За един ден – до 3 еднократни наблюдения. 

• Необходим брой посещения на терен в рамките на една година 

Минимум 1, максимум 3 посещения за година. 

• Необходим брой дни за посещение на терен 

Минимум 1 ден за посещение на терен. 

• Оптимален период за повтаряне на наблюденията  

1 година 

• Минимален брой повторения на наблюденията  

6 години 



Полеви сезон 2014 

1. Районът на с. Нова Ловча. 

2. Lycosa praegrandis на входа  

      на дупка. 

3. Установена дупка. 

4. Районът на Рупите. 

5. Пробна рамка 1мX1м. 

6. Установена дупка 
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Полеви сезон 2014 

1, 3 - Районът на с. Нисово. 

2, 4 - Районът на г. Кубрат. 

6, 7 - Дупки на Lycosa singoriensis 
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3 

4 
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Полеви сезон 2014 

1, 2 - Районът на гр. Балчик. 

3, 5, 7 - Районът на гр. Провадия. 

3, 5 - Lycosa singoriensis. 
1 2 

4 3 

5 6 7 



Резултати 

1. рид Кожух, територия за мониторинг - рид Кожух (Петрич), вид за наблюдение - Lycosa 
praegrandis - 3 пробни трансекта с 10 отчетни единици - ВИДЪТ БЕШЕ УСТАНОВЕН.   

2. с. Нова Ловча, територя за мониторинг - Славянка, а вид за наблюдение - Lycosa praegrandis . 
Осъществени бяха  

3. пробни трансекта с 10 отчетни единици (брой дупки на кв. м) - ВИДЪТ БЕШЕ УСТАНОВЕН.  

4. Районът на с. Нисово, територия за мониторинг - Русенски Лом, вид за наблюдение - Lycosa 
singoriensis - 3 пробни трансекта с 10 отчетни единици.  

5. Районът на г. Кубрат, територия за мониторинг - Североизточн– ВИДЪТ НЕ БЕШЕ УСТАНОВЕНа 
Добруджа,  вид за наблюдение - Lycosa singoriensis - 3 пробни трансекта с 10 отчетни единици - 
ВИДЪТ БЕШЕ УСТАНОВЕН.  

6. Районът на Балчик, територия за мониторинг - Северно Черноморие, вид за наблюдение - Lycosa 
singoriensis - 3 пробни трансекта с 10 отчетни единици – ВИДЪТ БЕШЕ УСТАНОВЕН.  

7. Районът на г. Провадия, територия за мониторинг Северно Черноморие, вид за наблюдение - 
Lycosa singoriensis . Осъществени бяха 3 пробни трансекта с 10 отчетни единици - ВИДЪТ БЕШЕ 
УСТАНОВЕН.  

8. Районът на с, Горно Езерово, територия за мониторинг Южно Черноморие, вид за наблюдение - 
Lycosa singoriensis - 3 пробни трансекта с 10 отчетни единици -  – ВИДЪТ НЕ БЕШЕ УСТАНОВЕН. 



Дискусия 

• Lycosa praegrandis  и Lycosa singoriensis  са добри индикаторни видове. 

• Не са много-редки, но не изграждат многочислени популации. 

• Могат да бъдат наблюдавани в периода април – ноември. 

• Главните заплахи са разораването на потенциалните местообитания. 



Благодарим за вниманието ! 


