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Изпълнителна агенция по 

околна среда 

 

Методика за мониторинг 

на Lucanus cervus, Morimus asper funereus, Rosalia alpina, Osmoderma eremita, разред Coleoptera 

 

I. Обекти на мониторинга 
 

Тип: Arthropoda 

Клас: Insecta 

Разред: Coleoptera 

Семейство: Cerambicidae 

Morimus asper funereus Mulsant 1863 

Rosalia alpina (Linnaeus 1758) 

 

Семейство: Lucanidae 

Lucanus cervus (Linnaeus 1758) 

 

Семейство: Cetoniidae 

Osmoderma eremita (Scopoli 1763) 
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II. Описание на обектите 

1. Разпространение 

в България 

Lucanus cervus в северна България се среща от най-ниските и топли части докъм 1000 м, докато в южните райони на страната 

има данни, че е намиран до 1500 м надморска височина. 

Morimus asper funereus в България е съобщаван предимно от предпланините (Предбалкан, Краище) и планините (Стара планина, 

Витоша, Средна гора, Рила, Малешевска планина, Западни и Централни Родопи, Беласица и Славянка), както и от Лудогорието. 

Osmoderma eremita – находките са предимно от югозападните и югоизточните части на България. В рамките на проекта 

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“ беше намерен в 

долината на река Места, Ихтиманска Средна гора и централната част на Стара планина. 

Rosalia alpina се среща в България предимно в предпланините (Предбалкан) и планините (Стара планина, Витоша, Средна гора, 

Рила, Пирин, Малешевска планина, Западни и Централни Родопи, Странджа, Беласица и Славянка). Среща се от 0 до 1200 м 
надморска височина, като в района на южен Пирин и Славянка е намирана до 1500 м. 

2. Биологични и 

екологични 

особености 

Еленовият рогач (Lucanus cervus) е най-едрият български бръмбар (45-90 мм). Има добре изразен полов диморфизъм – мъжките 

имат по-големи размери, широка глава, силно развити и удължени мандибули. Еленовият рогач е един от най-добре познатите 

на широката аудитория видове насекоми. Ларвата се развива нормално 5-6 (максимално до 8) години в гнила дървесина на 

дънери, пънове и корени на дъб (Quercus), липа (Tilia), бук (Fagus), върба (Salix), топола (Populus) и други видове широколистни 

(Franciscolo 1997; Harvey et al. 2011a). Фенологията на вида зависи от височината, географската ширина и климатичните 

условия. Възрастните обикновено се появяват в края на май, като мъжките имагинират около седмица преди женските (Harvey 

et al. 2011). Мъжките летят по здрач и в първите часове на нощта, докато женските се намират основно по земята (Rink & Sinsch 

2011; Harvey et al. 2011b). След имагинирането възрастните остават да презимуват в почвата, а излизането им на повърхността 

става през пролетта/лятото на следващата година (Harvey et al. 2011b). 

Morimus asper funereus се характеризира със синьо-сиво (като последното е преобладаващо) оцветяване с добре очертани черни 

точки на елитрите. Антените на мъжките са добре развити и надвишават дължината на тялото. При женските антените не 

достигат до върха на елитрите. Видът живее в широколистни гори от низините докъм 1800 м. Много по-често се среща в буковия 

пояс на планините, като в ниските части е съсредоточен основно по по-влажните места, главно в горите около реки. Предпочита 

добре структурирани гори със средна до голяма плътност на мъртва дървесина. Женските яйцеснасят в мъртва дървесина с 

кора, с предпочитание към по-големи дънери или трупи. Често са привлечени от купчини с трупи.  

