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1. TИПОВЕ ARTHROPODA/MOLLUSCA, КЛАСОВЕ 

CRUSTACEA/GASTROPODA, РАЗРЕДИ DECAPODA/ 

ARCHAEOGASTROPODA/ MESOGASTROPODA/ BASOMMATOPHORA 

I. Видове  

 Astacus astacus (Linnaeus, 1758) (Речен рак) 

 Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) (Езерен рак) 

 Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803) (Поточен рак) 

 Potamon fluviatile (P. fluviatilis) (Herbst, 1785) (Речен крив рак) Забележка: Съгласно 

таксономичната концепция на Brandis et al. (2000) и направената от Bechev (2004) 

ревизия на материали от България се смята, че в България се среща видът Potamon 

(Pontipotamon) ibericum (Bieberstein, 1808). 

 Theodoxus transversalis (Pfeiffer, 1828) (Ивичест теодоксус) 

 Viviparus acerosus (Bourguignat, 1862) (Живородка) 

 Fagotia esperi (A. Ferussac, 1823) = Esperiana (Esperiana) esperi (A. Ferussac, 1823) 

(Еспериана) 

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

 Anisus vorticulus (Troschel, 1834) (Безкилна спиралина) 

 Ancylus fluviatilis O.F. Müller, 1774 (Анцилус) 

 

II. Литературни и други източници на информация, свързани с методики за мониторинг и 

методики за оценка на видовете 

При прегледа на специализираната литература за ракообразните (Crustacea: Decapoda) беше 

установено, че за четирите вида, подлежащи на мониторинг в нашата страна, няма подробно 

разработени методики за биологичен мониторинг и за оценка на състоянието на тези видове. В 

много публикации има предложени различни методи за количествено събиране и оценка 

числеността на техните популации, но като цяло в тях се засягат само отделни страни от 

широкообхватната схема на биологичния мониторинг. В България са провеждани редица 

изследвания върху популациите на трите вида прави раци, срещащи се в страната, но те се 

отнасят до оценка на моментното състояние само на отделни популации на тези видове, без да 

се провежда цялостен мониторинг и да се проследяват тенденциите на развитие на тези 

популации (Зайков и др., 2001а, 2001в, 2004а, 2004в, 2007, 2010а, 2010в, 2011; Hubenova et al., 

2000, 2009, 2010, 2012a, 2012b; Stoinov et al., 2013; Trichkova et al, 2013; Vasileva et al., 2006a, 

2006b; Zaikov, 2001; Zaikov, Grozev, 2000; Zaikov, Karanikolov, 2000; Zaikov, Hubenova, 2007; 
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Zaikov et al., 2009, 2011). При тези изследвания най-често е използван методът за определяне 

на относителната численост на раците (CPUE – Catch Per Unit Effort), при който CPUE = брой на 

уловените раци за 12 часа (1 нощ)/ брой на винтерите. Този метод е подходящ при оценка на 

популациите от отделни водоеми, но тъй като изисква значително време за изследване на 

всеки един водоем, не е особено подходящ за целите на биологичния мониторинг на видовете 

от територията на цялата страна. Сравнително по-рядко са използвани методите на ръчен 

улов, чрез риболовител и нощно отчитане, които изскват по-малко време за осъществяване на 

изследването и са сравнително по-подходящи за целите на мониторинга. 

В европейски мащаб изследванията върху разглежданите видове са изключително много и има 

предложени разнообразни методи за количествено събиране и отчитане на тези видове, но все 

още няма утвърдена единна методика за техния мониторинг (Bohl, 1999; Fureder, Machino, 

1999; Westman et al., 1999; Schulz, 2000; Fureder et al, 2002; Machino, Holdrich, 2006; Sint et al., 

2006, etc.). Интерес представлява наличието на няколко публикации, свързани с провеждането 

на мониторинг в Ирландия върху популациите на един западноевропейски вид прав рак 

(Austropotamobius pallipes), който не се среща в нашата страна, но има сходни екологични 

особености с някои от българските прави раци (Peay, 2003; Reynolds, 1998, 2006; O’Connor et 

al., 2009; Reynolds et al., 2010). Използваните методики за мониторинг на този вид успешно 

могат да се приложат и за мониторинг на разглежданите видове от нашата страна. Трябва да 

се отбележи обаче, че в тези статии ясно се отбелязва, че прилаганите методи за мониторинг 

са твърде различни и в голяма степен изборът на подходящия метод се обуславя от 

характеристиките на изследваното местообитание и на съответния водоем, а също така и от 

времето, за което трябва да се проведе мониторингът. Най-често използваните методи са чрез 

ръчен улов (в плитки водоеми с каменисто дъно), ръчен улов чрез маска и шнорхел (в 

крайбрежието на по-дълбоки водоеми с чиста вода), „косене с мрежа” (във водоеми с богата 

водна растителност), залагане на капани – рачила, винтери и др. (за дълбоки водоеми и такива 

с мътни води), нощно отчитане (при лесно достъпни водоеми с чисти води). Всеки един от тези 

методи има както положителни страни, така и недостатъци.  

Всички посочени по-горе особености в методиките за отчитане на различните видове от 

ракообразните са взети под внимание при изготвянето на схемата за мониторинг и методиката 

за оценка на природозащитното състояние (ПС) на вида A. torrentiium, разработени в рамките 

на проекта „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове – фаза I”. Тези модели ще бъдат използвани като база за 

разработването на цялостна методика за биологичен мониторинг и за методики за оценка на 

четирите разглеждани вида от групата ракообразните (Crustacea: Decapoda) от България. 

 
Литература за Crustacea: Decapoda: 

Бечев, Д. 2000. Нови находища на Potamon fluviatilis (Herbst, 1785) (Crustacea: Decapoda) в 

България. – Научни трудове на ПУ, Animalia, 36 (6): 95-96. 

Булгурков, К. 1961. Систематика, биология и зоогеографско разпространение на 

сладководните раци от сем. Astacidae и сем. Potamonidae в България. - Известия на 

Зоологическия институт с музей, 10: 165-192. 
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Прегледът на специализираната литература за сладководните охлюви (Mollusca: Gastropoda) 

показва, че за шестте вида, подлежащи на мониторинг в нашата страна, има многобройни 

публикации върху тяхната биология, екология и разпространение, но няма унифицирана и 

подробно разработена методика за биологичен мониторинг. Само за България публикациите от 
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такова естество са над 75, а в европейски мащаб те са стотици. За проучването на тази група, 

в зависимост от типа на изследвания водоем (стагнантен водоем или течащи води), се 

използват различни методи за количествено отчитане на събраните мекотели и за оценка 

състоянието на популациите на тези видове. В повечето случаи събирането става с помощта на 

кепче или с ръце, като обикновено се изследват квадрати 50х50 см или 1х1 м, както и линейни 

трансекти с различна дължина и ширина, в зависимост от спецификата на изследваното място. 

Почти във всички случаи установените мекотели се отчитат в брой индивиди на 1 м2 (Colling, 

1992; Killeen, 1999; Willing, 1999; Beran, 2002; Glöer, 2002; Terrier et al., 2006; Glöer, Groh, 2007, 

etc.). За един от разглежданите видове (Anisus vorticulus) има предложена много подробна 

схема от критерии за оценка на състоянието на популациите от този вид (Glöer, Groh, 2007). 

Тази схема, с малки изменения, би могла да се използва и при оценка на състоянието на 

популациите на шестте изследвани вида сладководни охлюви от нашата страна. 

Всички посочени по-горе особености в методиките за количествено отчитане на различните 

видове от сладководните охлюви са взети под внимание при изготвянето на схемата за 

мониторинг и методиката за оценка на ПС на видовете Theodoxus transversalis и Anisus 

vorticulus, разработени в рамките на проекта „Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове – фаза I”. Тези модели ще бъдат използвани 

като база за разработването на цялостна методика за биологичен мониторинг и за методики за 

оценка на шестте разглеждани вида от групата на сладководните охлюви (Mollusca: 

Gastropoda) от България. 
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III. Оценка на наличните данни и анализ на пропуските в тях: 

Оценката на наличните данни и анализът на пропуските в тях показват, че до момента няма 

литературни източници, в които да има информация в специализираната литература няма 

данни за цялостно разработени за методики за биологичен мониторинг или оценка на 

състоянието на разглежданите видове (изключение са добрата методика за оценка на 

състоянието на популациите при Anisus vorticulus, както и методиката за мониторинг на един 

близък в екологично отношение вид прав рак от Ирландия, които с успех могат да се използват 

при изготвянето на методиките за разглежданите видове от България). За всички видове, 

обаче, съществуват разнообразни методи за количествено отчитане, които са взети под 

внимание при изготвянето на схемите за мониторинг и методиките за оценка на ПС на 

видовете Austropotamobius torrentium, Theodoxus transversalis и Anisus vorticulus, разработени в 

рамките на проекта „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове – фаза I”. Тези модели ще бъдат използвани като база за 

разработването на цялостни методики за биологичен мониторинг и за методики за оценка на 

четирите разглеждани вида от групата на ракообразните (Crustacea: Decapoda) и на шестте 

разглеждани вида от групата на сладководните охлюви (Mollusca: Gastropoda) от България. 

Единствената такава информация се съдържа в схемите за мониторинг и методиките за оценка 

на ПС на видовете T. transversalis, A. vorticulus и A. torrentiium, разработени в рамките на 

проекта „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания 

и видове – фаза I”. Тези модели ще бъдат използвани като база за разработването на цялостна 

методика за биологичен мониторинг и за методики за оценка на всички разглеждани видове от 

групите на мекотелите (Mollusca) и на ракообразните (Crustacea). 

