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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 видове от клас Gastropoda (1) 

 

I. Обекти на мониторинга 

Тип: Mollusca (Мекотели) 

Клас: Gastropoda (Охлюви) 

Разред: Neritopsina 

Семейство: Neritidae 

1. Theodoxus transversalis (Pfeiffer, 1828) – Ивичест теодоксус 

 

Разред: Neotaenioglossa 

Семейство: Melanopsidae 

2. Esperiana (Esperiana) esperi (A. Ferussac, 1823) – Еспериана 

 

Разред: Basommatophora 

Семейство: Ancylidae 

3. Ancylus fluviatilis O.F.Müller, 1774 – Анцилус 
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II. Описание на обектите 

1. Разпространение 

в България 

Theodoxus transversalis (Pfeiffer, 1828) – Ивичест теодоксус  

Разпространение в България: В миналото често срещан, а понастоящем сравнително рядък вид, съобщаван главно за 

р. Дунав и долните течения на някои от нейните по-големи притоци: 

 Устието на р. Русенски Лом Büttner, K. 1928 

 р. Дунав при Лом Petrbok, J. 1941 

 р. Дунав при Русе Petrbok, J. 1941 

 Устието на р. Русенски Лом (по Büttner, K) Дренски, П. 1947 

 литореофилната биоценоза пред бълг. бряг на р. Дунав Русев, Б. 1957 

 бълг. бряг на р. Дунав, м/у 845-ия и 375-ия  р. км. Russev, B. 1959 

 р. Янтра при В. Търново Urbanski, J. 1960 

 без конкретни находища Ангелов, А., Божков, Д., Виходцевски, Н., Йосифов, М. 1963 

 долно течение на р. Янтра, м/у с. Ценово и с. Кривина Russev, B. 1968 

 р. Дунав при Тутракан Русев, Б. 1978 

 р. Дунав при пристанища Байкал и Козлодуй Русев, Б. 1978 

 бълг. бряг на р. Дунав, м/у 845-ия и 375-ия  р. км. Russev, B. 1979 

 р. Русенски Лом при Русе, ж.п. Моста Русев, Б., Николова, М., Янева, И. 1987 

 р. Вит при с. Садовец Янева, И. 1987 

 р. Дунав при Видин (по данни на Ангелов, А.) Frank, C., Jungbluth, J., Richnovszky, A. 1990 

 р. Дунав при с. Ряхово (по данни на Ангелов, А.) Frank, C., Jungbluth, J., Richnovszky, A. 1990 

 р. Дунав при Лом (по данни на Ангелов, А.) Frank, C., Jungbluth, J., Richnovszky, A. 1990 

 р. Дунав при Козлодуй (по данни на Ангелов, А.) Frank, C., Jungbluth, J., Richnovszky, A. 1990 

 р. Дунав при с. Байкал (по данни на Ангелов, А.) Frank, C., Jungbluth, J., Richnovszky, A. 1990 

 р. Дунав при Свищов (по данни на Ангелов, А.) Frank, C., Jungbluth, J., Richnovszky, A. 1990 

 р. Дунав при Русе (по данни на Ангелов, А.) Frank, C., Jungbluth, J., Richnovszky, A. 1990 

 р. Дунав при Тутракан (по данни на Ангелов, А.) Frank, C., Jungbluth, J., Richnovszky, A. 1990 

 р. Дунав при Силистра (по данни на Ангелов, А.) Frank, C., Jungbluth, J., Richnovszky, A. 1990 

 р. Искър при с. Ставерци (по данни на Ангелов, А.) Frank, C., Jungbluth, J., Richnovszky, A. 1990 

 р. Искър при с. Орeховица (по данни на Ангелов, А.) Frank, C., Jungbluth, J., Richnovszky, A. 1990 

 р. Янтра до с. Раданово (по данни на Ангелов, А.) Frank, C., Jungbluth, J., Richnovszky, A. 1990 

 р. Русенски Лом (по данни на Ангелов, А.) Frank, C., Jungbluth, J., Richnovszky, A. 1990 

 р. Златна Панега (по данни на Ангелов, А.) Frank, C., Jungbluth, J., Richnovszky, A. 1990 
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 р. Дунав при 747 р. км. Russev, B., Uzunov, Y. 1991 

 р. Дунав при 430 р. км. Russev, B., Uzunov, Y. 1991 

 р. Русенски Лом Русев, Б., Янева, И., Дечева, Р. 1994 

 р. Искър Русев, Б., Янева, И., Дечева, Р. 1994 

 р. Вит Русев, Б., Янева, И., Дечева, Р. 1994 

 р. Янтра Русев, Б., Янева, И., Дечева, Р. 1994 

 долно течение на р. Янтра, гр. Бяла Janeva, I. Russev, B. 1997 

 долно течение на р. Янтра, с. Долна Студена Janeva, I. Russev, B. 1997 

 долно течение на р. Янтра, с. Ценово Janeva, I. Russev, B. 1997 

 долно течение на р. Янтра, с. Белцов Janeva, I. Russev, B. 1997 

 долно течение на р. Янтра, с. Новград Janeva, I. Russev, B. 1997 

 р. Дунав и реките от Дунавската равнина (от 0 до 200 м.н.в.) Хубенов, З. 2005 

 р. Дунав до устието на р. Янтра Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