Osmoderma eremita принадлежи към сем. Cetoniidae. Видът се развива изключително и само в хралупи на загниващи, но живи 

или стоящи мъртви дървета, в падналите на дъното останки от гниенето на сърцевината на дървесината. Възрастните насекоми 

се срещат от май до началото на септември, но най-често се наблюдават през юни и юли. (Ranius et al. 2005). 
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Rosalia alpina основно живее в букови гори от 500 до 1500 м височина. Развива се основно в бук и много по-рядко в други 

дървесни видове от различни родове: Acer, Ulmus (бряст), Carpinus (габър), Tilia (липа), Fraxinus (ясен), Castanea (кестен), 

Juglans (орех), Quercus (дъб), Salix (върба), Alnus (елша) и Crataegus (глог) (Sama 2002; Lequet 2005; Ciach et al. 2007; Cizek et al. 

2009). Фенологията на възрастните зависи от височината, географската ширина и климатичните условия (Lequet 2005; Pagola 

2007). Възрастните са активни през деня и се хранят с ексудати, които се отделят от повърхността на стеблата вследствие на 

нараняване или заболяване, както и със зрели плодове. За снасяне на яйцата, женските предпочитат сухи дървета с кора на 

стоящи мъртви дървета, огрени от слънцето, дънери, трупи или паднали на земята големи клони. Имагинирането на възрастните 

става между май и август, в зависимост от района и височината. (Duels & Wermelinger 2005; Lequet 2005). Възрастните се срещат 

по стоящи стари дървета с ясни симптоми на загниване (плодни тела на дървесни гъби, част от мъртвата дървесина, която стига 

до короната), дънери от стоящи мъртви дървета или изкоренени големи дървета, паднали по земята. 

3. Природозащитна 

значимост 

Lucanus cervus и Morimus asper funereus са видове, включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕИО. Видовете Osmoderma 

eremita и Rosalia alpina са приоритетни видове, включени в Приложения II и IV на Директива 92/43/ЕИО. 

4. Особености при 

провеждането на 

мониторинга 

Принцип на метода. Представлява наблюдаване и преброяване на индивидите от вида по предварително набелязан пробен 

трансект. Мониторингът започва около час преди залез и следва пътя на трансекта, разположен по продължението на пътека 

или горски път. По протежение на пътя се отбелязват всички забелязани екземпляри, като информацията се попълва в полевия 

формуляр. 

Предварителна подготовка: Изборът на трансекта трябва да бъде в хабитат, подходящ за вида. Мониторингът се извършва за 

около час, като трансектът трябва да е с дължина около 1 км. Препоръчително е да се разполага с карта на района и при 

наличие на повече пътища, трансекта да обхваща максимална за дължината си територия. При началната и крайната точка 

задължително се вземат GPS-координати. Поради това, че мониторингът се повтаря и на следващата година по същата схема и 

със същите усилия, е необходимо да се изберат трансекти без или с минимално човешко влияние (като голи сечи и др.). Ако в 

течение на годината трансектите загубят екологичните си характеристики до такава степен, че да не са подходящи за вида, 

необходимо е да се изберат нови в подходящи за вида местообитания в непосредствена близост. 

Провеждане на мониторинга: 

Общ принцип: Всеки трансект се извършва от двама души. Единият участник посредством GPS-устройството следи за изминатото 

разстояние през период от около 20-30 секунди. Паралелно с това и двамата участници извършват преброяване на пресичащите 

или намиращите се в рамките на трансекта индивиди. Преброяват се както летящите, така и движещите се по земята 

екземпляри. Отчитането на данните става на всеки 100 м, като се спира и данните за този участък се записват в полевия 

формуляр, като в съответните графи се отбелязват женски, мъжки, в полет или на земята/върху стъбло на дърво. Схемата се 
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повтаря до края на трансекта или до изтичане на един час от началото му. 

Поради факта, че различните видове по тази методика имат различни особености, се изискват и различни подходи в търсенето 

им, поради което има и някои различия в конкретните особености при провеждането на търсенето. 