2. ТИП ARTHROPODA, КЛАС ARACHNIDA, РАЗРЕД ARANEAE 

I. Видове  

 Lycosa praegrandis C. L. Koch, 1836 (Няма българско име) 

 Lycosa singoriensis (Laxman, 1770) (Няма българско име) 

 

II. Литературни и други източници на информация, свързани с методики за мониторинг и 

методики за оценка на видовете 

Прегледът на световната литература показва, че паяците са били използвани като 

индикаторни видове, използвайки техните екологични преференции при определянето на 

промените в обитаваната територия (Buchar 1983, Maelfait et al. 1990, Platen 1993). Няма 

установени литературни и други източници на информация, свързани с методики за 

мониторинг и методики за оценка на видовете Lycosa praegrandis и Lycosa singoriensis. 

Литературните източници, разглеждащи българските паяци, засягат само разпространението 

на разглежданите видове в България с бегли екологични бележки. Това са главно научните 

статии на Дренски (1913, 1915, 1931, 1936, 1942) и Делчев (1967). По-новата информация се 
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дължи на персонални данни (Еберхард Унджан, Боян Златков).  

 

III. Оценка на наличните данни и анализ на пропуските в тях: 

Оценката на наличните данни и анализът на пропуските в тях показват, че няма съответни 

източници, в които да има информация за методики за биологичен мониторинг или оценка на 

състоянието на разглежданите видове. Установените литературни източници засягат главно 

разпространението им в България с бегли екологични бележки. 

3. ТИП ARTHROPODA, КЛАС DIPLOPODA 

I. Видове  

 Bulgarosoma superficiei Strasser, 1975 (Няма българско име) 

 Rhodoposoma rhodopinum (Strasser, 1966) (Няма българско име) 

 Troglodicus meridionale (Tabacaru, 1967) (Няма българско име) 

 Balkanopetalum rhodopinum Verhoeff, 1937 (Няма българско име) 

 Megaphyllum beroni (Strasser, 1973) (Беронов мегафилум) 

 

II. Литературни и други източници на информация, свързани с методики за мониторинг и 

методики за оценка на видовете 

При прегледа на литературата не бяха установени литературни и други източници на 

информация, свързани с методики за мониторинг и методики за оценка на петте вида 

многоножки. Съществуващите публикации са таксономично-фаунистични и почти не съдържат 

специфична информация за екологията или биологията на изследваните видове, а предоставят 

единствено данни за местата и времето на събиране на материал. Три от видовете – 

Rhodoposoma rhodopinum, Troglodicus meridionale и Megaphyllum beroni – са известни само от 

типовите си находища, като R. rhodopinum и M. beroni не са съобщавани никога след 

публикацията, съдържаща оригиналното им описание. Bulgarosoma superficiei и Balkanopetalum 

rhodopinum са известни с по 2 находища всеки. Недостатъчната информация, отнасяща се 

както до разпространението, така и до биологичните и екологичните особености на целевите 

видове, налагат използването основно на косвени данни при изготвянето на методиките за 

мониторинг. Отчетени са хабитатните особености на местата, от които са известни видовете, и 

времето от годината, по което са извършвани сборовете. Също така е взето под внимание 

известното за начина на живот на други, близкородствени видове със сходни местообитания.  

 

III. Оценка на наличните данни и анализ на пропуските в тях: 
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Оценката на наличните данни и анализът на пропуските в тях показват, че няма достатъчно 

информация за разглежданите видове, което затруднява изготвянето на надеждна 

мониторингова програма. Съответно не се откриват и източници, съдържащи информация за 

методики за биологичен мониторинг или оценка на състоянието на видовете. 

4. ТИП ARTHROPODA, КЛАС INSECTA, РАЗРЕД ODONATA 

I. Видове  

 Coenagrion ornatum (Sélys, 1850) (Няма българско име) 

 Brachytron pratense (Müller, 1764) (Няма българско име) 

 Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) (Няма българско име) 

 Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785) (Няма българско име) 

 Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758) (Няма българско име) 

 Cordulegaster heros Theishinger, 1979 (Няма българско име) 

 Cordulegaster insignis Schneider, 1845 (Няма българско име) 

 Sympetrum depressiusculum (Sélys, 1841) (Няма българско име) 

 

II. Литературни и други източници на информация, свързани с методики за мониторинг и 

методики за оценка на видовете 

Няма установени литературни и други източници на информация, свързани с конкретни 

методики за мониторинг и методики за оценка на гореизброените видове. Установени са два 

източника с обобщена методика за мониторинг и оценка на водни кончета (Odonata), 

съответно за Холандия и Великобритания (Ketelaar, R., C. Plate. 2001. Manual Dutch Dragonfly 

monitoring Scheme. Report VS2001.028, Dutch Butterfly Conservation, Wageningen.; Smallshire, D., 

Beynon, T. 2010. Dragonfly Monitoring Scheme Manual. British Dragonfly Society), които могат да 

послужат отчасти за основа при разработка на методика на разглежданите видове. Повечето 

от съществуващите източници засягат предимно разпространението на разглежданите видове 

в България с бегли екологични бележки – главно научните статии на Бешовски (1964а, 1964б, 

1965, 1968). Повече информация се съдържа в монографията на Бешовски (1994) и най-вече 

дисертацията на Маринов (2003). По-новата информация се дължи на персонални наблюдения 

и данни. 

 

III. Оценка на наличните данни и анализ на пропуските в тях: 

Оценката на наличните данни и анализът на пропуските в тях показват, че въпреки наличието 

на обща схема за мониторинг, в нея попадат само три от разглежданите видове – Brachytron 
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pratense, Gomphus vulgatissimus, Sympetrum depressiusculum. Поради специфичните биологични 

и екологични особености най-вече на представителите на род Cordulegaster, за тях трябва да 

се разработи нова методика. 

5. ТИП ARTHROPODA, КЛАС INSECTA, РАЗРЕД ORTHOPTERA 

I. Видове  

 Saga natoliae Serville, 1839 (Голяма сага) 

 

II. Литературни и други източници на информация, свързани с методики за мониторинг и 

методики за оценка на видовете 

Към момента няма разработени методики за мониторинг и методики за оценка на 

природозащитното състояние на Голямата сага. Съществуващите източници засягат само 

разпространението на вида в България, някои негови екологични особености (виж по-долу), 

кариотипични характеристики (виж Warchałowska-Śliwa et al. 2009) и филогенетичните 

взаимоотношения в рода (Kolics et al. 2012). Непубликувани източници на данни са известни от 

дисертационния труд на Д. Чобанов (Чобанов 2009), както и от непубликувани лични данни на 

автора.  

Източници на информация: 

Буреш, И., Пешев, Г. 1958. Състав и разпространение на правокрилите насекоми 

(Orthopteroidea) в България (с оглед върху вредните скакалци). III част. Tettigonioidea. – Изв. 

на Зоол. инст. 7: 3-90. 

Неделков, Н. 1908. Втор принос към ентомологичната фауна на България. – Период. спис. на 

Бълг. книжовно д-во 68(5-6): 411-436. 

Неделков, Н. 1909. Нашата ентомологична фауна. – Архив на М-во на народното просвещение. 

1(3): 83-135. София. 

Пешев, Г.П. 1964. Правокрили насекоми (Orthoptera) от Тракия. – В: Фауна на Тракия. 1. Изд. 

БАН: 107-144. 

Пешев, Г.П., Андреева, Е.Т. 1986. Правокрилата фауна (Orthoptera) на Югозападна България. I. 

“Резултати”. – В: Фауна на Югозападна България. Част I. Изд. БАН, 82-117. 

Пешев, Г.П., Джингова, М. 1974. Правокрилите насекоми (Orthoptera) на Българското 

черноморско крайбрежие. – Изв. на Зоол. инст. с музей 40: 17-46. 

Попов, А., Чобанов, Д., Лангуров, М. 2001. Хлебарки, богомолки, термити, правокрили, ухолези 

и ембии (Insecta: Blattaria, Mantodea, Isoptera, Orthoptera, Dermaptera, Embioptera) на 

Кресненския пролом. - В: Берон, П. (ред.). Биоразнообразие на Кресненския пролом. Нац. прир. 

муз., Инст. по зоология, София: 115-130. 
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Чобанов, Д.П. 2009. Анализ и оценка на фаунистичното разнообразие на правокрилите 

насекоми (Orthoptera) в България. Институт по зоология, БАН. Дисертация за присъждане на 

образователната и научна степен „Доктор”, 565 сс. 

Frey-Gessner, E. 1893. Orthopteren gesammelt in Bulgarien von Herrn Prof. Dr. A. Forel. – Mitt. 

Schweiz. Enthomol. Ges. 8, Geneve, 10: 397-403. 

Kaltenbach, A. 1967. Unterlagen fur eine Monographie der Saginae. I. Superrevision der Gattung 

Saga Charpentier (Saltatoria, Tettigoniidae). – Beitr. Entomol. 17: 3-107. 

Kolics, B., Ács, Z., Chobanov, D.P., Orci, K.M., Lo, S.Q., Kovács, B., Kondorosy, E., Decsi, K., Taller, 

J., Specziár, A., Orbán, L., Müller, T. (2012). Re-visiting phylogenetic and taxonomic relationships in 

the genus Saga (Insecta: Orthoptera). – PLoS ONE, ISSN 1932-6203 (online). 

Miltschev, B., Tschobanov, D. 2002. Brutverluste und Nahrung des Rosenstars Sturnus roseus in 

Südost-Bulgarien im Jahr 2000. – Vogelwelt 123: 99-103. 

