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Методика за мониторинг 

на видове от клас Gastropoda (2) 

 

I. Обекти на мониторинга 

Тип: Mollusca (Мекотели) 

Клас: Gastropoda (Охлюви) 

Разред: Basommatophora 

Семейство: Planorbidae 

1. Anisus (Disculifer) vorticulus (Troschel, 1834) – Безкилна спиралина 

2. Segmentina nitida (O.F.Müller, 1774) – Сегментина 

 

Разред: Architaenioglossa 

Семейство: Viviparidae 

3. Viviparus acerosus (Bourguignat, 1862) – Живородка 
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II. Описание на обектите 

1. Разпространение 

В България 

Anisus (Disculifer) vorticulus (Troschel, 1834) – Безкилна спиралина 

Разпространение в България: Рядък вид, съобщаван само от езерата Сребърна и Шабла, блатото Аркутино, блата при с. 

Новоселци (гр. Елин Пелин), както и разливи на р. Искър до гр. София (последните 2 находища вече не съществуват): 

 блата при с. Новоселци (Елин Пелин) Büttner, K. 1928 

 блата при с. Новоселци (Елин Пелин) Petrbok, J. 1941 

 блата при с. Новоселци (Елин Пелин) Дренски, П. 1947 

 Езерото Сребърна Angelov, A. 1998 

 Шабленско езеро Angelov, A. 2000a 

 Езерото Сребърна Angelov, A. 2000a 

 Блато Аркутино Angelov, A. 2000a 

 разливи на р. Искър край София Angelov, A. 2000a 

 Шабленско езеро (по Angelov, A. 2000) Георгиев, Д. 2013 

 Езерото Сребърна (по Angelov, A. 2000) Георгиев, Д. 2013 

 Блато Аркутино (по Angelov, A. 2000) Георгиев, Д. 2013 

 разливи на р. Искър край София (по Angelov, A. 2000) Георгиев, Д. 2013 
 блата при с. Новоселци (по Büttner, K. 1928) Георгиев, Д. 2013 

 Дунавска равнина, Преходна област и Черноморско крайбрежие Хубенов, З. 2005 

 Лудогорие-Добруджа, Преходна област и Черноморско крайбрежие (0-550 м) Hubenov, Z. 2006b 

 Лудогорие-Добруджа, Преходна област и Черноморско крайбрежие (0-550 м) Hubenov, Z. 2007b 

 езерото Сребърна (по литературни данни) Varadinova, E.D., Pechlivanov, L.Z., Stoichev, S.A., Uzunov, Y.I. 2011 

 езерото Сребърна (по литературни данни) Uzunov, Y., Tzavkova, V., Todorov, I., Varadinova, E. 2001 

 езерото Сребърна (по литературни данни) Varadinova, E., Borisova, P., Pechlivanov, L., Uzunov, Y. 2012 

 1001-Ropotamo непубликувани данни 2013 

 241-Srebarna непубликувани данни 2013 

 

Segmentina nitida (O.F.Müller, 1774) – Сегментина 

Разпространение в България: Сравнително рядък вид, съобщаван за цялата страна, предимно от стагнантни водоеми с 

богата водна растителност: 

 Боянско блато Westerlund, C.A. 1885 

 Пловдив Hesse, P. 1913 

 Блато Караач Wagner, A. 1927 

 с. Кадиево край Пловдив Wagner, A. 1927 
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 р. Марица Wagner, A. 1927 

 блата при с. Новоселци  Büttner, K. 1928 

 блата при с. Казичене Büttner, K. 1928 

 Белославско езеро Вълканов, А. 1936 

 Блато Караач Petrbok, J. 1941 

 разливи на р. Марица при Пловдив Petrbok, J. 1941 

 с. Кадиево до Пловдив Petrbok, J. 1941 

 езерце до с. Новоселци Petrbok, J. 1941 

 езерце до с. Казичене Petrbok, J. 1941 

 Блато Аркутино Petrbok, J. 1941 

 Белославско (Гебедженско) езеро Petrbok, J. 1941 

 Варненско езеро Petrbok, J. 1941 
 Блато Караач Petrbok, J. 1941 

 Белославско (Гебедженско) езеро Петрбок, Я. 1947 

 Варненско езеро Петрбок, Я. 1947 

 Пловдив (по Hesse, P. 1913) Дренски, П. 1947 

 блата при с. Новоселци (по Büttner, K. 1928) Дренски, П. 1947 

 блата при с. Казичене  (по Büttner, K. 1928) Дренски, П. 1947 

 Белославско (Гебедженско) езеро Вълканов, А. 1957 

 Варненско езеро Вълканов, А. 1957 

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

 Езерото Сребърна Angelov, A. 1998 

 Блато Аркутино Angelov, A. 2000a 

 Боянско блато Angelov, A. 2000a 

 разливи на р. Искър около София Angelov, A. 2000a 

 разливи на р. Марица около Пловдив Angelov, A. 2000a 

 бившето Баташко блато Angelov, A. 2000a 

 Езерото Сребърна Angelov, A. 2000a 

 източен бряг на езерото Сребърна Uzunov, Y., Tzavkova, V., Todorov, I., Varadinova, E. 2001 