Lucanus cervus е вид, който се отчита най-добре при залез, когато е активният летеж на мъжките. Поради факта, че 

преброяването на летящи екземпляри става с различна вероятност в различни по разреденост, респективно видимост, гори, 

конкретните трансекти трябва да са в рамките на пътека или (по-добре) горски път. По този начин видимостта при различните 

трансекти е съпоставима в по-голяма степен. При двама участници в екип, трансектът трябва да е с ширина от 5 метра. За по-

добро регулиране на ширината на трансекта, двамата участници могат да се придвижват по трансекта паралелно на избрания 

път или пътека, като разстоянието между тях да бъде 5 метра и да отчитат всички индивиди между тях. Това е подходящ подход 

при разредени гори и липса или малък наклон на терена. При площадки с по-гъсто разположени дървета, гъст подлес, 

трансектът може да се стесни и да се отчитат индивидите, прелитащи само в рамките на пътя/пътеката. Поради това, че се 

прави в състояние на сумрак, отчитането на индивиди трябва да става на максимум 5 м по посока на движението. Ако бъдат 

засечени случайно летящи индивиди на по-голямо разстояние, те не се отчитат. 

Morimus asper funereus е вид, загубил способност да лети, съответно търсенето му се осъществява чрез оглеждане на почвената 

постилка, дънерите на дърветата. Паралелно с това и търсене на микрохабитати, в които индивидите се концентрират – основно 

на стъблата на стари стоящи мъртви дървета и големи клони, на купчини с отрязана дървесина. При купчините от дървета се 

срещат при средни размери на трупите, докато при стоящите мъртви дървета предпочитани са големи и вековни дървета. От 

практична гледна точка, най-добре търсенето на екземплярите да се провежда през деня, с предпочитание към следобедните 

часове (15-19 ч.). Трансектът трябва да е с ширина около 5 м. Участниците се придвижват паралелно по трансекта, като 

оглеждат земята и стъблата на дърветата между тях и на ок. 2 метра встрани. 

При Osmoderma eremita и Rosaliа alpina индивидите са концентрирани по определени микрохабитати (виж „Биологични и 

екологични особености на вида“) и случайното им срещане извън тези места е много рядко явление. По тези причини подходът 

към тяхното намиране е по-различен: в рамките на трансекта участниците се концентрират в откриването на микрохабитатите 

на вида на първо място и след това търсене на представители на вида в рамките на микрохабитатите. Участниците се движат 

паралелно на трансекта, на сравнително малко разстояние един от друг (1-1,5 м), като визуално се търсят подходящи за 

съответния вид микрохабитати на разстояние приблизително 10 м от мислената средна линия на трансекта, разположена между 

участниците, т.е. трансектът е с ширина 20 м. Подходящите микрохабитати са големи стоящи отмиращи или мъртви дървета, 

отсечени или паднали дървета или големи клони, купчини с отрязани дърва (за Rosalia alpina), хралупи на големи живи 

отмиращи дървета (за Osmoderma eremita). Изборът на площадки за Osmoderma eremita трябва да се осъществява в територии 

със стари гори, със средна възраст <150 г със стоящи живи хралупести дървета. Отчитането на екземплярите се осъществява 
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като се огледат добре и внимателно михрохабитатите, а в случая с хралупите се разравя внимателно гниещата материя на 

дъното на хралупата на дълбочина не повече от 5-6 см в дълбочина. Мониторингът на Rosalia alpina трябва да се осъществява в 

слънчеви дни, без вятър и по време на най-топлите часове от деня, между 11 и 17 ч., но за предпочитане – в часовете след 

обяд, което съвпада и с най-голямата активност на вида (Lequet 2005; Cards 2007). 

Всички резултати се записват в полевия формуляр. 

Настоящата методика се основава на наблюдения и преброяване на представители на вида по определен трансект, според 

стандартен протокол. Като основа е взаимствана от Campanaro et al. (2011). За Lucanus cervus методиката е вече тествана в 

Испания (GTLI, 2005), Великобритания (Fremlin 2009) и Словения (Vrezec & Kapla 2007; Vrezec et. Al. 2007). При коректно 

провеждане на метода, след събирането на данните, дава информация за относителната численост на вида в района за 

съответната година. При повтаряне на метода през следващата година може да се отчете и демографията на вида. При 

повечето от гореспоменатите случаи определянето на големината на популацията се осъществява чрез метода Capture-Mark-

Recapture. Това изисква поне 2 сесии в годината за всяка пробна единица, както и процедура по маркиране на индивидите. 