Popov, A., Chobanov, D. 2004. Dermaptera, Mantodea, Blattodea, Isoptera and Orthoptera of the 

Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece). – In: Beron, P., Popov, A. (eds). Biodiversity of Bulgaria. 2. 

Biodiversity of Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece). Pensoft & Nat. Mus. Natur. Hist., Sofia: 241-

309. 

Ramme, W. 1951. Zur Systematik, Faunistik und Biologie der Orthopteren von Südost-Europa und 

Vorderasien. – Mitt. Zool. Mus. Berlin 27, 432 pp. 

Warchałowska-Śliwa, E., Grzywacz, B., Maryańska-Nadachowska, A., Karamysheva, T. V. & 

Chobanov, D. (2009). Chromosomal differentiation among bisexual European species of Saga 

(Orthoptera, Tettigoniidae, Saginae) detected by both classical and molecular methods. – European 

Journal of Entomology 106: 1-9. 

 

III. Оценка на наличните данни и анализ на пропуските в тях: 

Оценката на наличните данни и анализът на пропуските в тях показват, че няма съответни 

източници, в които да има информация за методики за биологичен мониторинг или оценка на 

състоянието на този вид. Данните за разпространението му в страната също са откъслечни, 

като е възможно видът да не се среща в най-северните находища, известни от ранната 

литература (напр. около Варна), а разпространението му в Южна България, макар и 

фрагментирано, вероятно е значително по-широко от сега известното. 

Наличието на методика за мониторинг и опит за оценка природозащитното състояние на 

близкия вид Saga pedo в Чехия (Holuša et al. 2013) се отнасят за популацията на 

партеногенетичния вид Saga pedo на територията на най-северните чати на разпространението 

на този вид. Последният обитава предимно степни или (вторично-)остепнени растителни 

асоциации, в които младите нимфи (ларви) са лесно забележими в ранните етапи от 

развитието си, когато тревистата растителност, която предимно обитават, е представена с 

нисък тревостой. При това авторите (Holuša et al. 2013) препоръчват мониторинг на вида в 

ранните стадии от развитието му. От една страна, този партеногенетичен вид е разпространен 

северно от ареала на рода, а от друга се среща на територия по-голяма от целия ареал на 
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рода. В районите на най-често срещане на вида количеството на новоизлюпените нимфи е 

значително по-голямо от това на бисексуалните видове (сравни Holuša et al. 2013; Kaltenbach 

1970; Чобанов, непубликувани данни). От друга страна, S. pedo се среща в открити тревисти 

местообитания със степен характер, като избягва гъстите храстови и дървесни обраствания 

(Holuša et al. 2013), докато S. natoliae обитава предимно гъстообрастнати тревисто-храстови, 

тревисто-дървесни и дървесно-храстови асоциации, включващи Quercus pubescens, Quercus 

virgiliana, Carpinus orientalis, Paliurus spina-christi, Juniperus oxycedrus и други съпътстващи 

видове. При това е твърде трудно намирането в полеви условия на нимфи или възрастни 

екземпляри в условия на гъста храстова покривка. При условията на мониторингово 

изследване, прилагането на публикуваните за Saga pedo методики биха довели до твърде 

неточни данни за числеността на вида S. natoliae. Това би било резултат от следното:  

- S. natoliae обитават твърде разнородни тревисти асоциации, често определяни като "maqius", 

"scrub" и други подобни, което ги прави трудно откриваеми с просто "претърсване" на 

растителността (според Holuša et al. 2013), както е отбелязано от Чобанов (непубликувани 

данни); 

- определянето на пика на активността на S. pedo в условията на район от Средна Европа е 

твърде условно и не е приложимо към територията на Южна България, където S. natoliae 

успешно замества споменатия вид; 

- S. natoliae се явява примитивен представител на род Saga в Европа (Kolics et al. 2012), т.е. 

бисексуален вид с ограничен ареал на разпространение. При това видът е характерен с 

фрагментирано разпространение и сравнително ниска численост, активно акустично поведение 

и търсене на партньорите; 

- S. natoliae се среща фрагментирано в страната, като проследяването му и определянето на 

ареала и числеността му считаме за по-сигурно по време на пика на активност на възрастните 

индивиди (скоро след имагинирането им), когато мъжките са силно акустично активни (пеят), с 

цел привличане на женските. Това поведение не е наблюдавано при Saga pedo, поради факта 

че видът е партеногенетичен. Освен това, последният има твърде различна фенология, 

местообитания и жизнена стратегия, поради което считаме, че известните мониторингови 

схеми не са подходящи за разглежданият тук вид. 

Източници на информация (допълнителни към т. II): 

Holuša, J., Kočarek, P., Vlk, R. 2013. Monitoring and conservation of Saga pedo (Orthoptera: 

Tettigoniidae) in an isolated northwestern population. – Journal of Insect Conservation 17: 663-669. 

Kaltenbach, A. 1970. Unterlagen für eine Monographie der Saginae II. Beiträge zur Autökologie der 

Gattung Saga Charpentier (Saltatoria: Tettigoniidae). – Zoologische Beiträge 16: 155-245. 

6. ТИП ARTHROPODA, КЛАС INSECTA, РАЗРЕДИ ORTHOPTERA/ 

MANTODEA 

I. Видове  
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 Metrioptera domogledi (Brunner von Wattenwyl, 1882) (няма българско название) 

 Empusa fasciata Brulle, 1832 (Клонеста богомолка) 

 

II. Литературни и други източници на информация, свързани с методики за мониторинг и 

методики за оценка на видовете 

Към момента няма разработени методики за мониторинг и методики за оценка на 

природозащитното състояние на тези два вида. Съществуващите източници засягат предимно 

разпространението на видовете в България. Непубликувани източници на данни са известни от 

дисертационния труд на Д. Чобанов (Чобанов 2009), както и от непубликувани лични данни на 

автора.  

Metrioptera domogledi (Brunner von Wattenwyl, 1882) 

Източници на информация: 

Буреш, И., Пешев, Г. 1958. Състав и разпространение на правокрилите насекоми 

(Orthopteroidea) в България (с оглед върху вредните скакалци). III част. Tettigonioidea. – Изв. 

на Зоол. инст. 7: 3-90. 

Неделков, Н. 1908. Втор принос към ентомологичната фауна на България. – Период. спис. на 

Бълг. книжовно д-во 68(5-6): 411-436. 

Пешев, Г.П. 1970. Orthoptera от Западна Стара планина. – Изв. на Зоол. инст. с музей 31: 173-

202. 

Пешев, Г.П. 1974. Правокрилите насекоми (Orthoptera) на Стара планина. – Изв. на Зоол. инст. 

с музей 41: 65-93. 

Чобанов, Д.П. 2009. Анализ и оценка на фаунистичното разнообразие на правокрилите 

насекоми (Orthoptera) в България. Институт по зоология, БАН. Дисертация за присъждане на 

образователната и научна степен „Доктор”, 565 сс. 

Heller, K.-G. 1988. Bioakustik der europäischen Laubheuschrecken. Josef Margraf, Weikersheim: 1-

358. 

Empusa fasciata Brulle, 1832 (Клонеста богомолка) 

Източници на информация: 

Дреновски, А.К. 1936. Принос към насекомната фауна на България и Македония. – Изв. на 

Бълг. ентомол. д-во 9: 251-255. 

Буреш, И. 1924. Съобщение за констатирани досега в България, Тракия и Македония видове от 

сем. Mantidae (богомолки). - Известия на Българското ентомологично дружество 1: 17. 

Буреш, И., Пешев, Г. 1957. Състав и разпространение на правокрилите насекоми 

(Orthopteroidea) в България. II част. Blattodea, Mantodea, Gryllodea. - Изв. на Зоол. инст. 6: 306-
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356. 

Неделков, Н. 1908. Втор принос към ентомологичната фауна на България. – Период. спис. на 

Бълг. книжовно д-во 68(5-6): 411-436. 

Неделков, Н. 1909. Нашата ентомологична фауна. – Архив на М-во на народното просвещение. 

1(3): 83-135. София. 

Пешев, Г.П. 1962. Състав и екологическо разпределение на правокрилте (Orthoptera) на 

Беласица планина. – Изв. на Зоол. инст. с музей 12: 59-107. 

Пешев, Г.П. 1964. Правокрили насекоми (Orthoptera) от Тракия. – В: Фауна на Тракия. 1. Изд. 

БАН: 107-144. 

Пешев, Г.П. 1975. Правокрилата фауна (Orthoptera) на Родопите. II. Видов състав и 

разпространение. – В: Фауна на Родопите. Материали. Изд. БАН: 93-120. 

Пешев, Г.П., Маржан, Й. 1963. Изучаване на правокрилите насекоми (Orthoptera) от Славянка 

(Алиботуш) планина. – Изв. на Зоол. инст. 14: 27-69. 

Попов, А., Чобанов, Д., Лангуров, М. 2001. Хлебарки, богомолки, термити, правокрили, ухолези 

и ембии (Insecta: Blattaria, Mantodea, Isoptera, Orthoptera, Dermaptera, Embioptera) на 

Кресненския пролом. - В: Берон, П. (ред.). Биоразнообразие на Кресненския пролом. Нац. прир. 

муз., Инст. по зоология, София: 115-130. 

Köhler, G., Sander, F. W. 1984. Zur Kenntnis der Entomofauna von Bulgarien - Geradflügler 

(Orthoptera). – Entomol. Nachr. Ber. 28 (6): 259-265. 

Müller, A. 1933. Zur Kenntnis der Orthopterenfauna der Dobrudscha und Bessarabiens. – Verh. Mitt. 

Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt 81/82 (1931/1932): 72-96. 

