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1. Име на обекта Grimmia teretinervis Limpr. 

Отдел Bryophyta 

Клас Bryopsida 

Семейство Grimmiaceae 

2. Описание на обекта 

Многогодишен връхноплоден листнат мъх. Туфичките са гъсти, тъмнозелени до черни, 

1–3 cm високи. Стъблата нишковидни, слабо разклонени. Листата овално ланцетни, със 

заострен или със закръглен връх и къс назъбен осил, по-добре развит при горните 

листа. Жилката силно развита, кафеникава, изпъкнала и от двете страни на листа. В 

Европа са известни само женски индивиди. Не образува развъдки (структури за 

вегетативно размножаване), но понякога се развиват листовидни структури за 

вегетативно размножаване. Двудомен. В Червения списък на мъховете в България е с 

категория «Уязвим». Включен е и в Червена книга на Р България. Том 1. Растения и 

гъби.  

3. Разпространение и местообитания. 

Среща се на открити места върху сухи варовити скали и пясъчници. Единственото 

известно, но непотвърдено находище е североизточна България, местн. “Побитите 

камъни” край Варна. Находището попада в защитена зона за местообитанията. 

4. Заплахи 

Силно ограничен потенциал за размножаване и разпространение (в Европа не 

спороноси), инфраструктурно развитие и атмосферно замърсяване. 

Параметри за наблюдение 

В този раздел от методиката са включени параметри, отчитането на които ще позволи 

оценка на размера на популациите на вида, характеристика на местообитанието и 

отчитане на съществуващи заплахи за популациите. Параметрите са съобразени с 

биологичната специфика на вида – растежна форма и размери.  

Отчетната площ за този вид представлява всяка отделна скала или камък с мъха в 

границите на пробна площ от 20х20 м в местообитанието. За всеки камък (скала) с мъха 
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се записва проективното покритие на туфичиките, както е отбелязано в полевия 

формуляр.  

Един полеви формуляр (вж. Приложението) се попълва за един вид, една дата и за една 

пробна площ. 

Някои от включените в полевия формуляр параметри като разположение на туфичките 

върху камъка, характеристиката на скалните излази, не се използват по-натам за оценка 

на състоянието, но записани в базата данни могат да послужат за справки в бъдеще. 

5.1. Популационни параметри 

5.1.1. Площ на туфичките 

Оценката се извършва като се отчита площта на туфичките върху всеки камък. 

Отчитането на всеки камък позволява да не се допускат грешки в оценката на 

проективното покритие и в този смисъл не съществува риск за точното отчитане на 

този параметър. 

5.1.2. Разположение на туфичките върху камъка 

В съответното място на полевия формуляр се записва разположението – връхно, 

отстрани на камъка, както и изложението 

5.1.3. Плътност на популацията 

Определя се броят на камъните с вида на единица площ (ха). 

5.2. Характеристика на местообитанието 

5.2.1. Площ на находището 

Площта се определя след очертаване на полигона на популацията и добавяне на 

съседни площи със сходна екологична и топографска характеристика. Използват се 

ГИС подходи  

Оценката на следващите по-долу параметри се извършва в пробната площ от 20х20 м.  

5.2.2. Проективно покритие на съпътстващите видове мъхове върху 

субстрата (камък, скала).  

Записват се имената на другите видове мъхове, растящи заедно с Grimmia teretinervis 

върху същия камък. Ако видовата принадлежност не може да се определи на място, 
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събират се проби за определяне в лабораторни условия. На съответното място в 

полевия формуляр се записва и общото проективно покритие на съпътстващите видове. 

5.2.3. Описание на скалните излази 

В съответното поле на полевия формуляр се записва височината на камъка, дали 

повърхността е грапава или гладка, наблюдава ли се натрупване на хумус в скалните 

пукнатини. 

5.3. Заплахи 

Записват се регистрираните по време на мониторинга отрицателни въздействия върху 

популациите, както и бъдещи заплахи. Използва се общоприетата номенклатура на 

заплахите (справочен портал на Натура 2000 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal). В полевия формуляр 

срещу всяка заплаха се отбелязва каква част от местобитанието засяга, изразено в 

проценти. Оценката се извършва експертно. 

5. Периодичност на наблюдението 

Мониторингът се провежда през 2 години. Развитието на вида не е свързано със строго 

определена част от вегетациония сезон и наблюденията могат да се провеждат в 

периода юни-октомври. В находището се залага една пробна площ. 

6. Избор на места за мониторинг 

Наблюдението се провежда в известното находище, след потвърждаване на 

разпространението на вида.  

7. Техническо оборудване 

Експертите, провеждащи мониторинга трябва да разполагат с GPS приемник за 

отбелязване на местата на пробните площи. Друго оборудване: ръчна лупа с 

увеличение 10х, фотоапарат, рулетка, цветен спрей, въже или канап, дървено колче, 4 

пластмасови колчета. 

8. Възможни начини за маркиране на пробните площи 

1) Избира се дърво за централна точка, в близост до камъни с целевия вид и с въже 

или канап се очертава окръжност с радиус 3.6 м, така че да се получи площ с 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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площ 40 м
2
. Положението на дървото се измерва с GPS приемник, а стволът му 

се маркира дискретно с цветен спрей. 

2) С едно дървено колче, разположено в средата на площта и маркирано с цветен 

спрей за по-лесно откриване. С компас се определят четирите посоки на света с 

изходна точка постоянното централно колче. По линиите на посоките се 

поставят 4 временни колчета на 2,8 м от централното така, че да образуват 

квадрат със страна 4 м. Наблюдението се извършва в границите на този квадрат. 