Настоящата методика е модифицирана с цел да бъде по-лесно осъществима, да може да се прилага в условия на ограничени 

човешки ресурси. Основните различия, които определят по-лесното прилагане и присъстват в оригиналните методики, а липсват 

в настоящата са: за Lucanus cervus – в оригиналната методика отчитането на резултатите по дължината на трансекта се 

осъществява пред 10 метра, а методът Capture-Mark-Recapture е втори паралелен метод на оценка; за Morimus asper funereus 

отчетните единици представляват изкуствено изградени купчини с трупи, което изисква ангажиране на оторизирано за 

провеждане на сеч лице. Намерените екземпляри се маркират с прилагане на метода Capture-Mark-Recapture; за Rosalia alpina в 

оригиналната методика е предвидено „фото-маркиране“ – заснемане на петната на елитрите на вида, които носят индивидуални 

особености. Като допълнение се прилага и метода Capture-Mark-Recapture. За Osmoderma eremita в оригиналната методика са 

предвидени три вида капани и прилагане на метода Capture-Mark-Recapture. 

5. Други данни Условията на умерен и силен дъжд са неподходящи за Morimus asper funereus и Rosalia alpinа. Като добавка към посочените 

фактори – силният вятър е неблагоприятен фактор за Lucanus cervus, като в тези условия индивидите не летят. При такива 

случаи, събирането на данни трябва да се отложи за първия възможен период с подходящи условия. Слабият дъжд не влияе 

съществено на активността на видовете. 

 

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 
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III. Параметри на наблюдение 

1. Относителна численост  

Мерна единица Брой индивиди . 

Начин на отчитане/измерване на 

терен 

Отчита броят на индивидите в рамките на един трансект или общият брой уловени индивиди в рамките на 100 – 

метров участък от трансекта (виж. Особености на провеждането на мониторинга). Стойността за даден пробен 

трансект се отчита като се сумира броят на екземплярите от всичките 100-метрови наблюдения. 

Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

Стойността на този параметър трябва да бъде представителна за местната популация, така че при прилагането на 

същия метод на наблюдение в друга територия за мониторинг или в друг период разликите в стойностите да са 

пропорционални на разликите в численостите на съответните популации (или динамиката в числеността на местната 

популация). Понеже стойностите пряко зависят от множество други фактори, могат да възникнат и някои грешки и 

рискове, които могат да се разделят на: 

- Антропогенни; 

- Породени от естествени процеси. 

Източници и големина на 

грешките, включително и по 

експертна оценка 

Антропогенни дейности, водещи до изкривяване на резултатите – унищожаване или силно влошаване на качеството 

на хабитата, в който се провежда мониторингът, използване на пестициди в горското стопанство, опожарявания. 

Породени от естествени процеси. Динамиката в числеността на хищниците на Еленовия рогач, както и увеличаването 

на интензивността на паразитите им може да е естествен фактор, който да повлияе на числеността на местната 

популация, без това да е свързано с промяна на пригодността и качеството на обитанието. 

 

2. Данни за местообитанието 

Мерна единица Не е приложимо 

Начин на отчитане/измерване на 

терен 

По експертна оценка се определят: 

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

2. Склоп на гората – 100-75 %, 75-50 %, 50-25 %, > 25 %; 
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3. Екологичен тип растителност – ксерофитна, мезоксерофитна, мезофитна, мезохигрофитна, хигрофитна. 

Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

Неточно определяне 

Източници и големина на 

грешките, включително и по 

експертна оценка 

Субективност при оценката 

 

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

Мерна единица 
Могат да бъдат метрични или субективни според същността на въздействието, неговото времетраене, обхват или 

интензивност. 

Начин на отчитане/измерване на 

терен 

Осъществява се от експертите, при теренната им работа. При настоящата група най-големи въздействия биха били: 

-промяна характера на хабитата; 

-редуциране или унищожаване на микрохабитатите на вида; 

- пожари; 

-замърсяване с битови, промишлени и други отпадъци. 