Popov, A., Chobanov, D. 2004. Dermaptera, Mantodea, Blattodea, Isoptera and Orthoptera of the 

Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece). – In: Beron, P., Popov, A. (eds). Biodiversity of Bulgaria. 2. 

Biodiversity of Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece). Pensoft & Nat. Mus. Natur. Hist., Sofia: 241-

309. 

 

III. Оценка на наличните данни и анализ на пропуските в тях: 

Оценката на наличните данни и анализът на пропуските в тях показват, че няма съответни 

източници, в които да има информация за методики за биологичен мониторинг или оценка на 

състоянието на разглежданите видове. Данните за разпространението им в страната също са 

откъслечни.  

7. ТИП ARTHROPODA, КЛАС INSECTA, РАЗРЕД COLEOPTERA 

I. Видове  

 Calosoma sycophanta (Linnaeus 1758) 
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 Calosoma inquisitor (Linnaeus 1758) 

 Carabus convexus dilatatus Dejean 1826 

 Carabus hungaricus Fabricius 1792 

 Carabus variolosus Fabricius 1787 

 Carabus violaceus azurescens Dejean 1826 

 Calathus metallicus aeneus Dejean 1828 

 Lucanus cervus (Linnaeus 1758) 

 Oryctes nasicornis (Linnaeus 1758) 

 Osmoderma eremita (Scopoli 1763) 

 Cerambyx cerdo Linnaeus 1758 

 Rosalia alpina (Linnaeus 1758) 

 Morimus asper funereus Mulsant 1862 

 

II. Литературни и други източници на информация, свързани с методики за мониторинг и 

методики за оценка на видовете 

Calosoma sycophanta (Linnaeus 1758) 

В научната литература няма предложени методики за мониторинг на вида, нито е бил обект на 

биологичен мониторинг. 

Calosoma inquisitor (Linnaeus 1758) 

В научната литература няма предложени методики за мониторинг на вида, нито е бил обект на 

биологичен мониторинг. 

Carabus convexus dilatatus Dejean 1826 

В научната литература няма предложени методики за мониторинг на вида, нито е бил обект на 

биологичен мониторинг. 

Carabus hungaricus Fabricius 1792 

В научната литература няма предложени методики за мониторинг на вида, нито е бил обект на 

биологичен мониторинг. Проучванията, които засягат установяване големината на популацията 

в даден район (Bérces et al. 2007, 2007а, Pokluda et al. 2007) и са най-близки до схемата за 

мониторинг, се осъществяват с мрежа от живоловни капани с примамка и прилагане на 

capture-mark-recapture метод. Чрез използване на земни капани с примамка е осъществен и 
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мониторингът на вида в Словакия. 

Carabus variolosus Fabricius 1787 

В научната литература няма предложени методики за мониторинг на вида, нито е бил обект на 

биологичен мониторинг. Единственият източник за приложена досега методика за мониторинг 

на вида е крайният доклад за провеждане на мониторинг на този вид в Словения. 

Приложеният метод се изразява в използването на привличащи капани с винен оцет, служещ 

едновременно като примамка и фиксатор, т.е. в случая са използвани убиващи капани. 

Методът е съобразен с използването му за други изследвания със събиране на количествени 

данни за този вид, но в посочените статии е използван capture-mark-recapture метод, който 

изисква и живоловни капани. Подобни методи – чрез използване на земни капани – са 

прилагани и в други изследвания, отнасящи се за количествени оценки на популациите на 

вида (Matern et.al 2008). 

Carabus violaceus azurescens Dejean 1826 

В научната литература няма предложени методики за мониторинг на вида, нито е бил обект на 

биологичен мониторинг. 

Calathus metallicus aeneus Dejean 1828 

В научната литература няма предложени методики за мониторинг на вида, нито е бил обект на 

биологичен мониторинг. 

Lucanus cervus (Linnaeus 1758) 

За разлика от повечето видове, за Lucanus cervus като обект на засилен интерес има най-много 

разработени и предложени методики за проучване и мониторинг на популациите му. По 

отношение на методиките за мониторинг на вида, първата предложена методика е от Müller 

(2001), като за Германия за предложени следните подходи: за събиране на началната 

информация за вида се провежда изследване на местни ловци, любители, лесовъди и 

собственици на гори, основаващо се основно на живи екземпляри; търсене на останки от вида 

и мъртви екземпляри; улов с привличащи капани (със сладко-алкохолна смес). 

В Холандия, поради това, че видът е много рядък, предложеният метод се основава на 

установяване на присъствието и броя на находките в даден район, като включва привличане 

на местното население чрез рекламна кампания в местните медии и специализирани списания. 

Целта е да се съберат максимално много наблюдения от местните хора (Smit & Krekels 2006), 

като цялата информация се вкарва в база данни. 

Във Великобритания Hawes (2005) представя данни от трансектни изследвания на Еленовия 

рогач на случайни находки в рамките на определен път, но същевременно с това не е 

предложена конкретна процедура за мониторинг. 

В Испания, основният интерес е от страна на група любители-ентомолози, наречена „Работна 

група по Иберийските Луканиди“ (Grupo de Trabajo sobre Lucanidae Ibericos) или в съкращение 
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GTLI. Те посочват, че „обследванията трябва да започват през юни и да се правят на всеки 4 

дни с общо седем повторения“ (GTLI 1996, 2005). По същество методът представлява 

трансектно преброяване на летящите по здрач мъжки екземпляри и движещите се по земята 

женски. 

В Словения (Vrenez & Kapla 2007), приложената методика е базирана на испанската процедура 

(GTLI 2005). Трансектните обследвания се провеждат в окрайнини (екотонни части) на гори, 

където се преброяват летящите мъжки и движещите се по земята женски. Периодът на 

мониториране за годината е в рамките на втората половина на юни до края на юли, между 

20.30 и 21.30 ч. с общо три повторения за трансект на човек. 

Във Франция предлаганият метод представлява комбинация от трансектно преброяване на 

летящите индивиди, преградни капани (interception traps) и търсене на останки от мъртви 

индивиди по земята или в останки в погадки от сови (Kervyn 2006). 

В Италия засега е разработена най-пълната програма за мониторинг на ксилофилните 

представители на видовете, включени в анексите към Директивата за хабитатите. Процедурите 

са разработени в рамките на проект по програмата LIFE. Предложената процедура за Еленовия 

рогач се основава на най-често използваната в Европа методика за мониторинг на вида – 

трансектно преброяване на летящите мъжки индивиди и движещите се (или стоящи на земята) 

екземпляри (предимно женски). Предложената методика включва и втори метод по трансекти, 

различни от първия за прилагане на метода на маркиране и повторно улавяне на даден 

индивид с цел – изчисляване на големината на популацията в района. За получаването на 

годишни данни за числеността на вида се предлагат повторения на всеки трансект веднъж на 

седмица в продължение на 12-13 седмици в рамките на периода юни-септември, за да се 

покрие целия период на активност на вида. В допълнение Campanaro et al. (2011b) предлага 

процедура за мониторинг, основаваща се на обследване на останките на екземплярите, 

използвани за храна от техните естествени врагове – основно сиви врани и сови по 

протежение на мрежата от пътища в дадена гора. Методът се основава на факта, че след 

улавянето им, враните предпочитат да изядат плячката си на сравнително открито, като в това 

отношение преминаващият през гората път е такова подходящо място. 

Други възможни неинвазивни методи за мониторинг на вида са предложени от Harvey et. al 

(2011), представляват: привличащи (земни и разположени на определена, малка височина) 

капани с примамка от различни плодове, корени на джинджифил, гниеща дървесина, 

екскременти на ларви и др.; преброяване на убити от автомобили екземпляри, както и 

мониторинг на ларвите по издавания от тях звук при прегризването на дървесината. 

Oryctes nasicornis (Linnaeus 1758) 

В научната литература няма предложени методики за мониторинг на вида, нито е бил обект на 

биологичен мониторинг. 

Osmoderma eremita (Scopoli 1763) 

Основните насоки в мониторинга на вида са чрез използването на капани „barber“, 

разположени в хралупите на дърветата, и използването на половите феромони (Ranius et al, 
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2005). Същият подход е запазен и при разработването на методика за мониторинг на вида в 

Италия (Campanaro et al., 2011). Методът с феромонните капани беше приложен и при 

картирането на вида в рамките на проекта „Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове – фаза І“, който обаче нямаше резултат. При 

всички проучвания, при които се използват и капани „barber“, поставени в подходящи за вида 

хралупи, те дават по-добри резултати от използването на феромонните капани (Campanaro et 

al., 2011). 

Cerambyx cerdo Linnaeus 1758 

Единствената засега схема за мониторинг на вида е разработена от Campanaro et al (2011), 

базираща се на привличане на екземплярите чрез сладко-алкохолна примамка с прилагане на 

Capture-Mark-Recapture метод за определяне на числеността на популацията в района на 

изследване. 

Rosalia alpina (Linnaeus 1758) 

За пръв път методика за мониторинг на вида е разработена и приложена в Национален парк 

Aiako Harria в Испания (Pagola Carte 2006, 2007, 2008). Методиката се основава на заснемане на 

всеки намерен екземпляр в рамките на някакъв трансект. Поради уникалността на големината 

и формата на петната на всеки индивид, той може да бъде разпознат без да бъде маркиран. 

Това е един минимално инвазивен метод, лесен за изпълнение, лесно повторяем от екип с 

минимална подготовка, най-вече поради това, че видът е лесно разпознаваем, без риск да 

бъде объркан с друг близък вид. По тези причини е възприет и от Campanaro et al (2011), при 

разработване на методиката за Италия. 

