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52 вида риби обект на мониторинг 
Моруна Речен костур  

Руска есетра Обикновена бяла риба 

Чига Лихнус 

Пъструга Речно попче 

Шип Стронгил 

Немска есетра Тревно попче 

Див шаран Цаца 

Струмски гулеш Хамсия 

Балканска пъсрърва Говедарка 

Малък речен кефал Маришка мряна 

Брияна Кримска мряна 

Балканска кротушка Бабушка 

Малка кротушка Маришки морунаш 

Лупавец Върловка 

Виюн Български щипок 

Умбра Диветигла бодливка 

Карагьоз Черноивичеста морска игла  

Езерна цаца Главоч 

Платика Ивичест бибан 

Бяла мряна Малка вретенарка 

Вардарски скобар Голяма вретенарка 

Речен кефал Кавказко попче 

Струмски щипок Шабленско попче 

Балкански щипок Черноморски сафрид 

Сом Черноморски калкан 

Атерина Распер  

• Морски 

• Проходни 
- Есетрови риби в р. Дунав 
- Дунавска скумрия в р. Дунав 

• Сладководни 
- Риби в р. Дунав 
- Дребни бентосни видове в р. Дунав 
- Риби в езера 
- Риби в реки 
- Виюн 
- Умбра 



1. Подход за мониторинг на дребни бентосни видове в р. Дунав  

2. Подход за мониторинг на дунавската скумрия в р. Дунав 

3. Подход за мониторинг на есетрови риби в р. Дунав  

4. Подход за мониторинг на риби в река Дунав  

5. Подход за мониторинг на езера, I част  

6. Подход за мониторинг на езера, II част  

7. Подход за мониторинг на виюн  

8. Подход за мониторинг на риби в реки  

9. Подход за мониторинг на Umbra krameri  

10. Подход за мониторинг на морски видове 

Методиката се състои от следните подходи 



Подход за мониторинг на езера 

Техническо оборудване 
 
• Мрежи тип NORDIC плаващи 
• Мрежи тип NORDIC дънни 
• Лодка с извънбордов двигател 
• GPS приемник с ехолот (картограф) 
• Лазерен далекомер  
• GPS приемник ръчен 
• Дигитален фотоапарат 
• Пластмасови съдове с обем 10-12 л. – мин. 5 бр. 
• Пластмасов бидон – 80-100 л.  
• Пластмасови вани 
• Аератори – мин. 6 бр. 
• Електронна везна с точност до 1 г. 
• Уред за линейно измерване на рибите 
• Лупа  
• Оксиметър 
• рН-метър 
• Кондуктометър 
• Диск на Secci 



• Предварителната подготовка е от ключово значение за 
успешно изпълнение на мониторинга в стоящи водни обекти 

• В стоящи и бавнотечащи води с дълбочина ≥ 1,5 м се прилага 
пробонабиране с хрилни мрежи съставени от парчета с 
различна големина на „окото”, подредени в стандартна 
последователност 

• Те са 2 вида: дънни мрежи, с височина 1,5 м и плаващи мрежи, 
с височина 6 м.  

• Правило: всички мрежи се поставят вечер между 18 и 20 часа 
и се събират между 6 и 8 часа на следващата сутрин.  

• Полевият екип включва: 

• Ръководител на полевия екип – квалифициран ихтиолог 

• Минимум двама полеви експерти 

• Мерките за безопасност на екипа са стандартни за работа в 
лодка. 

• Оборудването – мрежи и пр. се стерилизира след всяко 
пробовзимане с цел да не се допусне пренасяне на болести или 
инвазивни видове. 

Изпълнение на пробонабирането 



Включва: видова детерминация, преброяване и измерване на 
отделните екземпляри, както и записване на получените 
резултати в полевия формуляр. 

Измерва се цялата дължина на тялото от върха на 
муцуната до края на опашката или т. нар. абсолютна 
дължина на тялото с точност до 1 см.  

Отделните екземпляри не се претеглят, а се измерва теглото 
общо на всички екземпляри от един вид с точност до 1 
грам.  

Екземпляри с различни заболявания, малформации, 
опаразитяване или други наранявания се заснемат и описват в 
полевия формуляр.   