 центъра на езерото Сребърна Uzunov, Y., Tzavkova, V., Todorov, I., Varadinova, E. 2001 

 Дунавска равнина (Източна), Преходна област, Родопи, Южно Черноморско крайбрежие Хубенов, З. 2005 

 малък поток в с. Радево (MG 29) Georgiev, D. 2006 

 източен бряг на езерото Сребърна Varadinova, E.D., Pechlivanov, L.Z., Stoichev, S.A., Uzunov, Y.I. 2011 

 центъра на езерото Сребърна Varadinova, E.D., Pechlivanov, L.Z., Stoichev, S.A., Uzunov, Y.I. 2011 

 източен бряг на езерото Сребърна Varadinova, E., Borisova, P., Pechlivanov, L., Uzunov, Y. 2012 

 центъра на езерото Сребърна Varadinova, E., Borisova, P., Pechlivanov, L., Uzunov, Y. 2012 

 нанос на р. Осъм Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 
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 р. Черкезица до с. Богданица Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

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

 наноси на реката в с. Радево Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

 блата на р. Марица при Пловдив Русев, Б. 1966 b 

 Дунавска равнина (Източна), Преходна област, Родопи, Южно Черноморско крайбрежие (0-1100 м) Hubenov, Z. 

2006b 
 Дунавска равнина (Източна), Преходна област, Родопи, Южно Черноморско крайбрежие (0-1100 м) Hubenov, Z. 

2007b 

 р. Черкезица до с. Богданица (LG 36) Georgiev, D. 2012b 

 р. Въча до с. Йоаким Груево (KG 96) Georgiev, D. 2012b 

 

Viviparus acerosus (Bourguignat, 1862) – Живородка 

Разпространение в България: Сравнително рядък вид, съобщаван предимно от р. Дунав и блатата около нея и по-рядко 

от някои стагнантни водоеми и по-големи реки от вътрешността на страната: 

 разливи на р. Марица край Пловдив Haas, F. 1911 

 околностите на Пловдив Wagner, A. 1927 

 с. Кадиево край Пловдив Büttner, K. 1928 

 р. Дунав при Видин Petrbok, J. 1940 

 р. Дунав при Свищов Petrbok, J. 1940 

 р. Дунав при Русе Petrbok, J. 1940 

 р. Дунав при Видин Petrbok, J. 1941 

 р. Дунав при Свищов Petrbok, J. 1941 

 р. Дунав при Русе Petrbok, J. 1941 

 р. Дунав при с. Мечка Petrbok, J. 1941 

 р. Марица при Пловдив, с. Кадиево Petrbok, J. 1941 

 Долен Дунав Petrbok, J. 1941 

 р. Марица при Пловдив Дренски, П. 1947 

 о-в Белене, блатата Персина и Песчина Russev, B.K., Kaneva-Abadjieva, V. 1973 

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

 плитчините на р. Дунав и прилежащите ѝ блата Frank, C., Jungbluth, J., Richnovszky, A. 1990 

 плитчините на р. Дунав и прилежащите ѝ блата около гр. Видин Frank, C., Jungbluth, J., Richnovszky, A. 1990 

 плитчините на р. Дунав и прилежащите ѝ блата около гр. Свищов Frank, C., Jungbluth, J., Richnovszky, A. 1990 

 плитчините на р. Дунав и прилежащите ѝ блата около гр. Русе Frank, C., Jungbluth, J., Richnovszky, A. 1990 

 езерото Сребърна Angelov, A. 1998 

 блатата около р. Дунав и разливи на реката Angelov, A. 2000a 
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 плитчините на р. Дунав и прилежащите ѝ блата около гр. Видин Angelov, A. 2000a 

 плитчините на р. Дунав и прилежащите ѝ блата около гр. Свищов Angelov, A. 2000a 

 плитчините на р. Дунав и прилежащите ѝ блата около гр. Русе Angelov, A. 2000a 

 езерото Сребърна Uzunov, Y., Tzavkova, V., Todorov, I., Varadinova, E. 2001 

 р. Дунав, от 0 до 30 м.н.в. Хубенов, З. 2005 

 езерото Сребърна Varadinova, E.D., Pechlivanov, L.Z., Stoichev, S.A., Uzunov, Y.I. 2011 