 

Morimus asper funereus Mulsant 1862 

Родът Morimus Brullé, 1832 (Coleoptera, Cerambycidae) е един от най-комплексните таксони, като 

рангът, даван на таксоните, от дълго време е обект на противоречия. Съвременните 

проучвания, базирани на морфологични и молекулярни анализи, показват, че комплексът от 

видове M. asper (Sulzer, 1776), включващ M. funereus Mulsant, 1862 M. ganglbaueri Reitter, 1894 

M. orientalis Reitter, 1894 M. verecundus (Faldermann, 1836), може да се смята за един вид с 

висока фенологична пластичност. 

Единствената засега схема за мониторинг на вида е разработена от Campanaro et al (2011), 

базираща се на привличане на екземплярите чрез сладко-алкохолна примамка с прилагане на 

Capture-Mark-Recapture метод за изчисляване на числеността на популацията в района на 

изследване. 

Източници на информация: 

Bérces, S., Szél, GY., Ködöböcz, V., Szabó, K., Fülöp, D., Pénzes, ZS., Cizek, L. & Peregovits, L. 

Biogeography, genetic variability and nature conservation significance of Carabus hungaricus in the 

Carpathian Basin. Symposium on Conservation and Genesisof the Fauna of the Carpathian Basin. 

29.11 – 1.12.2007 Kecskemét, Hungary 
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Bérces, S., Soltész, Z., Szél, G.Y. & Peregovits, L.: The population size and seasonal activity of 

Carabus hungaricus. Symposium on Conservation and Genesisof the Fauna of the Carpathian Basin. 

29.11 – 1.12.2007 Kecskemét, Hungary 

Campanaro, A., Bardiani, M. Spada, L., Carnevali,L., Montalto, F., Anonini, G., Mason, F., Aodisio, P. 

2011. Linee guida per il monitoraggio e la conservazione dell’entomofauna saproxilica. Quaderni 

Conservazione Habitat, 6. Cierre Grafica, Verona, 8 pp. +, CD-ROM. 

Campanaro A., Toni I, Hardersen S., Grasso D.A. 2011b. Monitoring of Lucanus cervus by means of 

remnants of predation (Coleoptera: Lucanidae). Entomol Gener 33 (1/2): 79-89 

GTLI (Grupo de Trabajo sobre Lucanidae iberico) 1995. Proyecto Ciervo Volante. Boletín de la SEA 

11: 41-44. http://entomologia.rediris.es/gtli/espa/dos/PCV1995.pdf 

GTLI (Grupo de Trabajo sobre Lucanidae iberico) 1996, Proyecto Ciervo Volante. Biología del Ciervo 

Volante: de lo poco conocido y lo mucho por conocer. Boletin de la SEA 15: 19-23. 

http://entomologia.rediris.es/gtli/espa/cuatro/E/bioluc.pdf 

GTLI (Grupo de Trabajo sobre Lucanidae iberico), 2005. Proyecto ciervo volante. Sito nternet della 

Sociedad Entomólogica Aragonesa. www.sea-entomologia.org/PDF/BOLETIN_11/B11-010-041.pdf 

 

III. Оценка на наличните данни и анализ на пропуските в тях: 

От направения по-горе преглед могат да се направят някои основни заключения. Едно от 

основните е това, че при повечето посочени видове, предложени за обект на национален 

мониторинг, досега няма разработени схеми за мониторинг в други държави. Най-добрият 

подход при изработването на методики за мониторинг в такива случаи е съобразяването с 

методите на изследване на популациите на вида, който имат количествен характер. При липса 

на такива изследвания, методиките е добре да се съобразят с екологичните и биологични 

особености на вида. Например – при някои от видовете на сем. Carabidae, които не са били 

обект на изследване във връзка с мрежата Натура 2000, може да се очаква успешно прилагане 

на методики, свързани със земни капани, но това изцяло зависи от съобразяването със 

сезонната и денонощната активност на вида. При сравнително редки видове обаче успешно 

прилагане на методиките е малко вероятно. Като пример може да се даде Carabus variolosus, 

чиято схема за мониторинг е приложена успешно в Словения, но това, че България е гранична 

зона на ареала на вида и това, че този вид не е намиран в рамките на последните близо 100 

години, поставя под голямо съмнение успешното му използване като обект на мониторинг. 

Другото обстоятелство, което прави впечатление от прегледа на литературата, свързана с 

мониторинг на видовете, е това, че тя е крайно неравномерно разпределена между видовете. 

Наред с вече спомената особеност, че в научната литература липсват методики за 

определените за България видове, за най-емблематичния европейски вид насекомо, свързан с 

опазване на хабитатите – Lucanus cervus, данните от литературата, свързана с подходи, 

методики и схеми за мониторинг, могат да се определят като обилни на фона на останалите 

видове. Макар това да е по-добрият вариант от пълната липса на литература по темата, 

подобно обилие си има и своите негативни страни. В рамките на литературата и в търсене на 

http://entomologia.rediris.es/gtli/espa/dos/PCV1995.pdf
http://entomologia.rediris.es/gtli/espa/cuatro/E/bioluc.pdf
http://entomologia.rediris.es/gtli/espa/cuatro/E/bioluc.pdf
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общоевропейска схема за мониторинг на вида, обилието от предложения и възможности води 

до доста голям шум и до известно объркване, ако трябва да се вземе решение за възприемане 

на конкретна методика. Ако се вземе като пример само последната статия по темата – 

резултатите от изследванията и опитите на Harvey et al (2011b) – там се изследват степента на 

атрактивност и за двата пола на серия от плодове, включително манго и киви, гниеща 

дървесина, екскременти на ларви, корени от джинджифил и т.н. паралелно с отчитане на 

загиналите от автомобили екземпляри по даден път и акустично изследване на дървесината за 

присъствие на ларви на вида. Резултатите показват, че поне половината от примамките могат 

успешно да се използват за привличане на вида. Схемата с акустично изследване за наличие 

на ларви явно няма да работи в по-южните части на Европа, не и преди да са направени 

характеристиките на звука от ларвите на всички видове, развиващи се в дървесината. Една от 

най-новите методики, тествани на терен, е тази на Campanaro et al. (2011b), основаваща се на 

изследване на останките от вида, използвани за храна от техните естествени врагове по 

протежение на мрежата от пътища в дадена гора. Методът се основава на факта, че след 

улавянето им, враните предпочитат да изядат плячката си на сравнително открито, като в това 

отношение преминаващият през гората път се явява много подходящо място. Предимствата на 

метода са, че е лесен за изпълнение, сравнително евтин и дава представа за пространственото 

разпределение на популацията. Резултатите от прилагането му сочат припокриване на 

сезонните данни с тези от трансектното преброяване. Като недостатък трябва да се изтъкне, че 

изисква наличие на мрежа от горски пътища, както и паралелно обследване на популациите на 

враните и совите с района. Изисква се и добро познаване не само на вида, но най-вече на 

частите от тялото му за избягване на евентуалното им объркване с останки от други видове. 

Независимо от цялото разнообразие и шум в предложените за Lucanus cervus методики, прави 

впечатление и вече очертаваща се и налагаща се като стандартна методика (макар това да не 

е решено консенсусно от специалистите по тези въпроси), а именно – трансектното 

преброяване на летящите по залез екземпляри. Приемането и прилагането ѝ в няколко страни 

– като Испания, Италия Франция и Словения, към този момент я определя като водеща в 

мониторинга на вида. 

Малко по-ясно стоят нещата при мониторинга за останалите видове, обект на изследване във 

връзка с мрежата „Натура 2000“. При ксилофилните представители, при които има само една 

разработена методика, тя обикновено се приема от други екипи в други страни. Пример за това 

може да бъде даден с Rosalia alpina, с методиката за мониторинг, приложена в Испания и 

възприета в Италия. При останалите „Натура-видове“ (Morimus asper funereus; Cerambyx cerdo 

и Osmoderma eremita) методики за мониторинг са предложени едва наскоро за пръв път, като в 

повечето случаи те се базират на методи на изследвания върху количествени характеристики 

на техните популации. При представителите на сем. Carabidae общият подход е прилагането на 

методики, базиращи се на използването на земните (pitfall) капани. 

8. ТИП ARTHROPODA, КЛАС INSECTA, РАЗРЕД HYMENOPTERA, 

СЕМЕЙСТВО SCOLIIDAE 

I. Видове  
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 Megascolia maculata (Drury, 1773)  

В списъка от Приложение 1 към техническите спецификации видът е записан като Scolia 

flavifrons. 

 

II. Литературни и други източници на информация, свързани с методики за мониторинг и 

методики за оценка на видовете 

Видът не е бил обект на разработване на специална методика за мониторинг и оценка. 

Представителите на семейство Scoliidae са важни за биологичния контрол на ларвите на 

скарабидните твърдокрили (Osten et al., 2003), така че мониторингът на техните популации е 

тясно свързан с този на техните гостоприемници.  

За Megascolia maculata, както и за близки други групи насекоми (пчели, оси), е прилаган при 

екологични изследвания методът mark-recapture за оценка размера на популацията (Piek, 1990) 

при най-малко две последователни улавяния на животните в даденото място.  

При оценка на размера на популацията чрез използването на mark-recapture метод за 12 вида 

от разредите Orthoptera, Diptera и Hymenoptera, авторите стигат до следните изводи: (1) 

Lincoln-Petersen моделът е най-малко адекватен и не се препоръчва да се използва; (2) в 

случая на високо ниво на повторно улавяне моделите, базирани на затворени популации, 

осигуряват сходни резултати, отразявайки реалния размер на популациите; (3) в случаите на 

ниско ниво на повторно улавяне моделът на Schnabel е по-малко чувствителен към 

флуктуациите или частично липсата на повторно улавяне в поредица от преброявания, но 

комбинацията на моделите на Chapman и Schumacher-Eschmeyer осигуряват най-тесния 

доверителен интервал; (4) моделът на Jolly-Seber, оригинално описан за оценка на 

популационна динамика, е слабо ефективен за оценка на размера на популациите при 

насекоми, давайки много повече колебаещи се резултати, отколкото моделите, базирани на 

затворените популации. (5) оценителите, базирани на затворения модел на популацията, 

осигуряват най-достоверни резултати след 4-8 повторения на улавянията. 

