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Насищане с кислород, %

Електропроводимост, µS/cm 

GPS №

Полеви формуляр за мониторинг на на Dreissena polymorpha 

Dreissenidae & Corbiculidae

Обща информация

Екип: Командировка № Формуляр №

и Corbicula fluminea от семейства 

Област: Община: Населено място:

Дата: Начален час: Краен час:

Категория ЗТ без НП и ПП: Име на ЗТ:

Биогеографски регион: Територия за мониторинг:

Местност:

НП/ПП: РИОСВ: ДГС/ДЛС:

Условия на терен

Време: Слънчево Облачно Валежи: Вятър: Температура

Експерти

Наклон на терена: 0 - 5 градуса 5 - 15 градуса 15 - 30 градуса над 30 градуса

Характеристика на речния участък

Надморска височина  m

NE

Забележка

Данни за водоема

Име на водоема

Изложение на терена: N NW W SW S SE E

Вид малка река голяма река друг

Водно ниво ниско нормално високо

Скорост на течението бавно<0.3 m/s средно 0.3 - 0.5 m/s бързо >0.5 m/s

Широчина на реката/ на изследвания участък m

Дълбочина на изследвания речен участък до 0,5 m 0,5 - 1 m над 1 m  m

Характер на дънния субстрат

камъни: > 6.3 cm

чакъл, примесен с пясък: 2.0 mm - 6.3 cm

пясък: 0.063 - 2 mm

фини частици глина: < 0.063 mm

фини частици тиня: < 0.063 mm

изкуствен субстрат (бетон, асфалт и др.)

Физико-химични параметри на водата

Температура, 
о
С

Разтворен кислород, mg/l

рН

Други установени видове миди от сем. Unionidae други миди други видове

Растителност обилно слабо липсва

Забележка

Забележка



масово

масово

липсват срещат се % (приблизително)

Забележка

Вид Dreissena polymorpha 

Наличие на живи индивиди липсват единични често масово

Наличие на черупки липсват единични често масово

Наличие на ювенилни индивиди липсват срещат се

Забележка

Данни от огледа

Наличие на ювенилни индивиди

Вид на покритите повърхности (при 

наличие на друзи и обраствания при 

Dreissena polymorpha)

Отсъствие

Забележка

2. Замърсяване на водата Присъствие Отсъствие

Идентифициране на влияния и заплахи

№ Влияния и заплахи Оценка

1.

Строителство на хидротехнически съоръжения, промяна на брега – 

регистриране наличието на  хидротехнически съоръжения и промени в 

бреговете 

Присъствие

Забележка

4. Наличие на водни инвазивни чужди видове Присъствие Отсъствие

Забележка

3. Антропогенно присъствие Присъствие Отсъствие

Забележка

Теренна работа

Координати на пробната единица - трансект

Тип GPS точка Код на точката по НСМБР

Забележка

5 Повишаване на солеността Присъствие Отсъствие

КТ

НТ

МТ

Описание на пробната единица - трансект

Брой отчетни площадки (находища) в рамките на трансекта:

№ на трансект: GPS Track №

Код на трансект по НСМБР:

Данни от огледа

Наличие на черупки

Наличие на живи индивиди

Вид Corbicula fluminea 

липсват

липсват

единични

единични

често

често

% (приблизително)

Вид на покритите повърхности (при 

наличие на друзи и обраствания при 

Dreissena polymorpha)



1

2

3

1

2

3

Забележка 

Брой живи индивиди на 1 m
2

% възрастни индивиди % ювенилни индивиди

Забележка 

големи (>10 cm)

Брой живи индивиди на 1 m
2

% възрастни индивиди % ювенилни индивиди

Данни за наблюдението

Координати на отчетната площадка (находището)/GPS точка

Описание на очетната 

площадка (находището), 

размери

Метод на събиране

Вид

Данни за индивидуалните измервания

№
Брой и размер на друзите по класове (при D.polymorpha) Брой 

индивиди в 

една друза 

Общ брой 

индивиди

% 

възрастни 

индивиди

средни (5-10 cm)

големи (>10 cm)

средни (5-10 cm)

% 

ювенилни 

индивиди

Забележка
Размер на друзите Брой друзи

малки (< 5 cm)

Забележка

Забележка

Данни за наблюдението

Координати на отчетната площадка (находището)/GPS точка

% 

ювенилни 

индивиди

Забележка
Размер на друзите Брой друзи

малки (< 5 cm)

Въздействие на инвазивните миди 

Брой животински и/или растителни видове, засегнати от обраствания на 

Dreissena polymorpha

Брой индивиди от даден животински и/или растителен вид, засегнати от 

обрастванията на Dreissena polymorpha

Забележка

Снимки

Общ брой снимки: броя № на снимките: от № до №

Описание на очетната 

площадка (находището), 

размери

Метод на събиране

Вид

Данни за индивидуалните измервания

№
Брой и размер на друзите по класове (при D.polymorpha) Брой 

индивиди в 

една друза 

Общ брой 

индивиди

% 

възрастни 

индивиди



1

2

3

Забележка 

% възрастни индивиди % ювенилни индивиди

средни (5-10 cm)

големи (>10 cm)

Брой живи индивиди на 1 m
2

Брой и размер на друзите по класове (при D.polymorpha) Брой 

индивиди в 

една друза 

Общ брой 

индивиди

% 

възрастни 

индивидиБрой друзи

малки (< 5 cm)

Данни за наблюдението

Координати на отчетната площадка (находището)/GPS точка

Описание на очетната 

площадка (находището), 

размери

Метод на събиране

Вид

Данни за индивидуалните измервания

№
Размер на друзите

% 

ювенилни 

индивиди

Забележка


