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РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007- 2013 Г." 

Проект "Теренни проучвания на разпространение на видове / оценка на състоянието на видове и хабитати на 

територията на цялата страна – I фаза" 

 

Договор № 2601/30.07.2013 г. „Теренни проучвания на разпространение и численост на безгръбначни 

животни“  

 

 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България 

чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." 

 
Изпълнителна агенция по 

околна среда 

 

Методика за мониторинг 

на Bulgarosoma superficiei 

 

I. Обекти на мониторинга 

Тип: Arthropoda (Членестоноги) 

Клас: Diplopoda (Многоножки) 

Разред: Chordeumatida 

Семейство: Anthroleucosomatidae 

 

Bulgarosoma superficiei Strasser, 1975 

 

II. Описание на обектите 

1. Разпространение 

в България 

Bulgarosoma superficiei е съобщен единствено от типовото си находище – Витоша, района на хижа Алеко, с оригиналното 

описание, базирано на 1 мъжки екземпляр, събран на 9.V.1973. По непубликувани данни на П. Стоев, видът е намерен и в 

района на местността Ярема, Витоша. 

2. Биологични и 

екологични 

особености 

Поради оскъдните данни от всякакъв характер относно вида, могат да се направят само някои предположения, въз основа на 

известното за други представители на семейство Anthroleucosomatidae. Повечето от тях са обитатели на влажни или водни, 

сравнително студени пещери, поради което е вероятно B. superficiei, като извънпещерен вид, да е приспособен към влажни, 

планински райони, над 1000 м надм. вис. (Strasser, 1975). Очаква се пикът в активността на вида да е през пролетта, 
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непосредствено след снеготопенето, а през лятото да затихва. 

3. Характерни 

местообитания 

Неизвестни; вероятни предпочитания към иглолистна растителност. 

4. Природозащитна 

значимост 

Локален ендемит, вероятно рядък. 

5. Особености при 

провеждането на 

мониторинга 

На терена се използват моделни карти, на които са показани районите с потенциалните местообитания за съответните видове. 

Те се изготвят след обработка на наличните данни за срещането им, които се отнасянето към растерни подложки за условията 

на средата и особеностите на местообитанията. Така се определят потенциалните местообитания на видовете. Очертаните 

полигони трябва да са характерни и за съответния биогеографски регион. При мониторинговите изследвания, от статистическа 

гледна точка е нужно покритие на 30% от хомогенните полигони за потенциално местообитание. За хомогенен полигон 

(територия за мониторинг) се приема непрекъснат полигон от потенциалното разпространение на вида, попадащ на 

територията на един биогеографски район и характеризиращ се със сходни условия на средата. 

Предвид биологията на съответните видове, изследванията се провеждат в периода април – ноември. При работата на терен 

се използва трансектният метод. Трансектът се избира на случаен принцип, като дължината му е до 100 м, а ширината до 5 м. 

Броят на трансектите (от статистическа гледна точка) е не по малко от 3. В рамките на трансекта се обособяват 5 отчетни 

площадки, в които отчитането на броя екземпляри на единица площ се извършва с помощта на квадратна рамка със страна 1 

м, която се поставя на случаен принцип върху субстрата от листна постилка, след което очертаната площ се претърсва 

внимателно, включително и чрез пресяване на субстрат. Преброяват се всички намерени индивиди, като по 1 възрастен мъжки 

на квадрат (при наличие) се събира и консервира в 70% алк., за надеждно определяне в лабораторни условия. 

В полевия формуляр се отчитат условията на терен – време, валежи, вятър, температура, вид отчитане 

(дневно/нощно/смесено), снежна покривка, наклон и изложение на терена. По време на трансекта се извършват и наблюдения 

за следи от негативни човешки дейности и тяхното влияние върху съответните местообитания, които също се вписват във 

формуляра. 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.  

Методиката е изготвена на базата на индивидуален опит и използването на стандартни методи за установяването на брой 

индивиди на 1 кв. м. 

6. Други данни  



Проект „Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза“, 

„Теренни проучвания на разпространение и численост на безгръбначни животни “ 

 

ОБЕДИНЕНИЕ ФОРТИС-НПМ-ИБЕИ, 

Методика за мониторинг – Тип Arthropoda, Клас Diplopoda, Разред Chordeumatida 

Стр. 3 от 8 

 

III. Параметри на наблюдение 

1. Размер на популацията 

Мерна единица Брой индивиди 

Начин на отчитане/измерване на 

терен 

Преброяване по квадратния метод общия брой на намерените екземпляри на изследваните площи. 

Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

Невъзможност за откриване на възрастни мъжки индивиди, гарантиращи сигурното определяне до ниво вид. 

Източници и големина на 

грешките, включително и по 

експертна оценка 

При невъзможност за откриване на мъжки индивиди големината на грешката може да се определи като средна, 

защото при добро познаване на съответния вид, той може да се определи и по женски екземпляри. 