Веднага след приключването на измерването и обработката на 
улова, рибите се връщат обратно във водоема. 

При улавяне на видове, които не са включени в НСМБР, се 
регистрират като присъстващи и се записват в протокола, като 
окомерно се оценява обилието им. Тези видове се освобождават 
веднага след улавянето. 

Обработка на улова 



След приключване на пробонабирането и обработката на улова се пристъпва към описание на 
параметрите на средата. За целта на ихтиологичния мониторинг в езера се проследяват следните 
параметри: 

• Водно ниво – съответно ниско; средно; високо 

• Средна и максимална дълбочина 

• Наклон на бреговете – окомерно (стръмни, полегати…) 

• Растителност по бреговете (на разстояние до 100 м от бреговата линия)  

• Макрофитна растителност (% обрастване) 

• Доминантен тип водна растителност – потопена; плуваща; надводна (окомерно – заета площ) 

• Прозрачност на водата – по Secci 

• Температура на водата – в [С]: измерва се на дълбочина 1 м, а при възможност се прави вертикален 
профил през 5 м 

• Кислородно съдържание и насищане – съответно в [mg/l] и [%]: измерва се на дълбочина 1 м, в 
придънния слой и в зоната под термоклина 

• рН: измерва се както кислорода 

• електропроводимост – в [S/cm]: измерва се както кислорода 

 

Попълване на полевия формуляр за езера 



Обща информация 

  

Дата:   Начален час:   Краен час:   

Област:   Община:   Населено място:   

Местност:   Водоем:       

НП/ПП:   РИОСВ:   

ДГС/ ДЛС:   Отдел:   Подотдел:   

Категория ЗТ без НП и ПП: Рамсарско място Име на ЗТ:   

Биогеографски регион:   Територия за мониторинг:   

  

Екип 

№ Име на експерта  Позиция в екипа  Институция/ организация 

1.       

2.       

Условия на терен 

Време   Ясно   Облачно Валежи   Да   Не Вятър   Да   Не 

Забележка 

  

Идентифициране на заплахи 

№ Заплахи 

1. Наличие на земеделски площи в близост до пункта 

Оценка 
Забележка:   

  Присъствие   Отсъствие 

2. Наличие на голи сечи в района 

Оценка 
Забележка:   

  Присъствие   Отсъствие 

Координати на пробната единица - точка  

Тип GPS точка Код на точката по НСМБР 

точка     

№ на точката:   GPS Track №   

Описание на пробната единица - точка 

Параметри на средата (описание)  

Характер на дънния 
субстрат (отбелязва се в 
%)* 

  Тиня   Ситен пясък до 2 mm   Едър пясък 2-5 mm 

  Чакъл 0,5-4 cm   Дребни камъни 4-10 cm    Едри камъни 10-25 cm  

  Валчести камъни 25-50 cm    Скално легло   Друг 

Водно ниво   Ниско   Средно   Високо 

Максимална дълбочина на обекта   

Макрофитна потопена растителност  
(покритие в % от трансекта) 

  % 

Доминантен тип водна 
растителност 

  Потопена   Плуваща   Хелофити 

Наклон на бреговете (окомерно)   

Прозрачност на водата (по Secci)   

Физико-химични 
параметри на водата 

  
Температура на 
водата на 1 м 
дълбочина, оС 

  
Температура на водата в 
средата на водния стълб 
(под термоклина), оС 

  
Температура на 
водата на дъното, оС 

  
Кислородно съдържание [mg/l] – на 1 м 
дълбочина 

  Кислородно съдържание [mg/l]  

  
Кислородно насищане [%] – на 1 м 
дълбочина 

  Кислородно насищане [%] 

  рН – на 1 м дълбочина   рН 

  
Електропроводимост  – в [µS/cm] – на 1 
м дълбочина 

  Електропроводимост  – в [µS/cm] 

Вид потопена растителност/ покритие в % (окомерно)   

Данни за мрежите 

GPS точка   

Брой мрежи:                                                              
  Дънни Площ на мрежите:   

  Плаващи Големина на окото:   