 литореофилна биоценоза пред българския бряг на р. Дунав Русев, Б. 1966a 

 бълг. бряг на р. Дунав, м/у 845-ия и 375-ия  р. км. Русев, Б. 1967a 

 р. Дунав, 746.8 р. км., 30 м от бълг. Бряг Русев, Б. 1967a 

 р. Дунав, 834 р. км., 107 м от бълг. Бряг Русев, Б. 1967a 

 р. Дунав при Видин Angelov, A. 2000a 

 р. Дунав при с. Ряхово Angelov, A. 2000a 

 р. Дунав при Лом Angelov, A. 2000a 

 р. Дунав при Козлодуй Angelov, A. 2000a 

 р. Дунав при с. Байкал Angelov, A. 2000a 

 р. Дунав при Свищов Angelov, A. 2000a 

 р. Дунав при Русе Angelov, A. 2000a 

 р. Дунав при Тутракан Angelov, A. 2000a 

 р. Дунав при Силистра Angelov, A. 2000a 

 р. Искър при с. Ставерци Angelov, A. 2000a 

 р. Искър при с. Ореховица Angelov, A. 2000a 

 р. Янтра до с. Раданово Angelov, A. 2000a 

 р. Русенски Лом Angelov, A. 2000a 

 р. Златна Панега Angelov, A. 2000a 

 р. Дунав, реките от Дунавската равнина и Западен Предбалкан (от 0 до 200 м.н.в.) Hubenov, Z. 2006b 

 р. Дунав и реките от Дунавската равнина (от 0 до 200 м.н.в.) Hubenov, Z. 2007b 

 р. Дунав при с. Орсоя Тодоров, М. и др. (непубликувани данни) 2013 

 р. Дунав при с. Долни Цибър Тодоров, М. и др. (непубликувани данни) 2013 

 р. Дунав при с. Батин Тодоров, М. и др. (непубликувани данни) 2013 

 р. Осъм при с. Обнова Тодоров, М. и др. (непубликувани данни) 2013 
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 р. Осъм при с. Трънчовица Тодоров, М. и др. (непубликувани данни) 2013 

 р. Осъм при с. Санадиново Тодоров, М. и др. (непубликувани данни) 2013 

 р. Осъм при с. Българене Тодоров, М. и др. (непубликувани данни) 2013 

 р. Осъм при с. Козар Белене Тодоров, М. и др. (непубликувани данни) 2013 

 р. Осъм м/у селата Дебово и Любеново Тодоров, М. и др. (непубликувани данни) 2013 

 р. Осъм при с. Новачене Тодоров, М. и др. (непубликувани данни) 2013 

 р. Дунав при с. Гулянци Тодоров, М. и др. (непубликувани данни) 2013 

 р. Дунав западно от гр. Никопол Тодоров, М. и др. (непубликувани данни) 2013 

 р. Дунав м/у гр. Белене и АЕЦ Белене Тодоров, М. и др. (непубликувани данни) 2013 

 р. Златна Панега при с. Радомирци Тодоров, М. и др. (непубликувани данни) 2013 

 р. Златна Панега м/у Луковит и с. Петревене Тодоров, М. и др. (непубликувани данни) 2013 

 

Esperiana (Esperiana) esperi (A. Ferussac, 1823) – Еспериана 

Разпространение в България: Сравнително рядък вид, съобщаван главно за р. Дунав и долните течения на някои от 

нейните по-големи притоци: 

 Устието на р. Русенски Лом Büttner, K. 1928 

 р. Дунав при Видин Petrbok, J. 1941 

 р. Дунав при Лом Petrbok, J. 1941 

 р. Дунав при Русе Petrbok, J. 1941 

 р. Дунав при Лом Дренски, П. 1947 

 бракични води при Варна (нетипично ннаходище) Jaeckel, S. 1954 

 бракични води при Варна (нетипично ннаходище) Вълканов, А. 1957 

 литореофилната биоценоза пред българския бряг на Дунав Russev, B. 1959 

 долно течение на р. Янтра, м/у с. Ценово и с. Кривина Russev, B. 1968 

 р. Осъм при с. Муселиево Русев, Б. 1977 

 бълг. Бряг на р. Дунав, м/у 845-ия и 375-ия р. км. Russev, B. 1979 

 р. Вит под с. Ясен Янева, И. 1987 

 р. Вит под с. Опанец, под вливането на р. Тученица Янева, И. 1987 

 р. Русенски Лом при с. Бесарбово Русев, Б., Николова, М., Янева, И. 1987 

 р. Русенски Лом при кв. Средна кула, Русе Русев, Б., Николова, М., Янева, И. 1987 

 р. Русенски Лом при Русе, ж.п. Моста Русев, Б., Николова, М., Янева, И. 1987 

 р. Русенски Лом над вливането на р. Малки Лом, с. Нисово Русев, Б., Николова, М., Янева, И. 1987 

 Целия български сектор на р. Дунав (от Видин до Русе) Frank, C., Jungbluth, J., Richnovszky, A. 1990 

 р. Янтра при с. Раданово Frank, C., Jungbluth, J., Richnovszky, A. 1990 

 р. Русенски Лом при с. Бесарбово Frank, C., Jungbluth, J., Richnovszky, A. 1990 
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 р. Вит при с. Ясен Frank, C., Jungbluth, J., Richnovszky, A. 1990 

 р. Златна Панега при гр. Луковит Frank, C., Jungbluth, J., Richnovszky, A. 1990 

 при изворите на р. Златна Панега Frank, C., Jungbluth, J., Richnovszky, A. 1990 

 р. Русенски Лом Русев, Б., Янева, И., Дечева, Р. 1994 

 р. Искър Русев, Б., Янева, И., Дечева, Р. 1994 

 р. Вит Русев, Б., Янева, И., Дечева, Р. 1994 

 р. Осъм Русев, Б., Янева, И., Дечева, Р. 1994 

 р. Янтра Русев, Б., Янева, И., Дечева, Р. 1994 

 р. Искър Russev, B., Petrova, A., Janeva, I., Andreev, S. 1998 

 р. Вит Russev, B., Petrova, A., Janeva, I., Andreev, S. 1998 

 р. Осъм Russev, B., Petrova, A., Janeva, I., Andreev, S. 1998 

 р. Янтра Russev, B., Petrova, A., Janeva, I., Andreev, S. 1998 

 р. Русенски Лом Russev, B., Petrova, A., Janeva, I., Andreev, S. 1998 

 Целия български сектор на р. Дунав Angelov, A. 2000a 

 р. Янтра Angelov, A. 2000a 

 р. Дунав и реките от Дунавската равнина (от 0 до 200 м.н.в., 7 м дълбочина) Хубенов, З. 2005 