 езерото Сребърна Varadinova, E., Borisova, P., Pechlivanov, L., Uzunov, Y. 2012 

 нанос на р. Дунав 5 км североизточно от гр. Видин Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

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

 нанос на р. Дунав източно от гр. Свищов Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

 р. Дунав до с. Мартен Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

 р. Дунав при с. Вардим Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 
 голям канал, бивше Свищовско блато, западно от гр. Свищов Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

 р. Росица, до шосето 4,5 км северно от Поликраище Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

 микроязовир до с. Беляковец, до гр. Велико Търново Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

 яз. Александър Стамболийски до с Крамолин Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

 р. Скът, Врачанско Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

 Мандренско езеро Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

 източния бряг на яз. Тича Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

 западен бряг на яз. Тича Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

 яз. Пясъчник, Горнотракийска низина Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

 яз. Жребчево, Казанлъшко поле Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

 яз. Батак, Западни Родопи Георгиев, Д. (Дисертация) 2013 

 р. Марица при Пловдив Русев, Б. 1966 b 

 р. Дунав, от 0 до 30 м.н.в. Hubenov, Z. 2006b 

 р. Дунав, от 0 до 30 м.н.в. Hubenov, Z. 2007b 

 канал близо до с. Белозем (LG 37) Georgiev, D. 2012b 

 по литературни данни, без находища Georgiev, D. 2012b 

 

2. Характерни 

местообитания 

Anisus (Disculifer) vorticulus (Безкилна спиралина): Среща се главно в стагнантни водоеми с богата водна растителност 

(стари блата и езера) и по-рядко в такива с бавно движение на водата (канали, реки, канавки). Обича чистите води и няма 

определени изисквания към характера на дънния субстрат, който може да е пясъчен, глинест или тинест. Установяван е от 

0 до 500 м.н.в., като преобладава в зоната до 50 м.н.в. 

Segmentina nitida (Сегментина): Среща се предимно в стагнантни водоеми с богата водна растителност и вода с високо 

съдържание на органични вещества (стари блата и езера). Установяван е от 0 до 1100 м.н.в., но преобладава в зоната до 
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200 м.н.в. 

Viviparus acerosus (Живородка): Характерен обитател на р. Дунав и блатата около нея, както и на стагнантни или 

бавнотечащи водоеми от вътрешността на страната, обрасли с водна растителност (езера, язовири, кариери, канали, 

разливи на реки). Установяван е предимно в зоната от 0 до 200 м.н.в., но през последните години се наблюдава 

интензивно разселване и във водоеми на по-голяма надморска височина, като е установен дори и в яз. Батак (1100 м). 

3. Биологични и 

екологични 

особености 

Anisus (Disculifer) vorticulus (Безкилна спиралина): Малък вид сладководен охлюв с много тънкостенна, крехка и силно 

сплесната черупка със светлорогов цвят, равномерно изпъкнала от двете страни. Височина на черупката е 0,7-0,8 мм, а 

ширината до 5 мм. Навивките са 5-6, бавно нарастващи, закръглени, отгоре и отдолу изпъкнали. Последната навивка е 1,5 

пъти по-широка от предпоследната и има тъп кил. Видът е калцифилен, обича чисти води с богата водна растителност и 

предпочита огрятите от слънцето литорални участъци на обитаваните от него водоеми. При благоприятни условия се 

размножава с много бързи темпове. Размножителният период е от март до ноември. Може да издържа известно време на 

пълно пресъхване или замръзване на водоемите (Георгиев, 2013; http://www.animalbase.uni-goettingen.de). 

Segmentina nitida (Сегментина): Сравнително малък вид охлюв с тънка, прозрачна, блестяща и с червеникав оттенък 

черупка, която е изпъкнала отгоре и сплесната отдолу. Пъпът е тесен и дълбок от горната страна и много широк от долната 

страна. Височината на черупката е 1-1,5 мм, а ширината е 4-6 мм. В последната навивка има бели ламели, които я разделят 

на отделни камери. Навивките са 4-4,5. Апертурата е коса, сърцевидна. Пенисът има два флагелума и е без стилет. Яйцата 

са 0,3-0,5 мм в диаметър, в овални капсули, на групи от по 3-8 във всяка. Обича тихи и спокойни плитки водоеми с много 

органика във водата. Особено често се среща във водоеми, чиято повърхност е покрита с водна леща Lemna trisulca 

(Георгиев, 2013; http://www.animalbase.uni-goettingen.de). 