-използването на пестициди в горското стопанство. 

Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

Оценката на степента на промяна на хабитата се прави най-вече субективно. 

Редуцирането на микрохабитатите може да се отчете погрешно. 

Липса на информация за използвания пестицид, период на въздействие и интензивност на замърсяването. 

Източници и големина на 

грешките, включително и по 

експертна оценка 

Доколкото екипът изминава/обхожда трансект, представляващ малка част от дадена територия за мониторинг, 

напълно нормално е да не отчете възможното му редуциране в частите, който не са част от пробния трансект. 

Въпреки това промяната на хабитата в част от територията за мониторинг би довела до редуциране на местната 

популация. 
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По същата причина нормално е екипът да не отчете изнасянето на мъртва дървесина, подходяща за развитието и 

размножаването на вида в частите от територията за мониторинг, които не са включени в трансект. Въпреки това 

подобно редуциране на микрохабитатите в част от територията за мониторинг би довело до редуциране на местната 

популация. 

 

IV. Периодичност на наблюдение 

1. Препоръчителен период 

(периоди) от годината, през 

който трябва да се провежда 

мониторингът на всеки вид 

Lucanus cervus е най-активен между 20 и 21 ч., през месеците юни, юли и август. 

Morimus asper funereus се среща от май до август. 

Оптималният период за мониторинг на Osmoderma eremita е от началото на юни до края на юли (за площадките с по-

голяма надморска височина – до средата на септември). Препоръчително е мониторингът, включващ работните 

площадки в ниските части, да започва по-рано от този в по-високите. 

Мониторингът на Rosalia alpina трябва се осъществява по време на най-голямата активност на вида – юли-август. 

2. Продължителност на 

еднократното наблюдение 

(набиране на данни), в дни и 

часове 

1 ден, около 1 час 

3. Необходим брой 

посещения на терен в 

рамките на една година 

За всеки трансект оптимално са необходими 10 повторения, като минимумът е 1 повторение. 

4. Необходим брой дни за 

всяко посещение на терен 

1 ден 

5. 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. 
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6. 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). 

 

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: 

За целите на настоящата методика, пробната единица е пробен трансект. Трансектът е с дължина около 1 км, като ширината му е различна при 

отделните видове от групата (виж 4. Особености при провеждането на мониторинга). Броят на трансектите зависи от площта и фрагментираността на 

потенциалните местообитания на вида в рамките на територията за мониторинг, които се определят на терен. За всеки трансект се определят начало и 

край, които се отбелязват с GPS-точки. Броят на екземплярите се отчита в края на всеки 100-метров участък от трансекта, като стойността за записва в 
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съответния 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 Lucanus cervus, Morimus asper funereus, Rosalia alpina, Osmoderma eremita, разред Coleoptera“). Един 

формуляр се попълва за един вид за една дата и за един пробен трансект. 

 

VII. Необходимо техническо оборудване 

Екипировка:  

• GPS или тримбъл-устройство 

• полеви формуляр;  

• молив с/и гумичка;  

• фенер или челник; 

• термо-хидро-анемометър; 

• дата-логери 

Термо-хидро-анемометър 

За да се разбере влиянието на метеорологичните фактори за активността на насекомите по време на всеки сезон на мониторинга, трябва да се отчитат 

стойностите на температурата на въздуха, относителната влажност и други по-общи параметри – като дъжд и облачност. За отчитането на тези 
параметри може да се използва термо-хидро-анемометър като (Kestrel 4000 NV Weather Buffs, http://www.weatherbuffs.com или подобни модели), 

алтернатива на дата-логерите.  