 нанос на р. Дунав до с. Бръшлен Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

 нанос на р. Дунав при с. Остров Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

 нанос на р. Дунав до с. Сандрово Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

 р. Дунав при с. Вардим Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

 Целия български сектор на р. Дунав Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

 р. Янтра Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

 литореофилната биоценоза пред българския бряг на Дунав Русев, Б. 1966a 

 р. Дунав и реките от Дунавската равнина (от 0 до 200 м.н.в., 7 м дълбочина) Hubenov, Z. 2006b 

 р. Дунав и реките от Дунавската равнина (от 0 до 200 м.н.в., 7 м дълбочина) Hubenov, Z. 2007b 

 

Ancylus fluviatilis O.F.Müller, 1774 – Анцилус 

Разпространение в България: Широкоразпространен вид, съобщаван за голям брой реки, планински потоци и карстови 

извори с чисти води от територията на цялата страна: 

 извора Златна Панега край Луковит Wohlberedt, O. 1911 

 извора Златна Панега край Луковит Wagner, A. 1927 

 планински поток при с. Чипровци Büttner, K. 1928 

 карстовия извор "Житолюб" край гара Лакатник Büttner, K. 1928 

 високопланинските езера на Рила и Пирин, до 2300 м Вълканов, А. 1934 

 р. Панега Petrbok, J. 1941 
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 Лакатник Petrbok, J. 1941 

 Чипровци Petrbok, J. 1941 

 Габровски манастир Petrbok, J. 1941 

 карстовия извор "Житолюб" край гара Лакатник Дренски, П. 1947 

 пещерата "Темната дупка" Дренски, П. 1947 

 приток на р. Драгалевска над кв. Хладилника Русев, Б. 1961 

 Владайска река под Златните мостове Русев, Б. 1961 

 Владайска река над кв. Княжево Русев, Б. 1961 

 в чисти потоци и карстови извори, без находища Ангелов, А., Божков, Д., Виходцевски, Н., Йосифов, М. 

1963 

 р. Арда при с. Арда Русев, Б. 1964 

 р. Арда при Смилян Русев, Б. 1964 

 р. Арда преди гр. Рудозем Русев, Б. 1964 

 р. Черна при Смолян Русев, Б. 1964 

 р. Черна при кв. Райково, Смолян Русев, Б. 1964 

 р. Черна при кв. Устово, Смолян Русев, Б. 1964 

 р. Черна 10 км под кв. Устово, Смолян Русев, Б. 1964 

 р. Бяла при кв. Устово, Смолян Русев, Б. 1964 

 р. Чепинска при кв. Чепино, Велинград Русев, Б., Янева, И. 1975 

 р. Сръбска (десен приток на Стара река) Русев, Б., Янева, И. 1975 

 р. Въча при с. Настан Русев, Б., Янева, И. 1975 

 р. Въча преди вливането на Широколъшка река Русев, Б., Янева, И. 1975 

 Триградска река над с. Триград Русев, Б., Янева, И. 1975 

 Триградска река на разклона за местността Чаира Русев, Б., Янева, И. 1975 

 Тритрадска река преди вливането ѝ в р. Въча (над с. Тешел) Русев, Б., Янева, И. 1975 

 р. Тунджа над гр. Калофер Русев, Б., Николова, М., Димитрова, М. 1984 

 р. Тунджа под Калофер (до гарата) Русев, Б., Николова, М., Димитрова, М. 1984 

 р. Тунджа в мест. Паниците Янева, И., Русев, Б 1985 

 р. Тунджа над Калофер Янева, И., Русев, Б 1985 

 р. Тунджа при Сливенски бани Янева, И., Русев, Б 1985 

 р. Тунджа под с. Веселиново Янева, И., Русев, Б 1985 

 р. Места преди вливането на р. Изток Kovachev, S., Uzunov, Y. 1986 

 ляв приток на р. Цибрица край с. Смоляновци Русев, Б., Янева, И. 1986 

 р. Струма над с. Струма Ислам, С., Узунов, Й., Ковачев, С. 1986 

 р. Бели Вит над Рибарица Янева, И. 1987 

 р. Бели Вит над Тетевен Янева, И. 1987 

 р. Вит под Тетевен Янева, И. 1987 
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 р. Вит над с. Лазар Станево Янева, И. 1987 

 р. Вит при с. Дерманци Янева, И. 1987 

 р. Черна над Смолян Янева, И. 1989 

 р. Черна под кв. Райково Янева, И. 1989 

 р. Черна под кв. Устово Янева, И. 1989 

 над устието на р. Черна при р. Арда Янева, И. 1989 

 р. Искър над с. Кокаляне Янева, И., Русев, Б 1989 

 р. Искър край Реселец Янева, И., Русев, Б 1989 

 р. Искър над Койнаре Янева, И., Русев, Б 1989 

 р. Искър край с. Пелово Янева, И., Русев, Б 1989 

 р. Искър край с. Ореховица Янева, И., Русев, Б 1989 

 р. Лом Русев, Б., Янева, И., Николова, М. 1991 

 р. Стакевска Русев, Б., Янева, И., Николова, М. 1991 

 р. Чупренска Русев, Б., Янева, И., Николова, М. 1991 

 Нечинска бара Русев, Б., Янева, И., Николова, М. 1991 

 р. Дунав при 834 р. км. (с. Ново село) Russev, B., Uzunov, Y. 1991 

 р. Лом Русев, Б., Янева, И., Дечева, Р. 1994 

 р. Цибрица Русев, Б., Янева, И., Дечева, Р. 1994 

 р. Огоста Русев, Б., Янева, И., Дечева, Р. 1994 

 р. Искър Русев, Б., Янева, И., Дечева, Р. 1994 

 р. Вит Русев, Б., Янева, И., Дечева, Р. 1994 

 р. Осъм Русев, Б., Янева, И., Дечева, Р. 1994 

 р. Янтра Русев, Б., Янева, И., Дечева, Р. 1994 

 Широколъшка река над вливането ѝ в р. Въча Janeva, I., Pehlivanov, L., Vidinova, Y., Stoichev, S., 