Viviparus acerosus (Живородка): Един от сравнително големите сладководни охлюви у нас. Височината на черупката е 30-

57 мм, а ширината – 25-40 мм. Цветът на черупката обикновено е зеленикав или мръсно сиво-жълт с три червено-кафяви 

ивици. Апертурата е овална и при прибиране на животното в черупката се затваря с характерен тънък рогов оперкулум. 

Апексът е малък, остър и бял. Навивките са 6-7, в началото не много изпъкнали, а долните с дълбок шев. Пъпът е отворен 

при женските и почти затворен при мъжките. Мъжките са с по-малко изпъкнали черупки. Има полов диморфизъм – 

обикновено женските са по-тънки от мъжките и преобладават по численост (до 75%). Живораждащ вид, в женската се 

развиват от 10 до 30 млади индивида. Характерен обитател за бавнотечащите и спокойни води на р. Дунав и долните 

течения на по-големите нейни притоци (Георгиев, 2013; http://www.animalbase.uni-goettingen.de). 

4. Природозащитна Anisus (Disculifer) vorticulus (Безкилна спиралина): Включен е в Червения списък на Международния съюз за опазване 
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значимост на природата и природните ресурси (IUCN Red List) в категория Near Threaned (NT); 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. 

Segmentina nitida (Сегментина): Включен в Червения списък на Международния съюз за опазване на природата и 

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

Viviparus acerosus (Живородка): 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 от литоралната зона на изследваните водоеми (дълбочина 0,20 – 0,80 см) 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), 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 
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изследвания вид грешката в проценти ще е незначителна. При мониторинга на V. acerosus в стоящи водоеми с отвесни или 

тинести брегове и в по-дълбоки реки, за събиране на материал може де се използва триъгълна метална драга с размери на 

страните 30 см. Драгата е закачена на дълго въже, на което е отбелязана дължината през 1 м. В рамките на изследвания 

трансект се хвърлят 7 драги с дължина на отпуснатото въже от 5 м, като всяка драга влачена 5 м по дъното но водоема 

покрива изследвана площ около 1,5 м2. С други думи общата изследвана площ от 7 драги е приблизително същата, както и 

при предишния подход – 10 м2, като разликата тук е, че се изследва по-широка зона от литорала на съответния водоем – 5 

м, което се отбелязва в полевия формуляр. И тук се изчислява средната плътност на популацията в брой индивиди на 1 м2. 

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. Избраните трансекти се обхождат 

през деня, като за събирането на охлювите се използват хидробиологични кепчета. За изолирането на по-малките видове 

(безкилната спиралина и сегментината) на място в самия водоем, без да се отскубват и изнасят растенията, може да се 

извърши промиване на водната растителност в широк съд с бяло дъно, при което по-лесно се виждат малките охлюви. 

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 екземпляри от видовете обект на мониторинга се преброяват и измерват, като се отчитат височината и 

ширината (диаметъра) 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. 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. vorticulus – диаметър над 3 мм, 

при S. nitida – диаметър над 3 мм и при V. acerosus - височина над 30 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.  

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, 
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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 Anisus vorticulus, 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  

 

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 откриване. 

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.  
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2. Линейна/възрастова структура  

Мерна единица Височина и ширина (диаметър) 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 и ширината (диаметъра) 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. 

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.  
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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 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), чакъл, 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) 
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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; 

 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, 
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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 

рамките на една година 

Минимум 1, максимум 3 посещения за 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 
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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: 

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

участъци от литоралната зона на изследваните водоеми (дълбочина 0,50 – 0,80 см) 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. 
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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 (2)“). Един формуляр се попълва за един вид за една дата и за една 

пробна единица (пробна трансект). 

 

VII. Необходимо техническо оборудване 

Необходимото техническо оборудване обхваща: 

1. Подходяща лична екипировка за работа на терен; 

2. Неопренов (гумен) гащеризон; 

3. GPS; 

4. Хидробиологични кепчета (мрежи); 

5. Фенер (челник); 

6. Буркани със спирт; 

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

8. 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; 

9. Теренни уреди за измерване на физикохимичните показатели на водата – оксиметър, рН-метър, кондуктометър; 
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10. Дигитален шублер и ролетка за измерване ширината и дължината на изследваните находища, както и дължината на раците; 

11. Пластмасови контейнери за събиране на уловените охлюви; 

12. Спасителна жилетка за работа в дълбоки водоеми;13.  Пинсети; 

14. Теренен бележник; 

15. 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; 

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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