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Изпълнителна агенция по 

околна среда 

 

Методика за мониторинг 

на сем. Hidrobiidae-1 

 

I. Обекти на мониторинга 

Тип: Mollusca (Mекотели) 

Клас: Gastropoda (Oхлюви) 

Разред: Mesogastropoda 

Семейство: Hydrobiidae 

 

Belgrandiella angelovi Pinter 1968  

B. bulgarica Angelov 1972 

B. bureschi Angelov 1976  

Pontobelgrandiella nitida (Angelov 1972) 

Bythinella austriaca (Frauenfeld, 1857) 

Pseudamnicola consociella euxina Wagner 1927 

Pseudamnicola (=Grossuana) cordeanui  

 



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 Mollusca, Клас Gastropoda, Разред Mesogastropoda 

Стр. 2 от 10 

II. Описание на обектите 

1. Разпространение Belgrandiella angelovi Pinter 1968 – проход Шипка, Стара планина и в извори в линията Сливен-Априлци (Pinter, 

1968; Georgiev, 2013); 

B. bulgarica Angelov 1972 – извор в кв. Полатен на Тетевен, Стара планина (Angelov, 2000); 

B. bureschi Angelov 1976 – извор в Банкя, района на Трън (Angelov, 2000); 

Pontobelgrandiella nitida (Angelov 1972) – извор в кв. Полатен на Тетевен, Стара планина (Angelov, 2000); 

Bythinella austriaca (Frauenfeld, 1857) – изворите в Западни Родопи, Западна и Централна Стара планина, същинска 

Средна гора, Витоша и Рила;  

Pseudamnicola consociella euxina Wagner 1927 – извори до р. Девня и Аладжа манастир, Варненско;  

Grossuana cordeanui – извори в района на Балчик и Варна (Angelov, 2000; Szarowska et al., 2007; Zettler, 2008). 

2. Характерни 

местообитания 

Различни видове извори (предимно карстови с изключение на вида B. angelovi), популациите са разположени 

на малка площ, в границите от около 50 кв. см (Belgrandiella angelovi) до няколко метра (Grossuana) в радиус от извора. 

Срещат се предимно върху камъни, опадали листа и клонки, мъх. 

3. Биологични и 

екологични 

особености 

Активност – целогодишна; изискване към температура – стенотермни, в интервала около 6-10 градуса; численост на 

популацията – ниска; плътност от ниска до много висока; пикове в числеността – пролет, лято и ранна есен (до средата 

на октомври); реофили; разделнополови, фитофаги и детритофаги. 

4. Природозащитна 

значимост 

Belgrandiella angelovi – IUCN 2011 – уязвим, регионален ендемит; 

B. bulgarica – IUCN 2011 – уязвим, локален ендемит; 

B. bureschi – IUCN 2011 – уязвим, локален ендемит; 

Pontobelgrandiella nitida – IUCN 2011 – уязвим, локален ендемит; 

Bythinella austriaca (Frauenfeld, 1857) – няма; 

Pseudamnicola consociella euxina Wagner 1927 – локален ендемит; 

Grossuana cordeanui – регионален ендемит. 

5. Особености при 

провеждането на 

мониторинга 

Подход 1 (основен подход): За прилагане на настоящата методика, с помощта на GPS се вземат координати от всяка 

избрана пробна площ (всяко находище на вид). Поради малките размери на популациите маршрути не се правят, а се 

взима една GPS точка от центъра на пробната площ (извор, поток). Отчетната единица е площта, ограничена от 
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наложената на дъното на извора рамка, в границите на която се изброяват индивидите от вида по метода на 

квадратите. 

За еднократното набиране на данни, по метода на квадратите се изброяват индивидите от вида в цялата пробна площ 

(при малки извори и потоци) или в до 30 квадрата с площ 625 кв. см. – при по-големи местообитания. 

Метална или дървена квадратна рамка със страна 25 см се налага върху дъното на извора, като едната ѝ страна е 

успоредна и допира границата суша/вода. Следващият квадрат се разполага последователно, в една линия с 

предходния, навътре във водата. По този начин до достигане на сушата се разполагат на случаен принцип, успоредно 

линии от квадрати. Изброяват се всички възрастни индивиди (видими с просто око и със завършена черупка). След това 

рамката се придвижва навътре във водата и се изброяват следващите по права линия 25 кв. см. Така се продължава до 

края на водата. При наличие на относително голяма водна площ (няколко метра) се изброяват до 30 такива квадрата 

(постулиране на точен брой квадрати е невъзможно поради различната големина на водната площ на всеки един извор, 

както и динамиката му в дебита през сезоните и поради случайни фактори), а при по-малка се покрива цялата площ на 

извора (в повечето случаи се работи само с 1-2 квадрата, например находищата на B. angelovi). Изброяват се само тези 

индивиди, които са разположени по повърхността на дъното. Не се търсят под камъни или в пясъка. За целта над 

наложената рамка може да се правят снимки за всяка проба и броенето да се извърши прецизно след това на 

компютър. При съвместно съществуване на популации на различни видове, идентификацията се извършва на терен като 

се отчита морфологията на черупката. Методиката се прилага от брега. 