Tyufekchieva, V., Kumanski, K. 1997 

 р. Тополница над с. Душанци Janeva, I., Pehlivanov, L., Vidinova, Y., Stoichev, S., Tyufekchieva, V., 

Kumanski, K. 1997 
 р. Тополница под с. Поибрене Janeva, I., Pehlivanov, L., Vidinova, Y., Stoichev, S., Tyufekchieva, V., 

Kumanski, K. 1997 

 р. Янтра при с. Ябълка Janeva, I. Russev, B. 1997 

 р. Янтра при Етъра Janeva, I. Russev, B. 1997 

 р. Янтра при Габрово Janeva, I. Russev, B. 1997 

 р. Янтра под Габрово Janeva, I. Russev, B. 1997 

 р. Росица при вливането ѝ в р. Янтра Janeva, I. Russev, B. 1997 

 извор около Чипровци Angelov, A. 2000a 

 карстов извор Житолюб край Лакатник Angelov, A. 2000a 

 р. Златна Панега Angelov, A. 2000a 
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 р. Арда и притоците ѝ Yaneva, I., Vidinova, Y., Tyufekchieva, V. 2001 

 р. Арда до началото на замърсената зона при Рудозем Hubenov, Z. 2004 

 при вливането на р. Черна в р. Арда Hubenov, Z. 2004 

 в реките от цялата страна Хубенов, З. 2005 

 Бедечка река (LH 80), северно от Стара Затора Georgiev, D. 2005a 

 Банска река (LH 70), южно от с. Остра Могила Georgiev, D. 2005a 

 Банска река (LH 79), около Старозагорски бани Georgiev, D. 2005a 

 р. Арда при с. Арда Hubenov, Z. 2006a 

 р. Бяла при кв. Устово, Смолян Hubenov, Z. 2006a 

 р. Чепинска при кв. Чепино, Велинград Hubenov, Z. 2006a 

 над устието на р. Черна при р. Арда Hubenov, Z. 2006a 

 р. Арда при гр. Рудозем Hubenov, Z. 2006a 

 р. Сръбска (десен приток на Стара река) при Батак Hubenov, Z. 2006a 

 Триградска река над с. Триград Hubenov, Z. 2006a 

 Триградска река при вливането на Чаирска река Hubenov, Z. 2006a 

 Тритрадска река при вливането ѝ в р. Въча Hubenov, Z. 2006a 

 р. Въча при кв. Настан Hubenov, Z. 2006a 

 реки и потоци в Пирин от 1000 до 2300 м Hubenov, Z. 2007a 

 р. Бели Искър при с. Бели Искър Kenderov, L., Yaneva, I., Pavlova, M. 2008 

 р. Черни Искър под с. Мала църква Kenderov, L., Yaneva, I., Pavlova, M. 2008 

 р. Искър под Самоков Kenderov, L., Yaneva, I., Pavlova, M. 2008 

 р. Искър преди яз. Искър Kenderov, L., Yaneva, I., Pavlova, M. 2008 

 р. Луда Яна южно от Панагюрище (KH 60) Georgiev, D., Stoycheva, S. 2009 

 река до пътя към х. Барикадите, Същинска Средна гора Georgiev, D., Stoycheva, S. 2009 

 извор Глава Панега, гр. Златна Панега Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

 р. Видима, западно от с. Градница Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

 р. Луда Камчия при с. Бероново Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

 малък поток под пещера Мазата, район на Беклемето Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

 поток приток на р. Тунджа, северно от гр. Калофер Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

 р. Камчия до с. Градец Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

 поток северно от гр. Твърдица Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

 река северозападно от с. Бяла Паланка Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

 нанос на р. Бели Вит в с. Рибарица Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

 поток до с. Рибарица Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

 р. Луда Камчия южно от с. Люляково Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

 р. Нейковска в с. Нейково Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

 р. Луда Камчия между с. Градец и с. Ичера Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 
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 реката на плаж Арапя, северно от гр. Царево Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

 при устието на реката на плаж Нестинарка, южно от гр. Царево Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

 реката в с. Лалково Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

 реката в с. Раздел Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

 малка река, вливаща се при попския плаж, западно от гр. Царево Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

 реката над стоящия водоем, гр. Царево Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

 извор и поток, приток на реката при Нестинарка, южно от гр. Царево Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

 малка река между селата Браница и Изворово Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

 р. Фишера източно от с. Сладун Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

 чешма западно от с. Радовец Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

 р. Бедечка северно от гр. Стара Загора, Сърнена гора Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

 р. Банска, южно от с. Остра могила, Сърнена гора Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

 р. Банска до комплекс Старозагорски бани, Сърнена гора Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

 р. Панагюрска Луда Яна, южно от гр. Панагюрище, Същинска Средна гора Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

 река до пътя към х. Барикадите, Същинска Средна гора Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

 р. Банска южно от с. Остра Могила, Сърнена гора Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

 р. Въча до с. Кадиево Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

 р. Въча при яз. Цанков Камък Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

 р. Чая до с. Лилеково Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

 р. Чая при гр. Бачково Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

 малка река в гр. Ивайловград, до автогарата Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

 потокът под Водната пещера, Годумски колиби, гр. Неделино Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

 Първенецка река до с. Първенец Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

 Първенецка река до с. Храбрино Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

 Черна река северно от с. Ровина Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

 поток в с. Цацаровци Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

 чешма южно от с. Кроячево Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

 малка река до гр. Джебел Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

 р. Марица при гара Костенец Русев, Б. 1966b 

 р. Марица Русев, Б. 1967b 

 Бедечка река (LH 80), северно от Стара Затора Georgiev, D. 2005a 

 Банска река (LH 70), южно от с. Остра Могила Georgiev, D. 2005a 

 Банска река (LH 79), около Старозагорски бани Georgiev, D. 2005a 

 малка река м/у селата Браница и Изворово (MG 24) Georgiev, D. 2005b 

 река Фишера (MG 53) Georgiev, D. 2005b 

 в реките от цялата страна (от 0 до 2300 м) Hubenov, Z. 2006b 

 в реките от цялата страна (от 0 до 2300 м) Hubenov, Z. 2007b 
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 реки и извори (без находища) Georgiev, D. 2012a 

2. Характерни 

местообитания 

Theodoxus transversalis (Ивичест теодоксус): Среща се главно в р. Дунав и в долното течение на някои от нейните 

притоци. Обитава водоеми с чиста вода и твърда основа на речните легла, предимно с каменисто дъно. Установяван е от 7 

до 200 м.н.в., като преобладава в зоната до 50 м.н.в. 