Размери на мрежите:  
  Височина 

Време за престой на мрежите:   
  Дължина 

Данни за видовете 

Изследван вид (наименование)   

Размерна група Брой екземпляри в размерната група Забележка: 

      

      

Общ брой екземпляри:   Общо тегло:   gr 
ЕРУ* [площ на мрежите в 
м2/време в часове]  

  m2 

  h 

Риби с малформации, заболявания и наранявания:   бр. 
Риби с малформации, 
заболявания и наранявания: 

  % 

Плътност на популацията [бр./ЕРУ]   бр./ЕРУ Биомаса на популацията [кг/ЕРУ]   kg/ ЕРУ 



Техническо оборудване 
 
• Електрориболовител (електрофишер)  
• Лазерен далекомер  
• GPS приемник  
• Дигитален фотоапарат  
• Пластмасов бидон с обем 80 л  
• Рибарски кеп  
• Гумени/PVC рибарски гащеризони 3 бр.  
• Гумени ръкавици – 3 чифта  
• Очила с поляризирани стъкла – 3 бр.  
• Пластмасови съдове с обем 10-12 л – мин. 5 бр.  
• Пластмасови вани  
• Аератори – мин. 6 бр.  
• Електронна везна с точност до 1 г.  
• Уред за линейно измерване на рибите  
• Лупа  
• Оксиметър  
• рН-метър  
• Кондуктометър  

Подход за мониторинг на реки 



• Избор на участък – трансект с дължина 100 м, представително място за реката, да съдържа всички 
характерни местообитания – бързеи, вирове, участъци с различен дънен субстрат и подходящи места 
за укритие и т.н. 

• При ширина на реката до 5 метра, която може да се гази по цялата й ширина, се прави пълно 
пробонабиране. 

• В останалите случаи, когато ширината на реката е над 5 м се практикува частично пробонабиране 
покрай  единия от двата бряга, като ширината на трансекта по възможност трябва да е 2,5 м. (т. е. 
така общата риболовна площ на целия трансект ще е 250 кв. м.).  

• Полевият екип включва:  

• Ръководител на полевия екип – квалифициран ихтиолог 

• Минимум двама полеви експерти 

• Екипа трябва да е запознат с правилата на безопасност при  
работата с електроагрегат.  

• Участниците задължително трябва да носят гумирано/PVC  
облекло, както и гумени ръкавици. Препоръчително е и  
използването на поляризирани очила. 

• Не се работи по време на дъжд, буря и гръмотевици,  
както и при повишено водно ниво на реките! 

• Не се работи при мътни и непрозрачни води. 

Изпълнение на пробонабирането 



 

Изпълнение на пробонабирането 



Включва: видова детерминация, преброяване и измерване на 
отделните екземпляри, както и записване на получените 
резултати в полевия формуляр. 

Измерва се цялата дължина на тялото от върха на 
муцуната до края на опашката или т. нар. абсолютна 
дължина на тялото с точност до 1 см.  

Отделните екземпляри не се претеглят, а се измерва теглото 
общо на всички екземпляри от един вид с точност до 1 
грам.  

Екземпляри с различни заболявания, малформации, 
опаразитяване или други наранявания се заснемат и описват в 
полевия формуляр.   

Веднага след приключването на измерването и обработката на 
улова, рибите се връщат обратно във водоема. 

При улавяне на видове, които не са включени в НСМБР, те се 
обработват, както останалите! 

Обработка на улова 



организиране на работното място   

Обработка на улова 



измерване на рибите 

Обработка на улова 



риби с малформации 

Обработка на улова 



След приключване на пробонабирането и обработката на улова се пристъпва към описание на параметрите 
на средата. За целта на ихтиологичния мониторинг в реки се проследяват следните параметри: 

• Характер на дънния субстрат – описва се по предварително зададена скала в % за всеки отделен тип субстрат  

• Водно ниво – съответно ниско; средно; високо  

• Скорост на течението, определя се окомерно – бързо, средно, бавно  

• Средна и максимална дълбочина в трансекта  

• Наличие (брой) на бързеи/вирове в трансекта  

• Наличие на естествени препятствия в трансекта (прагове, водопади и др.)  