Определя се размерът на популацията като брой възрастни индивиди на 25 кв. см.  

В полевия формуляр се отчитат данни за условията на терен – валежи, температура, вид отчитане 

(дневно/нощно/смесено). Извършват се и наблюдения за следи от негативни човешки дейности и тяхното влияние върху 

съответните местообитания, които също се отразяват във формуляра. 

Представената методика е модификация на метода на квадратите на Ökland (1930). 

Подход 2 (алтернативен подход): Възможно е на терен да се установи, че водоемът, в който ще се извършват 

теренни проучвания за един или повече от видовете – обект на настоящата методика, е пресъхващ. В тези случаи за 

съответното находище следва винаги да се прилага алтернативен подход на изследване, описан по-долу: 

Популациите на видовете се проучват по косвен метод чрез събиране на празни черупки от речни наноси. Черупките се 

събират от дъното на водоема (поток, извор). Работи се в най-богатите на наноси места в определения случай. Събира 

се най-горният слой пясък (или други отложения), като се загребва не повече от 5-7 см в дълбочина с помощта на 

лопатка или ръчно. Събират се проби от по 250 см3 (в 0,25-литров съд като мерилка). Вземат се до 30 проби (отчетни 
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единици), а при липса на достатъчно наноси – колкото е възможно, до изчерпване. Отделната проба се поставя в 

система от две сита с размери на отворите съответно 2х2 и 1х1 мм. Пресятият субстрат от ситото с по-малки отвори се 

преглежда и се изброяват черупките на даден вид. Преброяват се само напълно запазените черупки с наличие на рогов 

слой, а фрагментираните и силно изветрени черупки не се отчитат. Определя се брой черупки за 250 см3 речни наноси. 

Работата включва от 1 до 3 часа пресяване и 1-2 часа избиране на подходящи места за вземане на проби. При 

съвместно съществуване на популации на различни видове, идентификацията се извършва като се отчита морфологията 

на черупката, която е видовоспецифична и характерна за всеки от целевите видове.  

Описаният подход е оригинален. 

6. Други данни Няма 

 

III. Параметри на наблюдение 

1. Размер на популацията 

Мерна единица Подход 1: Брой възрастни индивиди на 25 кв. см, числеността се изчислява за пробната площ 

(местообитанието) в квадратни метри. 

Подход 2: Брой черупки/250 см3 речни наноси 

Начин на отчитане/измерване на терен Подход 1: Изброяване на индивидите по метода на квадратите (повърхностните проби) за 25 кв. см. 

Подход 2: Изброяване на черупките в отделни проби от по 250 см3 речни наноси 

Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

Отчитане на ниска плътност на вида въпреки реално доброто състояние на популацията. 

Източници и големина на грешките, 

включително и по експертна оценка 

Естествени промени в числеността на видовете или тяхната активност, породени от случайни фактори 

по време на посещението. 

 

2. Площ на местообитанието 

Забележка: Под местообитание се разбира пробната площ (извор, поток). 
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Мерна единица Квадратни метри 

Начин на отчитане/измерване на терен С мерителни пособия (линия, шивашки метър), а за по-големите извори и потоци – с GPS (точността 

до 3 м на приемника е неприложима при малките по размер площи). 

Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

 

Източници и големина на грешките, 

включително и по експертна оценка 

 

 

3. Данни за местообитанието 

Мерна единица Не е приложимо 

Начин на отчитане/измерване на терен По експертна оценка се отчитат следните данни за местообитанието: 

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

2. Покритие на тревистата растителност – 100-75%, 75-50%, 50-25%, Под 25%; 

3. Екологичен тип растителност – ксерофитна, мезоксерофитна, мезофитна, мезохигрофитна, 

хигрофитна. 

Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

Неточно отчитане 

Източници и големина на грешките, 

включително и по експертна оценка 

Субективност при отчитането 

 

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

Мерна единица Не е приложимо 
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Начин на отчитане/измерване на терен Отчита се наличие или не на: 

1. Интензивно посещение на хора и домашни животни в пробната площ, включително газене във 

водата – по косвени признаци (следи) или чрез директно наблюдение; 

2. Наличие на замърсяване – битови отпадъци, химични вещества, внесена органика и други; 

3. Строителни дейности в или около извора (каптиране и др.); 

4. Други заплахи по преценка на експерта, регистрирани на терен. 

Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

Недобра преценка на експерта при наличие на косвени данни за дадена заплаха. 

Източници и големина на грешките, 

включително и по експертна оценка 

Неправилно интерпретиране на косвените данни, големина на грешката – малка. 

 

IV. Периодичност на наблюдение 

1. Препоръчителен период 

(периоди) от годината, през който 

трябва да се провежда 

мониторингът на всеки вид 

Методиката се прилага от май до средата на октомври. В изключителни случаи може да се прилага и в 

студените сезони, тъй като видовете са активни целогодишно. При това условие обаче, за референтни 

трябва да се считат двойно или тройно по-ниски стойности на плътността на популацията от тези, 

установени през топлите месеци. 

2. Продължителност на 

еднократното наблюдение 

(набиране на данни), в дни и часове 

Подход 1: Времетраене от 2 до 4 часа в рамките на един ден. 

Подход 2: Времетраене от 3 до 5-6 часа в рамките на един или два дни. 

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 

По един ден за конкретните находища и по 1-3 за тези, които се налага да се локализират тепърва 

(Belgrandiella bulgarica, B. bureschi, Pontobelgrandiella nitida). 

5. Оптимален период за повтаряне Една година 
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на наблюденията  

6. Минимален брой повторения на 

наблюденията с оглед 

установяване на тенденции в 

състоянието на видовете 

Пет години 

 

V. Информация за точки, маршрути и пробни площи 

Терминология: 

Територия за мониторинг – по-обширна географска (планина, езеро и т.н.) или друга (напр. защитена територия, защитена зона) обособена 

територия. 

Пробна единица – избрана обособена част от дадена територия за мониторинг, в която се провеждат теренните наблюдения. Може да бъде: 

 пробна площ, 

 пробен трансект, 

 пробна точка. 

Отчетна единица – единици за отчитане, определени в рамките на една пробна единица. Това са напр.: капани, ловилки, гнезда, 

рамки/решетки. Отчетната единица може да бъде отчетна точка (точка на регистрация на индивид от даден вид или на отчетен белег за 

присъствие на вида) и отчетна площадка (площ от пробната единица, в рамките на която се изброяват индивидите от вида или се отчитат белези 

за присъствието на вида). 

Важно: Полевите формуляри се попълват за една пробна единица, т.е. за пробна площ/пробен трансект/пробна точка. Данните, взети от всички 

отчетни единици (отчетни точки/площадки), се попълват в един полеви формуляр. 

 

За методиката: 

За прилагане на настоящата методика, с помощта на GPS се вземат координати от всяка избрана пробна площ (всяко находище на вид). Поради 

малките размери на популациите маршрути не се правят, а се взима една GPS точка от центъра на пробната площ (извор, поток). Отчетната 

единица е площта, ограничена от наложената на дъното на извора рамка, в границите на която се изброяват индивидите от вида по метода на 



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 Mollusca, Клас Gastropoda, Разред Mesogastropoda 

Стр. 8 от 10 

квадратите. 

За еднократното набиране на данни, по метода на квадратите се изброяват индивидите от вида в цялата пробна площ (при малки извори и 

потоци) или в до 30 квадрата с площ 625 кв. см. – при по-големи местообитания. 

При подход 2 отчетните единици са пробите от по 250 см3, които се събират в 0,25-литров съд като мерилка. За еднократното набиране на данни 

се вземат до 30 проби, а при липса на достатъчно наноси – колкото е възможно, до изчерпване. 

 

VI. Образец на формуляр за събиране на първични данни за обекта 

При провеждането на полевите наблюдения се попълва Полеви формуляр за мониторинг (формулярът е приложен в отделен документ – 

„Полеви формуляр за мониторинг на сем. Hydrobiidaе-1“). Един формуляр се попълва за един/на вид/група за една дата и за една пробна 

единица (пробна площ с размер 25 кв.см).  

 

VII. Необходимо техническо оборудване 

Оборудване за пробовземане: 

1. метална квадратна рамка със страна 25 кв. см; 

2. GPS; 

3. фотоапарат; 

4. мерителна линия; 

5. шивашки метър. 

За Подход 2: 

1. лопатка; 

2. два вида сита с отвори съответно 1х1 и 2х2 мм; 

3. съд с обем 500 см3; 

4. четчици. 
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VIII. Екип 

Работата се извършва минимум от един човек (максимум двама), запознат с екологичните и морфологични особености на видовете, способен да 

ги отличава и открива на терен, запознат с метода на вземане на повърхностни проби чрез метода на квадратите, шофьорска книжка за лек 

автомобил, желателно е образование по биология или екология. 

 

IX. Правила за безопасност при теренната работа 

Внимава се да не се стъпва по дъното на извора, методиката се прилага от брега. 
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