Esperiana (Esperiana) esperi (Еспериана): Среща се главно в р. Дунав и в долното течение на някои от нейните 

притоци. Обитава предимно литоралната зона на реките и може да бъде намерен както върху камъни и подводни 

предмети, така и в пясъка и тинята от литорала. Установяван е от 15 до 200 м.н.в., като преобладава в зоната до 50 м.н.в. 

Ancylus fluviatilis (Анцилус): Среща се в много реки и планински потоци с чисти води и каменисто дъно. Установяван е 

както в низините и равнините, така и в редица планини, в диапазона от 5 до 2300 м.н.в. 

3. Биологични и 

екологични 

особености 

Theodoxus transversalis (Ивичест теодоксус): Черупката е средно голяма, полукръгла, понякога по-удължена, сивкава 

или сиво-жълта, обикновино с три надлъжни тъмни ивици (при някои екземпляри с две много широки ивици). Има много 

слабо изпъкнала завитост и плосък апекс. Апертурата е широко елептична, почти вертикална. Оперкулумът е червеникав 

с тъмночервен ръб. Височината на черупката е 3-6 мм, а ширината - 6-11 мм. Литореофилен вид, който се среща в бавно 

течащи, чисти и богати на кислород води. Изисква наличие на твърд дънен субстрат. В миналото е бил най-многочисления 

вид в р. Дунав с численост до 96 екз./м2 и биомаса до 26 гр/м2. Установяван е на разстояние от брега 0-660 м, при скорост 

на водата 0.29-1.01 м/s, температура 9-22° C, кислородно съдържание 5,55-9,50 mg/l, твърдост 8,32-14,6 dH° и 

киселинност pH=7,5-8,3 (Русев, 1966а; Angelov, 2000a; Георгиев, 2013; http://www.animalbase.uni-goettingen.de). 

Esperiana (Esperiana) esperi (Еспериана): Черупката е средно голяма, високо завита, удължено конична, вретеновидна, 

с остър връх. Тя има гладка или фино набраздена повърхност, а цветът ѝ е кафеникав или светло маслинено-зелен, с 

множество червено-кафяви точки. Навивките са 6-8, плоски, гладки или със слаби линии на нарастване. Ембрионалните 

навивки често са разядени или отчупени. Липсва сифонален улей на апертурата или е слабо изразен, колумеларният край 

е виолетов, слабо извит. Оперкулумът е тънък, кафяв. Височина на черупката е 14,5-22 мм, а ширината 6,4-10 мм. 

Типичен литореофил, който се среща върху камъни, подводни корени и в тинята близо до бреговете на водоемите. Понася 

широк диапазон на pH на водата – от 5 до 8 и изисква сравнително високо съдържание на разтворен кислород във водата. 

Оптималната дълбочина за вида е 80 см, но в Дунав е намиран до 250 м навътре от брега, на дълбочина от 0,20 до 7 м, 

при скорост на водата до 0,31 м/сек. и температура 8,9-21,9° С (Русев, 1966а; Angelov, 2000a; Георгиев, 2013; 

http://www.animalbase.uni-goettingen.de). 

Ancylus fluviatilis (Анцилус): Черупката е сравнително малка, тънка и прозрачна, закръглено-овална, доста висока, тънко 

радиално набраздена. Височината ѝ е 2-3,5 мм, ширината е до 5 мм, а дължината 3,5-8 мм. Цветът ѝ е светложълтеникав 
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до червеникаво-кафяв. Апексът е тъп гледан отгоре и по-заострен гледан странично, разположен в задната1/3 на 

черупката, извит назад и много слабо на дясната страна, не се подава извън очертанията на черупката. Фалотеката е с 

крушовидна форма и има дълъг флагелум. Реофилен вид, срещащ се главно върху камъните в бързотечащи, чисти и 

богати на кислород води. Не понася замърсяване и голямо натрупване на органична материя във водата и е много добър 

индикатор за това. Оптимумът на рН варира в границите 6,6-7,8. Отлага яйцата си върху камъни или други твърди 

подводни предмети в 7 до 10 на брой кехлибарено оцветени капсули, всяка от които съдържа по 9-12 яйца и е с размери 

около 3 мм. Храни се с диатомови и зелени водорасли и цианобактерии. (Георгиев, 2013; http://www.animalbase.uni-

goettingen.de). 

4. Природозащитна 

значимост 
Theodoxus transversalis (Ивичест теодоксус): Включен е в Червения списък на Международния съюз за опазване на 

природата и природните ресурси (IUCN Red List) в категория Endangered (EN); в Директива 92/43/ЕИО на Съвета 

(Council Directive 92/43/EEC) за запазване на естествените местообитания и на дивата фауна и флора (Habitats 

Directive) - Приложение II и IV; в Директива 2006/105/EО на Съвета - Приложение II и IV. 

Esperiana (Esperiana) esperi (Еспериана): Включен в Червения списък на Международния съюз за опазване на 

природата и природните ресурси (IUCN Red List) в категория Least Concern (LC). 