След приключването му временните колчета се прибират. Положението на 

пробната площ се измерва с GPS приемник – засичат се координати в четирите 

точки на квадрата. 

3) С четири дървени колчета, маркирани с цветен спрей за по-лесно откриване. 

Този метод е подходящ в случаите, когато площта е разположена далеч от 

туристически пътеки и др. места, които често се посещават от хората. 

Положението на колчетата се измерва с GPS приемник, за да се осигури 

намиране на пробната площ при следващо посещение. 

9. Правила за безопасност при теренната работа 

Изследователската работа на открито – в планински и равнинни райони, блата, 

торфища, изисква подходящо лична екипировка и спазване на правила за 

безопасност, както следва: 

 Провеждане на инструктаж преди всяка експедиция от страна на 

ръководителя на полевия екип, като се описват местата, в които ще се работи 

и се обърне внимание на подготовката на лично оборудване за теренна 

работа; 

 Личната екипировка трябва да включва здрави и удобни туристически 

обувки, подходящи за сезона връхни дрехи, подходяща по размер раница, 

дъждобран, шапка за слънце, слънцезащитен крем, репелент, бинт, 

цитопласт, спрей срещу мечки, електрошоково устойство като средство за 

избягване на близък достъп с кучета и др. животни. 

 По време на теренната работа най-често маршрутите минават извън 

туристически пътеки, което изисква повишено внимание при преодоляване 

на неравности по терена. 
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 При повишена вероятност от валежи, придружени с гръмотевици, да се 

потърси безопасно място и да се изчака преминаване на бурята. Да не се 

използват единични дървета като заслон, да не се стои в близост или във 

вода. 
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10. Приложение 1. Полеви формуляр за мониторинг на Grimmia teretinervis 

Вид:            

Дата: 
 

Начален час:       Краен час: Място/местност: 

Институция: 
[РИОСВ/ДНП/ДПП] 

Населено място:                          
[най-близкото населено място] 

Област:              Община:                    

Държавно  горско стопанство (ДГС): Държавно ловно стопанство (ДЛС):    
                      

Отдел:                                                                 Подотдел:    

Биогеографски  регион: Алпийски Континентален Черноморски 

Пробна площ (име/№): 
GPS координати на пробната площ (WGS 84): 

Надморска височина: 
   

Географска ширина: 
 

Географска ширина: 
 

Географска ширина: Географска ширина: 

Географска дължина: 
 

Географска дължина: Географска дължина: Географска дължина: 

Защитени територии:  

Национален парк: Поддържан резерват: Защитена зона за птици: 

Природен парк: Природна забележителност: Защитена зона за местообитания: 

Резерват: Защитена местност: Рамсарско място: 

Екип: 
Наблюдатели: Институция: 
1.  
2.  
3.  
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4.  
 

Наличие в близост до находището на: да / не  Разстояние до находищато [в м] 

Туристически пътеки   
Горски пътища   
Потоци   
Реки   
Обработваеми места   
Населени места   
Постройки   
Пътища   

Характеристика на местообитанието: 

№ Преобладаващи дървесни видове – научно име Преобладаващи храстови и тревисти видове – научно име 
1.  1. 
2.  2. 
3.  3. 
4.  4. 
5.  5. 
6.  6. 
7.  7. 
8.  8. 
9.  9. 

10.  10. 
Склоп на дървесния етаж  (в единици от 0.1 до 1):  
Площ на находището в ха 
(не се определя по време на теренната работа) 

 

Скални излази: 

Разположение на скалните излази: в гора на открито 
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Описание на скалните излази:  

Височина: До 10 см 11 – 40 см 41 – 80 см Над 80 см 

Повърхност: грапава гладка 
Наличие на хумус в скалните пукнатини: да не 
Плътност на популацията (брой камънис вида на ха):  
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Разположение на мъховите туфички: 

Разположение върху скалния блок: по горната повърхност по страничните части 

Изложение : изток, запад, север, юг 

Огряване/засенчване:  

 

 [отбелязва се има ли продължитено засенчване или постоянно са огрявяни] 

Площ заемана от туфичките (см²) 

[около наблюдаваните туфички върху скалата се поставят маркери с боя; размерът на обрастването се отбелязва на прозрачно фолио и 
измененията в растежа на туфата се отчитат всяка година, като фолиото се поставя по един и същи начин при използване на маркерите. 
Във формуляра се записва средната площ от “N” камъни с вида] 

Съпътстващи видове:  

[събират се проби от растящите в непосредствена близост при същите екологични условия видове за лабораторно определяне на 
видовата им принадлежност] 

№ Научно име 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  
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Общо проективно покритие на съпътстващите видове в  % : 

Съществуващи и/или потенциални заплахи 
за местообитанието:  
 

ДА/НЕ Ако „ДА“, записва се процент засегната 
територия от местообитанието 

J01.01 – опожаряване   

J03.01 – намаляване или загуба на 
специфични характеристики на природното 
местообитание 

  

K06 – ограничено разпространение   

K06 – лошо възобновяване   

K06 – нисък темп на нарастване   

Бележки: 
 

 

[включват се всички промени между две наблюдения, които не могат да се запишат в предишните графи количествено]  

Снимки 
[отбелязва се с + наличие на снимки направени по време на наблюдението] 

да не 

Карти 
[отбелязва се с + наличие на карта/и на мястото за наблюдение] 

да не 