Дата-логери  

Инструментът отчита и записва стойностите на температурата и относителната влажност, които са важни параметри за анализ на активността на Lucanus 

cervus. Позиционирането на устройствата се осъществява според местата на трансектите/капаните или в непосредствена близост, но със същите 

характеристики на средата. Идентификационният код на устройствата е най-добре да съвпада с номерацията или кода на съответното място за 

наблюдение (трансект или капан). Данните, събрани с инструмента, се прехвърлят в компютър посредством съответния софтуер. 
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VIII. Екип 

Един екип се състои от двама членове, като ръководителят трябва да има биологично образование, желателно – ентомолог с опит в теренната работа със 

защитени видове. За оптимално прилагане на методиката годишно са необходими минимум 6 екипа. 

 

IX. Правила за безопасност при теренната работа 

Няма специфични правила за безопасност при теренната работа, които да се спазват при прилагането на настоящата методика. Задължително е да се 

спазват общите правила за безопасност при работа на терен, посочени по-долу. 

Общи правила за безопасност: 

Преди излизането на терен, екипът трябва да се информира за метеорологичната обстановка в района за времето на престой. При положение, че 

работата следва да продължи по-дълго от 3 дни, метеорологичната обстановка и прогнози следва да се следят периодично, особено при работа във 

високопланински условия. Преди тръгване трябва да се проверят основните технически параметри на автомобила (налягане на гумите, ниво на масло в 

двигателя и др.). Всички членове на екипа трябва да са в добро общо здравословно състояние. При наличие на какви и да е симптоми от общ характер, 

командировката трябва да се осъществява след консултация с личния лекар. Ако член на екипа има някакво хронично заболяване, преди тръгване на 

първо място трябва да се е убедил, че е взел съответните поддържащи препарати в достатъчно количество за времетраенето на командировката и 

трябва да уведоми останалите участници за заболяването си, като разясни и с какво могат да му помогнат при нужда. Това следва да се следи и от 

ръководителя на екипа. Всички индивидуални животоспасяващи лекарства се държат в личните аптечки или на друго достъпно място, ако има специални 

изисквания към условията за съхранение. Всеки екип трябва да притежава поне една полева аптечка, заредена с достатъчно болкоуспокояващи, 

антисептични и превързочни материали. Лекарствата трябва периодично да се проверяват за срока им на годност и да се подменят при нужда. Батериите 

на телефоните трябва да са добре заредени и поне на един от членовете на екипа телефона да бъде изключен, за максимално запазване на заряда на 

батерията. GPS устройствата трябва да са с добре заредена батерия, като трябва да се използват максимално икономично без това да пречи на 

качественото изпълнение на работата. Винаги трябва да се има предвид, че те биха били много полезни при извънредни ситуации. Апаратите трябва да 

се изключват, когато тяхното използване не е необходимо и при всяка по-продължителна пауза в работата. Теренната работа трябва да се осъществява с 

подходящо за климатичните особености облекло, като при всички случаи е препоръчително да бъдат с подходящи обувки и дълги панталони. Необходимо 

е да се вземат достатъчно вода и храна в зависимост от времетраенето на достигане на мястото на теренната работа, нейната продължителност и 

климатичните условия. Ако теренната работа включва посещения на средно- и високопланински райони, всички членове на екипа трябва да имат 

планинска застраховка. При тези случаи всички членове на екипа трябва предварително да се запознаят и с препоръките на Планинската спасителна 

служба (http://pss.bg/advises/preporaki.php). 

http://pss.bg/advises/preporaki.php
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В случай на инцидент в планински и пресечен терен, при който със собствени сили не можете да пренесете или помогнете на пострадалия, 

подавате сигнал в ПСС. Отрядите по места и в зависимост от района акциите се организират по-бързо или по-бавно. Подгответе се за престой от 2 до 6 

часа в зависимост от условията за достъп до мястото, където се намирате. Във всички случаи вземете всички мерки, за да стабилизирате състоянието на 

пострадалия, да поддържате духа му, да облекчите болките, улесните пристигането на спасителния екип и транспортирането му до болница, ако това се 

налага. 

В случай на ухапване от насекоми (стършели, оси, пчели и др.), алергичен шок или астматичен пристъп първо се обаждате на личния си лекар или 

познато медицинско лице със специалност алергология, токсикология, пулмология и сродни. Препоръчително е в такива случаи на мястото от 

ужилването да се сложи студен компрес. 