Ancylus fluviatilis (Анцилус): Включен в Червения списък на Международния съюз за опазване на природата и 

природните ресурси (IUCN Red List) в категория Least Concern (LC). 

5. Особености при 

провеждането на 

мониторинга 

1. Работа на терен 

При работа на терена се използват предварително изготвени моделни карти, на които са показани потенциалните 

местообитания за съответните видове. Тези карти се изготвят на базата на анализ на съществуващата информация за 

разпространението, биологията на вида и неговите екологични изисквания към средата. Моделните карти служат на 

експерта като ориентир при определянето на териториите за мониторинг – реки, езера, планини и т.н.. При определянето 

на териториите за мониторинг се избират достатъчен брой територии, които да бъдат представителна извадка както за 

страната като цяло, така и за отделните биогеографски региони. 

Пробните единици за провеждането на мониторинга са пробни трансекти с дължина 10 м. Трансектите представляват 10-

метрови участъци по течението на реките с ширина 1 м (обща изследвана площ 10 м2). Отчетните единици при този тип 

пробни трансекти са площите на пробните трансекти, в рамките на които се изброяват индивидите от вида или се отчитат 

белези за присъствието на вида. (мъртви екземпляри, черупки). Установените индивиди в първата половина на пробния 

трансект се отнасят към GPS точката в началото на трансекта, а тези от втората половина на трансикта – към GPS точката 

в края на трансекта. Ако в изследвания трансект има голяма плътност на популацията на изследвания вид (> 10 инд./м2), 
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тогава се преброяват индивидите в три отчетни площадки от по 1 м2 (в началото, средата и края на пробния трансект), 

които се явяват отчетните единици за такива трансекти. В такива случаи установените индивиди от всяка отчетна 

площадка се отнасят към съответната GPS точка от началото, средата и края на трансекта. Отчетните площадки се 

ограничават с помощта на квадратна пластмасова или алуминиева рамка със страни по 1 м. При изключително висока 

плътност на популацията на даден вид (стотици или хиляди индивиди на 1 м2), когато не е възможно да се преброят 

всички индивиди в изследвания трансект или в отчетните единици, се прибягва до преброяване на индивидите на по-

малка площ (квадрати 20 Х 20 см). В такива случаи във всяка от трите отчетни площадки от по 1 м2 (в началото, средата и 

края на пробния трансект) се преброяват индивидите в 5 миниквадрата, разположени в четирите ъгъла и в средата на 

отчетната площадка. На базата на получените данни се изчислява плътността на вида в брой индивиди/м2. При този 

начин на отчитане на плътността на вида винаги е възможно да има някаква грешка, но при голяма численост на 

изследвания вид грешката в проценти ще е незначителна. 

Пробните трансекти се избират на случаен принцип, като броят им варира в зависимост от големината на изследваната 

територия за мониторинг (за еднотипни местообитания те са обикновено от 3 до 5). Разпределението на трансектите по 

територията се извършва с оглед максимално покриване на подходящите за вида местообитания и за осигуряване на 

представителност при екстраполацията и получаването на крайната тематична карта. При мониторинг на даден вид в 

определена река е желателно да има поне по един трансект в началото, средата и края на потенциалното местообитание 

на вида в дадената река (съгласно предварителния модел), за да се отчете присъствието и числеността на съответния вид 

в отделните сектори на реката и да се направи по-точна преценка за числеността на популацията на този вид в дадената 

река. 

Присъствието и отчитането на видовете се извършва чрез пряко наблюдение по време на обхождането на трансектите. 

Избраните пробни трансекти се обхождат през деня, като се върви срещу течението на реките, с оглед да се избегне 

размътване на водата и за по-добра видимост. Охлювите се събират в пластмасови контейнери с ръце или пинсети от 

камъните или други потопени във водата предмети. Събират се всички представители на изследваните видове и на място 

става определянето и отчитането на броя на всеки от тях. Събраните празни черупки или мъртви индивиди се преброяват 

и записват в полевия формуляр, без да се измерват, като тези данни се използват само при оценка на разпространението 

на съответния вид. Оценката на възрастовата (размерната) структура на популациите се извършва единствено на базата 

на измервания върху живи индивиди. 

Събраните живи охлюви от видовете, обект на мониторинга, се преброяват и измерват, като при T. transversalis и E. esperi 

се отчитат височината и ширината на черупката, а при A. fluviatilis се измерват дължината и ширината на черупката (при 

възможност на 30 екземпляра от всеки пробен трансект). Екземплярите, които се измерват, се избират на случаен 

принцип, като се измерват и най-малките от тях. Въз основа на размерите на всеки екземпляр се отчита тяхната възраст. 
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Границата между млади/ювенилни и възрастни/полово зрели е различна при отделните видове, като за полово зрели се 

смятат индивидите със следните размери: при A. fluviatilis – дължина над 4 мм, при T. transversalis – ширина над 6 мм и 

при E. esperi  - височина над 14 мм. Ако има съмнения за точното определяне на даден вид, намерените екземпляри се 

фотографират, като се стремим да снимаме всички отличителни белези, които се използват при таксономията на групата, 

а също така се взимат и няколко черупки или живи индивиди за по-обстоен преглед и точно идентифициране в 

лабораторни условия. Методът на трансектите е най-ефективен за бързо покриване на по-голям брой територии и за по-

точно определяне на популационната плътност. 

Обходът на трансекта се записва с GPS, което позволява визуализирането му на карта, като се взимат GPS точки в 

началото и в края на трансекта. При обхождането на трансектите се извършват и допълнителни наблюдения и се събира 

информация за метеорологичните условия, качеството и характерните особености на местообитанието, за следи от 

негативни човешки дейности и тяхното влияние върху съответните местообитания, наличие на конкурентни видове, 

наличие на други заплахи. Събраните данни се попълват в съответен полеви формуляр. 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. Процедурата се повтаря при всеки следващ трансект. 

2. Стационарна работа 

Свалят се от GPS апарата всички GPS данни и се слагат в съответни папки според изискванията на ГИС експерта. 