• Макрофитна растителност – покритие в % от трансекта  

• Доминантен тип водна растителност – потопена; плуваща; надводна  

• Характер на речните брегове – изкуствен (дигиран); естествен; полуестествен  

• Наличие и вид на естествени укрития за рибите (подмоли, паднали дървета)  

• Наличие на крайречна растителност – вид и % покритие  

• Засенченост – в %  

• Прозрачност/мътност на водата, определя се окомерно – дъното се вижда/не се вижда  

• Температура на водата – в [oС]  

• Кислородно съдържание и насищане – съответно в [mg/l] и [%]  

• рН и електропроводимост (в [ɱs/cm]) 

Попълване на полевия формуляр за реки 



Параметри на средата (описание)  

Характер на дънния субстрат 
(отбелязва се в %) 

  Тиня   Ситен пясък до 2 mm   Едър пясък 2-5 mm 

  Чакъл 0,5-4 cm   Дребни камъни 4-10 cm    Едри камъни 10-25 cm  

  Валчести камъни 25-50 cm    Скално легло   Друг 

Водно ниво   Ниско   Средно   Високо 

Скорост на течението   Бързо   Средно   Бавно 

Средна дълбочина по трансекта   Максимална дълбочина по трансекта   

Макрофитна растителност  
(покритие в % от трансекта) 

  % 

Доминантен тип водна 
растителност 

  Потопена   Плуваща   Надводна 

Характер на речните брегове    Изкуствен/дигиран   Естествен   Полуестествен 

Наличие на естествени укрития 
за рибите 

  Да   Не Вид на естествени укрития за рибите   

Бързеи в трансекта   Да   Не 
Вирове в 
трансекта  

  Да   Не Засенченост  % 

Наличие на естествени 
препятствия  

  Да   Не Прозрачност/ мътност на водата   Дъното се вижда   
Дъното не се 
вижда 

Физико-химични параметри на 
водата 

  Температура, оС   Разтворен О2, mg/l   Насищане с О2,% 

  рН   Електропроводимост µS/cm 

Вид крайречната растителност/ 
покритие в % 

1.   % 

2.   % 

3.   % 

4.   % 

Използван метод:   Волтаж:   

Уреди за 
електрориболов:  

  Честота:   

Тип:   Тип на импулса:   

Тип на анода:   Изходна мощност:   

Има специфичност на 
наблюдаваните параметри във 
формулярите за всеки подход. 



• Най-добрият период за извършване на мониторинга на езерни видове риби е юли – 
октомври, когато новоизлюпените рибки са достатъчно големи за улавяне и идентифициране. 
Броят на пунктовете се определя от спецификата на изследвания водоем. Изследването на един 
водоем може да отнеме няколко дни. Мониторинга трябва да се извършва ежегодно, като се 
предвижда по едно посещение на всеки пункт за година. 

 

• Най-добрият период за извършване на мониторинга на речни видове риби е юли – 
септември. Броят на пунктовете се определя от спецификата на изследвания водоем. 
Предвижда се да бъдат изследвани по два пункта за мониторинг на ден, като средния престой за 
изследване на един пункт е около 5 часа. Това време зависи изключително много от условията и 
количеството на уловената в трансекта риба. Мониторинга трябва да се извършва ежегодно, 
като се предвижда по едно посещение на всеки пункт за година.  

 

• Мониторингът на карагьоза трябва да се извършва в периода март – юни.  

 

• Мониторингът на есетровите видове трябва да започне веднага щом температурата на водата 
се задържи над 10-11 градуса Целзий за по-дълго време. Обикновено това става през април. 
Ако се използват плаващи дънни мрежи, то тогава периодът е около края на май – началото на 
юни. При тях се извършва мониторинг чрез улавяне на хайвер и ларви. 

Периодичност на наблюдение 



Посетени места – над 60 пункта, разположени във всички основни речни басейни 
и река Дунав, както и всички по-големи естествени езера в страната. 

Полеви сезон 2014 



Трудности 

• Климатични условия – обилни валежи 

• Хидроложки условия – повишено водно ниво 

Резултати 



Заплахи 



Благодаря Ви за вниманието! 