В случай на ухапване от змия следвате следната инструкция: 

Опитайте се да запомните как изглежда змията, която ви е ухапала. Обърнете внимание на окраската на гърба, има ли добре изразено рогче на муцуната 

или не, колко е дълга. Ако сте в състояние, направете снимка с фотоапарат или телефона си. Ако не можете, поне се постарайте да запишете часа на 

ухапването — това е важна информация за лекуващия лекар! 

Прегледайте ухапаното място и вижте как изглежда захапката на змията. Ако е с форма на подкова, очертана от малки зъбчета, най-вероятно е смок. Ако 

установите две видимо по-големи дупчици на разстояние 10-14 мм една от друга и мястото на ухапване започне да отича, почти е сигурно, че змията е 

отровна. 

Изсмукване на кръв с устата НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА! Ако има кръвотечение, оставете кръвта да тече. До известна степен може да си помогнете, като 

изстисквате ухапаното място. В началните етапи се препоръчва студен компрес (например парцалче, потопено в планински поток). 

Слагането на превръзки или турникети не подобрява/облекчава клиничното развитие на симптомите. Задължително отстранете всякакви гривни, 

часовници, украшения и бижута. Оставянето им може да доведе до усложнения с некроза и дори до ампутация на крайници! 

Пиенето на течности в началните етапи е от ключово значение за намаляване на възможния токсикологичен ефект. 

Запазете спокойствие на духа и се концентрирайте как най-бързо да се придвижите към колата си или място за почивка. Движете се с бърз ход без да 

тичате. 

До 1 час след ухапването трябва да стигнете до място, където пострадалият може да прекара първоначалната криза ако е ухапан от отровна змия. 

Кризата може да протече със силни коремни спазми, повръщане на храна и стомашни сокове, мускулни крампи, световъртеж, топли и студени вълни, 

болки в цялото тяло. 

Отокът в мястото на ухапването е най-добре проявен в първите часове. Постепенно намалява и след 6-8 часа вече е разпределен по-равномерно в 

засегнатия крайник. За да облекчите болката, по всяко време може да сложите върху ухапаното/отекло място парче лед, увито в марля и найлонов плик. 
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Критичният период за преживяване от ухапването без прилагане на противозмийски серум в общия случай е в първите 4-5 ч. 

Транспорт до болнично заведение се препоръчва във всички случаи на ясно изразена алергичност, признаци на общо отравяне, слаба имунна система, 

лошо общо здравословно състояние и нервна лабилност. 

Насочете се към най-голямото населено място (най-добре към областния център) в района, където се намирате. Противозмийски серум обикновено не е 

наличен в малките градове и села и само ще загубите време да търсите помощ в здравни пунктове и малки болници. 

В общия случай, слагането на серум 18-24 ч. след ухапване дори и от отровна змия е излишно при здрав човек. В редки случаи е възможно забавено 

действие на отровата. Ето защо при съмнения на лекуващия лекар, болният може да остане под наблюдение до 3-4 дни след ухапването. 

Слагането на серум особено при деца и възрастни хора е уместно само ако има сигурни признаци, че ухапването е от отровна змия. Широко 

практикуваното слагане на серум „за всеки случай“ може да причини тежки странични алергични и имунни реакции. 

Лекуващият лекар преценява дали в терапията е необходимо да се приложат кортикостероидни препарати, които повишават силно кръвната захар и 

имат силно последействие дори след спирането им. Ползата от урбазона и други кортикостероиди е спорна/надценена — приложението му е уместно 

само при тежки отравяния, като добавка към действието на епинефрина в случаи на ангиоедема (подуване на меките тъкани, обикновено клепачи, лице, 

устни и език) или спазъм на бронхите, както и за овладяване на анафилактичен шок. У нас серумът и урбазонът засега се прилагат задължително. 

Телефон за подаване на сигнал към Централата на ПСС – 088 1470 или 02/963 2000. 
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