Попълват се данните от полевите формуляри в основната база данни, ако това не е направено на терена. Предварителен 

анализ на получените данни за присъствието/отсъствието на индикаторните видове. 

 

При изготвянето на методиката за мониторинг на посочените по-горе видове сладководни охлюви (Mollusca: Gastropoda) 

от България са взети под внимание схемата за мониторинг и методиката за оценка на природозащитното състояние (ПС) 

на вида Theodoxus transversalis, разработени в рамките на проекта „Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове – фаза I”, както и по-широко използваните от различни специалисти по 

групата методи за количествено отчитане на мекотелите и за оценка състоянието на техните популации. 

6. Други данни  
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III. Параметри на наблюдение 

1. Численост  

Мерна единица Брой индивиди в изследваните трансекти или отчетни площадки. 

Начин на отчитане/измерване на 

терен 

Преброяване на индивидите в изследваните трансекти или отчетни площадки.  

Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

Допускане на грешки при броенето, поради пропускане на по-малките екземпляри, които са трудни за 

намиране. 

Източници и големина на 

грешките, включително и по 

експертна оценка 

Грешката може да е средно голяма, тъй като ще даде отражение при определянето на размерната/възрастовата 

структура на популацията. 

При прецизна работа на експертите е малко вероятно да се допусне такава грешка.  

 

2. Линейна/възрастова структура  

Мерна единица При T. transversalis и E. esperi се измерват височина и ширина на черупката, а при A. fluviatilis  - дължина и 

ширина на черупката. Измерванията се дават в мм, с точност до 1 мм за размери над 10 мм и с точност 0,1 мм 

за размери под 10 мм.. 

Начин на отчитане/измерване на 

терен 

Измерване височината, ширината и дължината на черупката с линия/шублер, а при размери на обектите под 10 

мм се използва милиметрова хартия и по възможност отчитане под стереомикроскоп. Когато броят на уловените 

екземпляри е малък (под 30), се измерват всичките, а когато числеността на популацията е голяма, се измерват 

30 произволно избрани екземпляра. Измерват се и най-малките ювенилни екземпляри. На базата на 

измерванията индивидите се групират в размерни/възрастови групи, като границите между млади/ювенилни и 

възрастни/полово зрели индивиди за отделните видове са посочени в т. 5. „Особености при провеждането на 

мониторинга“. Данните се използват за изчисляване на съотношението на младите/ювенилните към 

възрастните/полово зрелите екземпляри, което може да покаже дали една популация е стабилна. 

Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

Допускане на грешки при извършване на измерванията на отделните екземпляри. 
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Източници и големина на 

грешките, включително и по 

експертна оценка 

Грешката може да е средно голяма, тъй като ще даде отражение при определянето на размерната/възрастовата 

структура на популацията. 

 

3. Характеристика на речния участък 

Мерна единица 1. Надморска височина, м над морското равнище. 

2. Широчина на реката/ на изследвания участък, м 

3. Дълбочина на изследвания речен участък, м. 

4. Водно ниво. 

5. Скорост на течението.  

6. Температура на водата (оС). 

7. рН на водата. 

8. Електропроводимост на водата. 

9. Насищане с О2,%. 

10. Разтворен О2, mg/l. 

11. Характер на дънния субстрат. 

12. Водна растителност. 

13. Крайбрежна растителност. 

Начин на отчитане/измерване на 

терен 

1. Надморска височина – отчитане с GPS 

2. Широчина на реката/ на изследвания участък – измерване 

3. Дълбочина на реката – оценяване (<0.5 m, 0.5-1.0 m, >1.0 m); при възможност измерване 

4. Водно ниво – оценяване (ниско, нормално, високо) 

5. Скорост на течението – оценяване - бавно (<30 cm/s), средно (30-50 cm/s), бързо (>50 cm/s); при 
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възможност измерване 

6. Температура на водата (оС) – измерване 

7. рН на водата - измерване 

8. Електропроводимост на водата - измерване 

9. Насищане с О2,% - измерване 

10. Разтворен О2, mg/l - измерване 

11. Характер на дънния субстрат – оценяване - камъни (> 6.3 cm), чъкал, примесен с пясък (2.0 mm – 6.3 cm), 

пясък (0.063 – 2 mm), фини частици, глина, тиня (< 0.063 mm), изкуствен субстрат (бетон, асфалт и др.) 

12. Водна растителност – оценяване (силно, слабо, липсва) 

13. Крайбрежна растителност – оценяване (дървесна, храстовидна, тревиста, смесена, липсва) 

Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

Малко вероятно е да има грешки, тъй като повечето параметри се оценяват по скали или се отчитат с уреди. 

При повредени или некалибровани уреди могат да се отчетат грешни стойности за физикохимичните параметри 

на водата. 

Източници и големина на 

грешките, включително и по 

експертна оценка 

При повредени уреди грешката е средно голяма и дава отражение при оценката на екологичните 

предпочитания на изследвания вид. 

 

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

Мерна единица Не е приложимо 

Начин на отчитане/измерване на 

терен 

Отчитат се присъствието (Да) или отсъствието (Не) на влияния и заплахи в границите на проучваната 

територия, като при възможност се отбелязват продължителността на действие, обхватът и интензивността на 

следните антропогенни влияния: 

 Използване на биоциди, хормони и химикали в земеделието; 

 Използване на биоциди, хормони и химикали в горското стопанство; 

 Добив на пясък и чакъл; 
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 Рудници; 

 Депониране на битови отпадъци / отпадъци от почивни домове; 

 Депониране на промишлени отпадъци; 

 Замърсяване на повърхностни води от промишлени инсталации; 

 Замърсяване на повърхностни води от селскостопански и горски дейности; 

 Замърсяване на повърхностни води от битова канализация и отпадъчни води; 

 Канализиране и отклоняване на води; 

 Черпене на повърхностни води за земеделие. 

Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

1. Неточно отчитане и интерпретиране на събраните данни за действието на дадена заплаха. 

2. Недостатъчност на данните, поради невъзможност да бъде обходена в цялост проучваната територия. 

Източници и големина на 

грешките, включително и по 

експертна оценка 

1. При неточно отчитане и интерпретиране на събраните данни за действието на дадена заплаха, грешката 

може да бъде голяма, ако вследствие на това не се предприемат съответни действия. 

2. При недостатъчност на данните, поради невъзможност да бъде обходена в цялост проучваната територия, 

грешката може да бъде малка или средна, в зависимост от процента на обхванатата площ. 

 

IV. Периодичност на наблюдение 

1. Препоръчителен период 

(периоди) от годината, през 

който трябва да се провежда 

мониторингът на всеки вид 

Въпреки че за разглежданите видове сезонността не е от основно значение, съществува период на ниско ниво 

на водите, който е най-подходящ за отчитане на обектите. Единствено зимата е неподходящ период за 

събиране на данни. 

При еднократно посещение в рамките на 1 година, препоръчителният период е юни-септември, а при двукратно 

посещение препоръчителните периоди са късна пролет (май-юни) и края на лятото (август-септември). 

2. Продължителност на 

еднократното наблюдение 

(набиране на данни), в дни и 

часове 

В рамките на 2-6 часа. За един ден могат да бъдат направени до 3 еднократни наблюдения. 

3. Необходим брой 

посещения на терен в 

Минимум 1, максимум 3 посещения за година. 
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рамките на една година 

4. Необходим брой дни за 

всяко посещение на терен 

В зависимост от големината на изследваната територия минимум 1 ден за посещение на терен. 

5. Оптимален период за 

повтаряне на наблюденията  

1 година 

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. 
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За методиката: 

Пробните трансекти при тази методика представляват 10-метрови речни участъци, с ширина 1 м (обща изследвана площ 10 м2). Отчетните единици 

при този тип пробни трансекти са площите на пробните трансекти, в рамките на които се изброяват индивидите от вида или се отчитат белези за 

присъствието на вида. Ако в изследвания трансект има голяма плътност на популацията на изследвания вид (> 10 инд./м2), тогава се преброяват 

индивидите в три отчетни площадки от по 1 м2 (в началото, средата и края на пробния трансект), които се явяват отчетните единици за такива 

трансекти. При изключително висока плътност на популацията на даден вид (стотици или хиляди индивиди на 1 м2), когато не е възможно да се 

преброят всички индивиди в изследвания трансект или в отчетните единици, се прибягва до преброяване на индивидите на по-малка площ 

(квадрати 20 Х 20 см). В такива случаи във всяка от трите отчетни площадки от по 1 м2 (в началото, средата и края на пробния трансект) се 

преброяват индивидите в 5 миниквадрата, разположени в четирите ъгъла и в средата на отчетната площадка. На базата на получените данни се 

изчислява плътността на вида в брой индивиди/м2. При този начин на отчитане на плътността на вида винаги е възможно да има някаква грешка, 

но при голяма численост на изследвания вид грешката в проценти ще е незначителна. 

Броят на GPS точките зависи от броя на пробните трансекти и броя на установените индивиди във всеки от тях. В трансекти, в които са установени 

общо до 100 индивида или средна плътност за трансекта по-малка от 10 инд./м2 се взимат по 2 точки – в началото и в края на трансекта.  Когато 

числеността на изследвания вид е голяма – над 100 индивида или средна плътност за трансекта по-голяма от 10 инд./м2 се взимат 3 точки – в 

началото, средата и края на трансекта. Броят на трансектите варира в зависимост от големината на територията за мониторинг (за еднотипни 

местообитания те са обикновено от 3 до 5 ). 

 

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 видове от клас Gastropoda (1)“).  Един формуляр се попълва за един вид за една дата и за една 

пробна единица (пробен трансект). 

 

VII. Необходимо техническо оборудване 

Необходимото техническо оборудване обхваща: 

1. Подходяща лична екипировка за работа на терен; 



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 Gastropoda, Разреди Neritopsina, Neotaenioglossa, Basommatophora 

Стр. 20 от 26 

2. Неопренов (гумен) гащеризон; 

3. GPS; 

4. Хидробиологични кепчета; 

5. Буркани със спирт; 

6. Дигитален фотоапарат за документиране на присъствието на вида и типа местообитания; 

7. Преносим компютър за въвеждане на данните, събрани при полевата работа, в база данни и теренно визуализиране на ГИС-слоеве и модели за 

разпространението на вида; 

8. Теренни уреди за измерване на физикохимичните показатели на водата – оксиметър, рН-метър, кондуктометър; 

9. Дигитален шублер, ролетка, милиметрова хартия; 

10. Пластмасови контейнери за събиране на уловените охлюви; 

11. Спасителна жилетка за работа в дълбоки водоеми; 

12. Пинсети; 

13. Теренен бележник; 

14. Карта на района (ако се налага). 

 

VIII. Екип 

Екипът се състои от минимум 2 експерта. Ръководителят на екипа трябва да е биолог с необходимата квалификация, компетентност и теренен опит. 

За членове на екипа могат да бъдат привличани студенти по биология или природолюбители с опит при работа на терен. 

 

IX. Правила за безопасност при теренната работа 

Спазват се всички правила за безопасност при работа на терен: 

1. Подходяща лична екипировка за работа на терен; 
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2. Екип от минимум 2 души; 

3. При работа с лодка задължително използване на спасителни жилетки; 

4. Газенето се извършва само в плитки води, не се влиза във водата, ако дъното не се вижда ясно или течението е много бързо; 

5. При замърсени води се използват гумени ръкавици и след приключване на работа ръцете се дезинфекцират; 

6. Вземат се мерки против кърлежи и ухапвания от други насекоми; 

7. Наличие на аптечка за осигуряване на първа помощ при нараняване, ухапване от отровни животни или заболяване. 
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