Източници на информация: 

Budrys E., Budriene A. and S. Pakalniškis. 2004. Population size assessment using mark-release-

recapture of 12 species of Orthoptera, Diptera and Hymenoptera:a comparison of methods. — 

Latvijas Entomologs, 41: 32-43. 

Delattre E. 2003. Effectif et choix floraux de Bombus sylvarum (Hymenoptera, Apidae) à Eyne et à 

Llo (France, Pyrénées-Orientales). — Mémoire de Licence en Zoologie, Université de Mons-Hainaut, 

Mons, 47 pp. 

Piek T. 1990. Estimation of a local population size of Megascolia flavifrons (Hymenoptera: Scoliidae). 

— Entomologische Berichten, 50 (10): 146-148.  
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III. Оценка на наличните данни и анализ на пропуските в тях: 

Липсват изследвания за проследяване на състоянието на популацията на вида в България и 

другите страни, където се среща. 

За конкретния вид има само едно проведено изследване във Франция за оценка на локална 

популация, но без да се съобщава за размера на изследваната площ. Липсва сравнителен 

преглед на използването на различни методи за пригодност при събирането на данни и оценка 

на размера на популациите. 

9. ТИП ARTHROPODA, КЛАС INSECTA, РАЗРЕД HYMENOPTERA, 

СЕМЕЙСТВО FORMICIDAE 

I. Видове  

 Anergates atratulus (Schenck, 1852) 

 Camponotus dalmaticus (Nylander, 1849) 

 Camponotus fallax (Nylander, 1856) 

 Polyergus rufescens (Latreille, 1798) 

 

II. Литературни и други източници на информация, свързани с методики за мониторинг и 

методики за оценка на видовете 

Мравките са едни от най-често използваните обекти за биомониторинг поради широкото си 

разпространение и присъствие в почти всички сухоземни местообитания, таксономично 

разнообразни и сравнително добре разработени, чувствителни към промените в околната 

среда. Повечето от изследванията проследяват състоянието на съобществата на мравките в 

определена среда, отчитайки промените във видовия състав и структурата на съобществата, 

използвайки разнообразни методи за събиране с цел обхващане на всички екологични групи. 

Проследяването на състоянието на популациите на отделни видове се прилага за 

консервационно значими, инвазивни и видове с значително влияние върху голям брой други 

групи организми. В Европа най-често разработваните и прилагани методики за мониторинг на 

отделни видове са свързани с горските мравки (видовете от Formica rufa група), които се 

определят като ключови видове в горските екосистеми. На национално или регионално ниво се 

обобщават хабитатните предпочитания на вида, разпространение и състоянието на 

популацията, както и местните заплахи и препоръки. 

В зависимост от размера на тялото на мравките, като и от особеностите на тяхното поведение 

(например: степен на подвижност, тип на гнездостроене) са прилагани три стандарта на 

изследвани площадки при проучване на гнездовата плътност (Czechowski and Pisarski, 1990; 

Czechowski et al., 1990; Czechowski et al., 1995) – 1 м², 10 м² и 100 м². Най-големият размер 
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площадки е най-подходящ за три от видовете мравки, които са обект на доклада – Anergates 

atratulus, Polyergus rufescens и Camponotus dalmaticus, които обитават гнезда в почвата, а за 

четвъртия (дендрофилен) вид – Camponotus fallax – размер на площадката от 1 дка. Размерът 

на площадката може да се съобрази и в зависимост от характера на конкретния хабитат 

(основно степентта на хомогенност). 

 

Източници на информация: 

Bestelmeyer B. T., Agosti D., Alonso L. E. , Brand o R. F., Brown W. L. , Jr., Delabie J. H. C., and R. 

Silvestre. 2000. Field techniques for the study of ground-dwelling ants, pp. 122-144. In: Agosti D., 

Majer J. D., Alonso L. E. and T. R. Schultz (eds.), Ants: standard methods for measuring and 

monitoring biodiversity. Smithsonian Institution Press, Washington, DC. 

Czechowski W., Pisarski B. 1990. Ants (Hymenoptera, Formicoidea) of linden-oak-hornbeam forests 

and thermophilous oak forests of the Mazovian Lowland. 1. Nest density. − Fragmenta Faunistica, 

34: 133-141. 

Czechowski W, Pisarski B. and W. Czechowska. 1990. Ants (Hymenoptera, Formicoidea) of moist 

meadows on the Mazovian Lowland. − Fragmenta Faunistica, 34: 47-60. 

Czechowski W., Pisarski B. and K. Yamauchiet. 1995. Succession of ant communities (Hymenoptera, 

Formicidae) in moist pine forest. − Fragmenta Faunistica, 38 (24): 447-487. 

Koomen P., P J. van Helsdingen, 1996. Listing of biotopes in Europe according to their significance, N 

77, 74 pp. 

Ribas R., Campos R. B. F., Schmidt F. A. and R. R. C. Solar. 2012. Ants as Indicators in Brazil: A 

Review with Suggestions to Improve the Use of Ants in Environmental Monitoring Programs. − 

Psyche, 2012, Article ID 636749: 23 pages, doi:10.1155/2012/636749. 

Social Insects Specialist Group 1996. Anergates atratulus. In: IUCN 2013. IUCN Red List of 

Threatened Species. Version 2013.1. www.iucnredlist.org. Downloaded on 27 August 2013. 

 

III. Оценка на наличните данни и анализ на пропуските в тях: 

Anergates atratulus, Camponotus dalmaticus, Camponotus fallax, Polyergus rufescens 

За четирите вида мравки липсват специално разработени методики за мониторинг. От 

изброените методи за безгръбначни към Националната система за мониторинг на биологичното 

разнообразие (НСМБР), маршрутният метод за определяне плътността на мравуняците е 

отбелязан за мравки. Този метод е подходящ само за видове мравки, чиито гнезда са добре 

забележими, обикновено с външен надземен купол, което се отнася предимно за горските 

мравки. При горепосочените видове се изисква по-детайлно проучване и търсене на гнездата, 

които са под камъни или в дървесина. Затова работата по ограничени площадки с отчитане 

плътността на гнездата е най-подходяща за тях. 
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Освен липсата на прилагани методики за мониторинг, липсват достатъчно данни за актуалното 

разпространение на видовете в България. Всички известни находища на видовете са южно от 

Стара планина, което е отражение от общата проученост на мравките за територията на 

страната.  

Към този недостатък трябва да се добави, че тези видове се намират изключително рядко. 

Поради тази причина мониторинга следва да се провежда в местата, от които са съобщавани 

конкретните видове. 

10. ТИП ARTHROPODA, КЛАС INSECTA, РАЗРЕД HYMENOPTERA, 

СЕМЕЙСТВО FORMICIDAE 

I. Видове  

 Formica (Formica) lugubris Zetterstedt, 1838 (Космата горска мравка) 

 Formica (Formica) polyctena Förster, 1850 (Малка горска мравка) 

 Formica (Formica) pratensis Retzius, 1783 (Ливадна мравка) 

 Formica (Formica) rufa Linnaeus, 1761 (Червена горска мравка) 

 

II. Литературни и други източници на информация, свързани с методики за мониторинг и 

методики за оценка на видовете 

Мравки и биомониторинг 

Мравките са високо социални насекоми, формиращи “суперорганизми” с уникална структура и 

управление на ресурсите. Те са потенциален кандидат за използване като индикаторна група в 

мониторингови програми (Alonso 2000), защото отговарят на критериите: 

 Разнообразна група са: около 60 000 вида в света (http://antbase.org) и над 160 вида в 

България (Lapeva-Gjonova et al. 2010); 

 Срещат се в голямо количество в почти всеки сухоземен биотоп (Hölldobler, Wilson 

1990); 

 Относително лесно се събират – седентарни организми; 

 Има достатъчно изследвания за връзката им с разнообразието на растителни и други от 

животинските групи; 

 Те са “ключови видове” в екосистемите като хищници, жертви, мършояди, 

разпространители на семена, мутуалисти и др. (Alonso 2000); 

 Реакциите им към измененията на околната среда са подобни на тези на други таксони. 

 Повечето видове имат стационарни, постоянни гнезда, с ограничени хранителни 
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участъци (с радиус от няколко сантиметра до няколко стотици метра). 

 Те са „umbrella species“ в консервационната биология. Те са уязвими към пряко 

безпокойство, причинено от търговско събиране на какавидите за храна на птиците, 

унищожаване и фрагментация на подходящото местообитание, директното 

унищожаване на мравуняците, обезлесяването и обща липса на подходящо управление 

на местообитанията (Domisch et al. 2005). 

От 50 години насам червените горски мравки са мечтаният обект за био-контрол и 

биомониторинг (http://antbase.blogspot.com/2010/03/of-wood-ants-and-bioindicators.html). Но 

това не се случва до днес, въпреки описаните по-горе характеристики (Underwood, Fisher 

2006). Причините са много: 

 Неясна таксономия за част от видовете червени горски мравки (например за Formica 

lugubris и F. paralugubris, за които в последните няколко години се правят генетични 

изследвания) (Bernasconi et al. 2010);  

 Нерядко се случва в едно и също гнездо да се срещат повече от 1 вид червени горски 

мравки (Czechowski 1993a, b, Czechowski 2001, Zakharov, Zakharov 2011), като не е ясно 

дали играят ролята на паразити или са различни морфи на един и същ вид. 