 

2. Данни за местообитанието 

Мерна единица Не е приложимо 

Начин на отчитане/измерване на 

терен 

По експертна оценка се отчитат следните данни за местообитанието: 

1. Растителност – тревиста, тревисто-храстова, тревисто-дървесна, широколистна, иглолистна гора; 

2. Покритие на тревиста растителност – 100-75%, 75-50%, 50-25%, Под 25%; 

3. Екологичен тип на растителността – ксерофитна, мезоксерофитна, мезофитна, мезохигрофитна, хигрофитна. 

4. Скално/каменисто покритие – 0-5%, 5-25%, 25-50%, 50-75%, 75-100%. 
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Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

Неточно отчитане. 

Източници и големина на 

грешките, включително и по 

експертна оценка 

Субективност при отчитането. 

 

3. Идентифициране на влияния (настоящи) и заплахи (бъдещи) 

Мерна единица Не е приложимо 

Начин на отчитане/измерване на 

терен 

Отчита се присъствие/отсъствие на следните антропогенни влияния: 

1. Експлоатация на горите без повторно засаждане или естествен растеж; 

2. Използване на биоциди, хормони и химикали (горско стопанство); 

3. Пътеки, писти, велосипедни алеи; 

4. Конструкции, сгради в пейзажа; 

5. Спорт и отдих на открито, туризъм; 

6. Замърсяване на почвите (с изключение на заустванията); 

7. Изгаряне. 

Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

Неточно отчитане и интерпретиране на част от факторите, свързани с действието на дадена заплаха. 

Източници и големина на 

грешките, включително и по 

експертна оценка 

Липса на достатъчно информация за дадена настояща или бъдеща заплаха, или неправилно отчитане на остатъчния 

ефект от заплаха, действала в миналото; очаквана ниска стойност на грешката. 
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IV. Периодичност на наблюдение 

1. Препоръчителен период 

(периоди) от годината, през 

който трябва да се провежда 

мониторингът на всеки вид 

Методиката включва серия от посещения на известните находища на вида в периодите: 

1. първа половина на април 

2. първа половина на май 

3. втора половина на юни 

4. първа половина на ноември (при необходимост от допълнителни данни). 

2.Продължителност на 

еднократното наблюдение 

(набиране на данни), в дни и 

часове 

3-4 часа в рамките на 1 ден. 

3. Необходим брой 

посещения на терен в 

рамките на една година 

Общо 5-7 посещения на всяко от двете находища на вида – Ярема и х. Алеко. 

4. Необходим брой дни за 

всяко посещение на терен 

По 1 ден за общо 2 посещения на двете находища. 

5. Оптимален период за 

повтаряне на наблюденията  

1 година 
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6. Минимален брой 

повторения на 

наблюденията с оглед 

установяване на тенденции в 

състоянието на видовете 

6 години 

 

V. Информация за точки, маршрути и пробни площи 

Терминология: 

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. 

 

За методиката: 

Bulgarosoma superficiei е съобщен единствено от типовото си находище – Витоша, района на хижа Алеко. По непубликувани данни, видът е намерен и в 

района на местността Ярема, Витоша. 
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Тази информация предопределя осъществяването на 3 пробни трансекта в района на хижа Алеко и 3 пробни трансекта в района на местността Ярема. В 

рамките на всеки трансект се обособяват 5 отчетни площадки, в които отчитането на броя екземпляри на единица площ се извършва с помощта на 

квадратна рамка със страна 1 м, която се поставя на случаен принцип върху субстрата от листна постилка, след което очертаната площ се претърсва 

внимателно, включително и чрез пресяване на субстрат. Информацията от една отчетна площадка се записва на един ред в полевия формуляр.  

 

VI. Образец на формуляр за събиране на първични данни за обекта 

При провеждането на полевите наблюдения се попълва Полеви формуляр за мониторинг (формулярът за мониторинг е приложен в отделен 

документ – „Полеви формуляр за мониторинг на Bulgarosoma superficiei“). Един формуляр се попълва за една дата и за една пробна единица (пробен 

трансект). 

 

VII. Необходимо техническо оборудване 

1. Малка раница; 

2. Лопатка; 

3. Пинсети; 

4. Лупа;  

5. Квадратна рамка със страна 0.71 м; 

6. Пластмасови кофички, фотоапарат; 

7. GPS;  

8. Пластмасови епруветки със 70% етанол; 

9. Сито с размер на отворите 1 мм. 

 

VIII. Екип 

Двама квалифицирани експерта със зоологично образование плюс евентуално 1-2 участници – доброволци. 
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IХ. Правила за безопасност при теренната работа 

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. 

 

X. Автори 

Боян Вагалински, Христо Делчев 

 

XI. Източници 

Strasser, K. (1975): Weiterer Beitrag zur Kenntnis der bulgarischen Diplopoden. - Acta Zoologica Bulgarica 3: 70-77 

tern Rhodopes (Bulgaria and Greece) II. Pensoft & National Museum of Natural History, Sofia 

 


