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Обекти 

 

 

Calosoma sygophanta  Calosoma inquisitor  

Обитава 
широколистни 
гори от низините 
до средни части на 
планините.  

Обитава 
широколистни, 
предимно дъбови 
гори от низините 
до средни части на 
планините.  

Carabus convexus dilatatus 

Горски вид, обитаващ 
влажни и мезофитни 
широколистни и 
иглолистни гори, 
паркове и градини. 

Carabus violaceus azurescens 

Широко разпространен 
предимно горски вид. 
Среща се и по открити 
части в близост до гори. 
Активен е най-вече през 
нощта. 



Обекти 

 

 

Carabus hungaricus 

Обитава открити, сухи терени 
където преобладава коренна 
или производна степна 
растителност. У нас 
популацията му е ограничена в 
западната част на Софийската 
котловина - ок. Драгоман и с. 
Петърч 

Carabus variolosus 

Обитава водни и много влажни 
горски местообитания в 
предпланини и планини - 
брегове на реки и потоци, 
тресавища, мочурища. У нас 
последното находище е от Стара 
река над Вършец (1912 г) 
 

Calathus metallicus 

Обитава високите части на 
планините, най-често 
субалпийските открити части на 
планините, по-рядко – високите 
гори. Един от най-често срещаните 
в местообитанията си бръмбари у 
нас. 



Особености 

Оценката за популацията на даден вид се определя чрез резултатите от 
улова на екземпляри от този вид на определена площ за дадено време. 
Настоящата методика се базира на улов със земни капани (pitfall traps). 

10 m. 

• Капан – пластмасов съм с правоъгълен отвор с размери 
18 х 13 см и дълбочина 13 см, заровени в почвата до 
горния им ръб. Модифицирани с цел – да бъдат 
живоловни. За избягване на хищничеството и 
канибализма - на дъното се поставят подходящи за 
укрития на предмети от околността: листна подстилка, 
треви, сухи кори и др.  

• Пробната площ се формира от 12 капана поставени на 
разстояние 10 метра един от друг, формиращи 
правоъгълник с площ от ок. 600 (30 х 20)кв.м  

• Експозиция – около 24 ч.. 



Особености 

• Изключение от схемата с разположени във вид на мрежа капани е 
случаят с Carabus variolosus. Като вид, привързан към водата, капаните 
трябва да се разполагат линейно по бреговете на планински потоци, 
малки реки и др. подходящи хабитати, на разстояние 1-5 метра от брега. 

• Всеки капан се регистрира с пореден номер и се засича GPS-точка. 

• Отчитане на резултатите – с изваждане на капаните, изброяване на 
видовете от целевия вид, запис в полевия формуляр, освобождаване на 
екземплярите. 

• Мъртви екземпляри или останки от вида се събират в епруветки или 
други подходящи съдове с 70% спирт.  

• Процедурата представлява единично наблюдение или 1 сесия. 

 



Оборудване 

• полеви формуляр 

• лабораторни пинсети и/или латексови ръкавици 

• молив и/с гумичка (за попълване на полевия формуляр) 

• кутийки/бутилки/епруветки от ок. 50 мл за събиране на останки от вида  

• кутийки/бутилки/епруветки или други подходящи съдове за временно 
съхраняване на индивидите 

• GPS с необходимите карти 

• (хидро-)термо(-анемо)метър или дата-логери. 

 

 



• Общи правила за пребиваване, придвижване и работа в планински 
условия. 

• Специфични мерки за настоящата методика: 

 - безопасна работа с инструментите 

 - представители на сем. Carabidae, които са обект на мониторинг по 
настоящата методика, като защитна реакция изпускат силно миришещ и 
дразнещ лигавиците секрет. Екземплярите е добре да се държат близо до 
земята и при всички случаи далеч от лицето. Манипулациите с тях трябва да 
се извършват с помощта на пинсета, като е препоръчително използването на 
латексови ръкавици при физически контакт с екземплярите.  

Правила за безопасност при теренната работа 



• поне 2 човека, като поне един от тях е добре запознат видовете, обекти 
на мониторинг и е с способен да ги разпознава и разграничава от 
близките им видове. 

Терминология: 

• Точка – единичен капан. 

• Пробна площ – мрежа от 12 капана, разположени под формата на 
правоъгълник с разстояние м/у тях от 10  м 

• Район за мониторинг (по Апект 1) – географския район, в който се 
провежда мониторинга. 

 

 

Екип 



Райони за мониторинг 



Параметри на наблюдение: 

• Относителна численост на пробна площ – от сумирането на бройката на 
всички единични капани. 

 

Периодичност на наблюденията: 

• Препоръчителен период от годината, през който трябва да се провежда 
мониторингът на всеки вид 

 - Май до Октомври. 

• Продължителност на еднократното наблюдение (набиране на данни), в 
дни и часове 

  - 24 часа, обхващащи 2 (астрономични) дни. 



Периодичност на наблюденията: 

• Необходим брой посещения на терен в рамките на една година 

 - Оптимално 6-10, минимум 1 
 

• Оптимален период за повтаряне на наблюденията  

 - Зависи от повторенията в рамките на една година. При минимален 
брой повторения, наблюденията трябва да се правят всяка година. При 
оптимален брой в рамките на една година – веднъж на 2 години. 
 

• Минимален брой повторения на наблюденията с оглед установяване на 
тенденции в състоянието на видовете 

 - В рамките на 6-годишния период, за установяване на някаква 
тенденция са необходими минимум 3 повторения (през 2 години) при 
оптимален брой посещения и 6 повторения (или всяка година) при 
минимален. 



Полеви формуляр 



Благодаря  

за 

вниманието 