 Непроучена демографска структура при червените горски мравки в световен мащаб; 

 Наблюдава се хибридизация в някои популации (Seifert et al. 2010, Bernasconi et al. 

2011). 

 Изследванията трябва да се правят върху цялата популация на даден вид (Длусский, 

1967), което е много трудоемко и времеемко. Наблюдават се летни и зимни гнезда, 

временни гнезда, „междинни станции“ на една и съща колония мравки. 

 Размерът на купола не е показател за числеността на гнездото (Длусский, 1967). 

 Младите гнезда са с много екземпляри, но с малки куполи. Старите гнезда – обратно. 

Размерът на купола често зависи от климатични фактори. 

 Разпределението на мравуняците е неравномерно в пространството и зависи от 

множество фактори: степен на влажност, осветеност, дървесните видове, хранителна 

база, междувидови взаимоотношения (Хохлов 2005). Поради това е трудно да се 

получат точни резултати. 

Съществуващи методики за мониторинг на червени горски мравки 

Сравнително малко мониторингови програми са провеждани или се провеждат върху 

червените горски мравки в Европа, като се има предвид, че червените горски мравки са 

подходящ обект. От 50-те години на миналия век се провеждат програми за защита на 

червените горски мравки чрез строеж на оградни мрежи на мравуняците или чрез изкуствената 

им колонизация (Cherix 1977). Дискутират се разнообразни методи за събиране на данни за 

мониторинг на мравки (Underwood, Fisher 2006). Достъпни са отчетни доклади от мониторинг, 

провеждан в Шотландия (Hughes 2006, Hughes, Broome 2007); в Англия (Falk 2003); в Русия 

(Хохлов 2005). Задълбочени проучвания върху червените горски мравки, описващи и 

екологичните им предпочитания са правени в Швейцария (Cherix et al. 2007, 2012, Freitag et al. 
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2008). Правят се изследвания в Белгия с цел подобряване състоянието на червените горски 

мравки в резерватите и извън тях (Dekonick et al. 2010). В настоящия момент продължава 

мониторингът на червените горски мравки в горските резервати на Швейцария чрез проект, 

наречен „Formica-Forêts-CH“. 

Според индикативния списък с методи за мониторинг на безгръбначни животни, включен в 

„Практическо ръководство“ към НСМБР, при мравките се използва: „Маршрутен метод за 

определяне плътността на мравуняците. Използва се тристепенна скала за големината на 

колониите и тяхното състояние.“ (Институт по зоология – БАН). Маршрутният метод 

съответства на трансектния метод, който се предлага от автора в настоящия проект. В 

посочената в „Практическо ръководство“ към НСМБР методика не става ясно коя тристепенна 

скала е предложена. Според литературните данни (Hughes, Broome 2007) гнездата се 

разглеждат в три класа по размери (диаметър): до 50 см, 50-150 см и над 150 см. В методиката 

за мониторинг сме отбелязали, че данните се анализират спрямо тези 3 класа, но данните във 

формулярите се записват точно, а не в скали, с цел по-прецизна последваща оценка на 

състоянието на колониите и проследяване на тенденции в развитието им. Това е в сила 

особено ако мониторингът се прави ежегодно или на всеки 2 години. 

Formica (Formica) lugubris (Космата горска мравка) 

Съществуващи методики за мониторинг: 

Разработени са доклади, включващи методика за мониторинг на червените горски мравки, 

срещащи се в Шотландия - Formica lugubris, F. aquilonia, Formica exsecta, Formica sanguinea 

(Hughes 2006, Hughes, Broome 2007). Всички те се срещат и в България, но в Приложение 1 от 

тях е включена само Formica lugubris. Тъй като биологията, екологичните характеристики и 

местообитанията на червените горски мравки са много сходни, методиката може да бъде 

заимствана. Методът се състои в пряко броене на всички гнезда в квадрат с определена площ. 

По-късно (Borkin et al. 2012) предлагат принципна модификация на мониторинговия метод на 

прякото броене (за Formica lugubris и F. aquilonia) с този на трансектите, включващ „distance 

sampling line transect survey of nests” (събиране на данни за гнездата чрез измерване на 

разстоянията от линейни трансекти). Оригиналният метод е публикуван от Buckland et al. 

(1993) за бозайници и птици. 

Методиките за състоянието на видовете червени горски мравки в достъпната литература са 

част от методиките за мониторинг. Споменати са някои параметри на гнездата и 

морфометрични белези на самите екземпляри (размер на тялото, окосменост, брой зъбци на 

мандибулите и др.), които вероятно имат връзка с деградацията на хабитата (Vepsalainen, 

Wuorenrinne 1978, Хохлов 2005, Fedoseeva 2011, Zakharov, Zakharov 2011). 

Formica (Formica) polyctena (Малка горска мравка) 

Съществуващи методики за мониторинг: Виж текста за Formica lugubris. Методиките 

важат и за този вид. 
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Formica (Formica) pratensis (Ливадна мравка) 

Съществуващи методики за мониторинг: Виж текста за Formica lugubris. Методиките 

важат и за този вид. 

Formica (Formica) rufa (Червена горска мравка) 

Съществуващи методики за мониторинг: Виж текста за Formica lugubris. Методиките 

важат и за този вид. 
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III. Оценка на наличните данни и анализ на пропуските в тях: 

Методът на линейните трансекти с “distance sampling” (Borkin et al. 2012) е ефективен, защото 

позволява на един експерт за кратко време да проучи голяма площ без да изброява всички 

гнезда. Вместо това, събраните данни от разстоянието на гнездата от линията на трансекта се 

използват за оценяване на „вероятността за откриване на гнездата“ и „ефективната ширина на 

трансекта“, с помощта на свободен софтуер "Distance". Методът е бърз, но не много прецизен. 

Този метод се използва при напълно проходими, равни терени, в добре проредени гори, 

трансектите са успоредни, дълги няколко километра, като целта е да се обходи цялата 

територия на биотопа без да се броят всички гнезда. В нашия случай от метода по Borkin et al. 

(2012) са взети оптималните размери за ширина на трансекта (5 м общо) за мониториране на 

червените горски мравки (виж Методика за мониторинг), но като цяло ще бъде използван 

класическият метод на броене на всички гнезда по протежението на трансекта. 

В България липсват публикувани данни за предходни изследвания на червените горски мравки, 

събирани чрез количествени методи. Има множество публикации (виж Методика за 

мониторинг), които са само съобщения на местоположенията на отделни популации. След 1970 

година, когато са провеждани по-пълни проучвания на червените горски мравки у нас, са 

споменати плътности на популациите на червените горски мравки, без да се изясняват 

методите на събиране на данните (Atanassov 1974, 1983, Бобев 1972, 1973, Вътов, Бобев 1976, 

Wesselinoff 1973, 1979, Vesselinov 1981). 

В непубликуван труд (доклад) В. Антонова посочва резултати от изследване на популацията на 

Formica lugubris във фрагментирана гора в НП „Пирин“ чрез количествени методи – трансекти 

от по 100 м дължина и 2 м ширина в площи от няколко хектара. Предварителните резултати 
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сочат, че това са недостатъчни по площ трансекти за изследвания район със североизточно 

изложение и вековни, сенчести гори от смърч и бяла мура. 

11. ТИП ARTHROPODA, КЛАС INSECTA, РАЗРЕД LEPIDOPTERA, 

СЕМЕЙСТВА PAPILIONIDAE, PIERIDAE, LYCAENIDAE 

I. Видове  

 Zerynthia polyxena ([Denis & Schiffermüller], 1775) 

 Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) 

 Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) 

 Pieris ergane (Geyer, [1828]) 

 Pieris krueperi Staudinger, 1860 

 Pontia chloridice (Hübner, [1813]) 

 Lycaena dispar ([Haworth], 1802) 

 Lycaena ottomanus (Lefebvre, [1830]) 

 Scolitantides orion (Pallas, 1771) 

 Maculinea arion (Linnaeus, 1758) 

 Maculinea nausithous (Bergsträsser, 1779) 

 Maculinea alcon ([Denis & Schiffermüller], 1775) 

 Agriades dardanus (Freyer, [1844]) Plebeius dardanus 

 Plebejus sephirus (Frivaldszky, 1835) 

 Polyommatus eroides (Frivaldszky, 1835) 

 

II. Литературни и други източници на информация, свързани с методики за мониторинг и 

методики за оценка на видовете 

От съществено значение при разработката на методики за мониторинг и тяхното прилагане са 

познанията за следните основни характерни черти при отделните видове - (1) известното 

разпространение на вида на територията на страната, (2) видово специфичните предпочитания 

към определен тип хабитат и (3) фенологията - периодът на летене на имагото. Като 

допълнение трябва да се отчита и фактът, че видовете от групата са хелиофили и 

установяването на индивиди на терен е пряко свързано с благоприятни условия на времето - 

безоблачно, без силен вятър. Данни за биологията на видовете, включващи хранителното 

растение на ларвите, също са полезни.  
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Няма публикувани източници на информация, свързани с методики за мониторинг и методики 

за оценка на видовете, прилагани на територията на България. В рамките на проекта 

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 

видове - фаза І“ са разработени схеми за мониторинг на видовете Lycaena dispar, Maculinea 

nausithous и Polyommatus eroides, които представят в най-общ план как да се избират местата 

за мониторинг и параметрите, които да се отчитат при теренната работа. 

