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Видове обект на мониторинг 
• Алпийски тритон (Ichthyosaura alpestris) 

• Дунавски тритон (Triturus dobrogicus) 

• Червенокоремна бумка (Bombina bombina) 

• Обикновена чесновница (Pelobates fuscus) 

• Сирийска чесновница (Pelobates syriacus) 

• Гръцка дългокрака жаба (Rana graeca) 

• Каспийска блатна костенурка (Mauremys rivulata) 

• Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) 

• Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) 

• Червенобуза костенурка (Thrachemys scripta) 

 

• Жълтокоремник (Pseudopus apodus) 

• Горски гущер (Darevskia praticola) 

• Живороден гущер (Zootoca vivipara) 

• Змиеок гущер (Ophisops elegans) 

• Пясъчна боа (Eryx jaculus) 

• Черноврата стрелушка (Platyceps collaris) 

• Котешка змия (Telescopus fallax) 

• Ивичест смок (Elaphe quatuorlineata) 

• Пъстър смок (Elaphe sauromates) 

• Леопардов смок (Zamenis situla) 

 



Разпространение в България 

• Видове с широко разпространение – B. bombina, T. hermanni, T. graeca, D. praticola, E. sauromates 

• Видове с ограничено разпространение – M. rivulata, O. elegans, E. jaculus, E. quatuorlineata, P. collaris, T. fallax, Z. situla  

• Видове, срещащи се в низинните и развнинните райони на страната – T. dobrogicus, P. fuscus, P. syriacus 

• Видове, срещащи се в планинските райони – I. alpestris, R. graeca, Z. vivipara 

• Видовете, чието разпространение попада в  
три биогеографски района – T. hermanni,  
T . graeca 

• Видове, чието разпространение обхваща само  
един биогеографски район – O. elegans,  
E. quatuorlineata, P. collaris 

• Един вид е категоризиран като инвазивен и  
неговото разпространение е спорадично в  
цялата страна (T. scpripta) 



Характерни местообитания 

B. bombina 

T. dobrogicus 

R. graeca 

I. alpestris 

P. fuscus, P. syriacus 

M. rivulata 

Малки водоеми 

Канали 

Потоци 

Реки 

Средни по големина водоеми 

D. paricola  

Z. vivipara  

O. elegans, P. apodus,  
E. jaculus, E. quatuorlineata,  
P. collaris, T. fallax, Z. situla 

T. graeca,  
T. hermanni,  
E. sauromates 

Широколистни гори  
(основно дъбови) 

Планински ливади 
(над 1200  m н.в.) 

Разредени гори и храсти, 
каменисти терени, като цяло 
ксерофитна растителност 



Особености при провеждането на мониторинга 

Техническо оборудване Места за мониторинг Правила за безопасност 



Основни термини 

Екип 

маршрут 

Точки на наблюдение Пробна площ 



Параметри на наблюдение  

1. Численост 
2. Пол и възраст 
3. Размери 

Вид1 - записва се латинското наименование на вида. При електронно попълване се избира от падащо меню. 

Начин на намиране2 - В полевия формуляр се записва (избира от падащо меню) начинът  на намиране на всеки индивид - 
дали е: разпознат по звук екземпляр; съблекло; люпило/яйце/клумпен; мъртъв екземпляр или част от него; дупка на костенурка, 
като отделно се отчитат убитите на пътя екземпляри. 

Пол3 - Отбелязва се с F (женски), M (мъжки) пола на намерения индивид. При електронно попълване се избира от падащо меню. 

Обща дължина SCL/ L (cm)4 - дължина на карапакса (при костенурките) - по права осева линия/ дължина на тялото (при 
змиите) - от върха на муцуната до клоачния отвор (аналното щитче). 

Дължина пластрон/ опашката MPL / Lcd (cm)5 - дължина на пластрона (при костенурките) - по права осева линия/дължина 
на опашката (при змиите) - от аналното щитче до върха на опашката 

Широчина MCW (cm)6 - широчина на корубата (при костенурките) - отчита се максиманата. 

Височина H (cm)7 – височина на корубата (при костенурките) - отчита се максиманата. 

Маса/ тегло (g)8 - отчита се с точност до 1 g. 

Възраст9 - Отбелязва се - Ad възрастен; Sub млад (неполовозрял); Juv ювенилен (новоизлюпен)/ларва (за земноводните).  При 
електронно попълване се избира от падащо меню. 

Брой10 – записва се брой като е препоръчително (освен при големи струпвания на индивиди, които се точитат без да се уалвят) 
за всеки индивид да има отделен запис. 

Вид от НСМБР 11 – отбелязва се с да за видове от НСМБР /с не за видове, които не са от НСМБР. При електронно попълване се 
избира от падащо меню. 



Идентифициране на съществуващи или потенциални 
заплахи за даден  
полигон 



Периодичност на наблюдението 
Вид Подходящ период за 

провеждане на мониторинга 

Подходящо часово време за 

провеждане на мониторинга 

Алпийски тритон (Ichthyosaura alpestris) април-юни 20:00-8:00 

Дунавски гребенест тритон (Triturus dobrogicus) април-юни 20:00-8:00 

Червенокоремна бумка (Bombina bombina) април-юни светлата част на деня 

Обикновена чесновница (Pelobates fuscus) април-май 20:00-0:00 

Сирийска чесновница (Pelobates syriacus) март-май 20:00-0:00 

Гръцка дългокрака жаба (Rana graeca) април-юни светлата част на деня 

Южна блатна костенурка (Mauremys rivulata) април-юни светлата част на деня 

Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) април-юни светлата част на деня 

Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) април-юни светлата част на деня 

Жълтокоремник (Pseudopus apodus) април-юни светлата част на деня 

Горски гущер (Darevskia praticola) април-юни светлата част на деня 

Змиеок гущер (Ophisops elegans) април-юни светлата част на деня 

Живороден гущер (Zootoca vivipara) май-юни светлата част на деня 

Турска боа (Eryx jaculus) май 19:00-0:00 

Ивичест смок (Elaphe quatuorlineata) май светлата част на деня 

Пъстър смок (Elaphe sauromates) май светлата част на деня 

Черноврата стрелушка (Platyceps collaris) май светлата част на деня 

Котешка змия (Telescopus fallax) май-юни 19:00-0:00 

Леопардав смок (Zamenis situla) май-юни 19:00-0:00 

Еднократно за 1 ден Ежегодно за 6 години Абсолютният минимум! 



Полеви сезон 2014 

Абсолютният минимм! 

Посетени места 

Екипи 

Установени видове: 

• Редки видове 

• Масово срещани видове 



Резултати 

Абсолютният минимм! 

Трудности: 

• Климатични условия 

• Хидроложки условия 

Заплахи 

Оценка на състоянието на видовете - 

            в процес на изготвяне 



Благодаря ви за вниманието! 