Предлаганият непубликуван метод за отчитането на индивиди от групата Lepidoptera (Попов, 

Делчев и Хубенов, 2000 - БШПОБР, МОСВ) в индикативния списък с методи за мониторинг на 

безгръбначни животни, включен в „Практическо ръководство“ към НСМБР 

(http://eea.government.bg/bg/bio/nsmbr/practical-guidance), в първата си част представлява 

много опростен вариант на броене по трансект на Pollard. Втората част е неприложима, тъй 

като не дава (1) точна информация за площта на популацията на вида и (2) при т. нар. 

териториални видове (при които всеки индивид „пази“ определена територия от заселената), 

например Lycaena dispar, силно изкривява данните за числеността в посока надолу. При този 

метод не е заложено и отчитане на неблагоприятно действащите природни или причинени от 

човека влияния върху хабитата и самия вид. 

В чуждестранната литература методики за отчитане на числеността на дневни пеперуди 

съществуват още от средата на миналия век (Ehrlich, P. R., S. E. Davidson 1960. Techniques for 

capture–recapture studies of Lepidoptera populations. - Journal of the Lepidopterists’ Society, 14: 

227-229). Прилагани са често за видове от род Euphydryas на територията на САЩ. Базират се 

на техника за взимане на проби MRR [mark-release-recapture]. Точността на резултатите от този 

тип методики е висока. Основен недостатък е, че пеперудите са прекалено „нежни“ и 

поставянето на маркери и кодове по крилата вреди сериозно на самите индивиди, а оттам е и в 

пряко противоречие с природозащитната същност на подобни проекти. Прилагането на такъв 

подход при редки видове, и то в продължение на години, от тази гледна точка е неоправдано. 

Друг метод е този, разработен от Pollard (Pollard, E. 1977. A method for assessing changes in the 

abundance of butterflies. - Biological Conservation, 12: 115-134). В модифициран вариант 

пеперудите се отчитат при движение в трансект, като изследователят брои индивидите пред 

него на разстояние с ширина, дължина и височина 5 м. Друг основен недостатък и на двата 

типа е, че са твърде времеемки и поради тази причина финансово скъпи. Отчитането се прави 

всеки ден в продължение на седмица по един и същ трансект. И при двата метода липсва 

залагане на отчитане на неблагоприятно действащите природни или причинени от човека 

влияния върху хабитата и самия вид. 

 

III. Оценка на наличните данни и анализ на пропуските в тях: 

Оценката на наличните данни и анализът на пропуските в тях показват, че няма публикувани 

източници на информация, свързани с методики за мониторинг и методики за оценка на 

видовете, прилагани на територията на България. Съществуващите източници засягат в по-

голямата си част разпространението на видовете в България, което е добре, но не напълно, 

проучено. В по-малка част има данни за екологията и биологията на отделните видове, като 

единствено фенологията е добре известна. Видът Agriades dardanus е с напълно неизвестна 
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биология. 

12. ТИП ARTHROPODA, КЛАС INSECTA, РАЗРЕД LEPIDOPTERA, 

СЕМЕЙСТВА NYMPHALIDAE, HESPERIIDAE 

I. Видове  

 Erebia ottomana Herrich-Schäffer, [1847] 

 Apatura iris (Linnaeus, 1758) 

 Apatura ilia ([Denis & Schiffermüller], 1775) 

 Apatura metis Freyer, 1829 

 Limenitis populi (Linnaeus, 1758) 

 Neptis sappho (Pallas, 1771) 

 Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758) 

 Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) 

 Melitaea trivia ([Denis & Schiffermüller], 1775) 

 Brenthis hecate ([Denis & Schiffermüller], 1775) 

 Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771) 

 Erynnis marloyi (Boisduval, [1834]) 

 Pyrgus cinarae (Rambur, [1839]) 

 

II. Литературни и други източници на информация, свързани с методики за мониторинг и 

методики за оценка на видовете 

От съществено значение при разработката на методики за мониторинг и тяхното прилагане са 

познанията за следните основни характерни черти при отделните видове - (1) известното 

разпространение на вида на територията на страната, (2) видово специфичните предпочитания 

към определен тип хабитат и (3) фенологията - периодът на летене на имагото. Като 

допълнение трябва да се отчита и фактът, че видовете от групата са хелиофили и 

установяването на индивиди на терен е пряко свързано с благоприятни условия на времето - 

безоблачно, без силен вятър. Данни за биологията на видовете, включващи хранителното 

растение на ларвите, също са полезни.  

Няма публикувани източници на информация, свързани с методики за мониторинг и методики 

за оценка на видовете, прилагани на територията на България. В рамките на проекта 

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 
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видове - фаза І“ са разработени схеми за мониторинг на видовете Euphydryas maturna и E. 

aurinia, които представят в най-общ план как да се избират местата за мониторинг и 

параметрите, които да се отчитат при теренната работа. 

Предлаганият непубликуван метод за отчитането на индивиди от групата Lepidoptera (Попов, 

Делчев и Хубенов, 2000 - БШПОБР, МОСВ) в индикативния списък с методи за мониторинг на 

безгръбначни животни, включен в „Практическо ръководство“ към НСМБР 

(http://eea.government.bg/bg/bio/nsmbr/practical-guidance) в първата си част представлява 

много опростен вариант на броене по трансект на Pollard. Втората част е неприложима, тъй 

като не дава (1) точна информация за площта на популацията на вида и (2) при т. нар. 

териториални видове (при които всеки индивид „пази“ определена територия от заселената), 

например Neptis sappho, силно изкривява данните за числеността в посока надолу. При този 

метод не е заложено и отчитане на неблагоприятно действащите природни или причинени от 

човека влияния върху хабитата и самия вид. 

В чуждестранната литература методики за отчитане на числеността на дневни пеперуди 

съществуват още от средата на миналия век (Ehrlich, P. R., S. E. Davidson 1960. Techniques for 

capture–recapture studies of Lepidoptera populations. - Journal of the Lepidopterists’ Society, 14: 

227-229). Прилагани са често за видове от род Euphydryas на територията на САЩ. Базират се 

на техника за взимане на проби MRR [mark-release-recapture]. Точността на резултатите от този 

тип методики е висока. Основен недостатък е, че пеперудите са прекалено „нежни“ и 

поставянето на маркери и кодове по крилата вреди сериозно на самите индивиди, а оттам е и в 

пряко противоречие с природозащитната същност на подобни проекти. Прилагането на такъв 

подход при редки видове и то в продължение на години от тази гледна точка е неоправдано. 

Друг метод е този, разработен от Pollard (Pollard, E. 1977. A method for assessing changes in the 

abundance of butterflies. - Biological Conservation, 12: 115-134). В модифициран вариант 

пеперудите се отчитат при движение в трансект, като изследователят брои индивидите пред 

него на разстояние с ширина, дължина и височина 5 м. Друг основен недостатък и на двата 

типа е, че са твърде времеемки и поради тази причина финансово скъпи. Отчитането се прави 

всеки ден в продължение на седмица по един и същ трансект. И при двата метода липсва 

залагане на отчитане на неблагоприятно действащите природни или причинени от човека 

влияния върху хабитата и самия вид. 

 

III. Оценка на наличните данни и анализ на пропуските в тях: 

Оценката на наличните данни и анализът на пропуските в тях показват, че няма публикувани 

източници на информация, свързани с методики за мониторинг и методики за оценка на 

видовете, прилагани на територията на България. Съществуващите източници засягат в по-

голямата си част разпространението на видовете в България, което е добре, но не напълно, 

проучено. В по-малка част има данни за екологията и биологията на отделните видове, като 

единствено фенологията е добре известна. Видовете Erebia ottomana, Brenthis hecate, 

Carterocephalus palaemon, Erynnis marloyi и Pyrgus cinarae са с напълно неизвестна биология в 

България. 
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13. ТИП ARTHROPODA, КЛАС INSECTA, РАЗРЕД LEPIDOPTERA, 

СЕМЕЙСТВА ARCTIIDAE, LASIOCAMPIDAE, SPHINGIDAE, SATURNIIDAE 

I. Видове  

 Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) 

 Chelis maculosa Gerning, 1780 

 Lasiocampa grandis (Rogenhofer, 1891) 

 Phyllodesma ilicifolia (Linnaeus, 1758) 

 Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) 

 Rethera komarovi (Bremer & Grey, 1853) 

 Dolbina elegans A. Bang-Haas, 1912 

 Perisomena caecigena (Kupido, 1825) 

 

II. Литературни и други източници на информация, свързани с методики за мониторинг и 

методики за оценка на видовете 

От съществено значение при разработката на методики за мониторинг и тяхното прилагане са 

познанията за следните основни характерни черти при отделните видове - (1) известното 

разпространение на вида на територията на страната, (2) видово специфичните предпочитания 

към определен тип хабитат и (3) фенологията - периодът на летене на имагото. Като 

допълнение трябва да се отчита и фактът, че имагото на вида Euplagia quadripunctaria се среща 

през деня и установяването на индивиди на терен е пряко свързано с благоприятни условия на 

времето - безоблачно, без силен вятър. Останалата част от групата са нощно активни. Данни 

за биологията на видовете, включващи хранителното растение на ларвите, също са полезни.  

Няма публикувани източници на информация, свързани с методики за мониторинг и методики 

за оценка на видовете, прилагани на територията на България. В рамките на проекта 

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 

видове - фаза І“ е разработена схема за мониторинг на вида Euplagia quadripunctaria, която 

представя в най-общ план как да се избират местата за мониторинг и параметрите, които да се 

отчитат при теренната работа. 

Предлаганият непубликуван метод за отчитането на индивиди от групата Lepidoptera (Попов, 

Делчев и Хубенов, 2000 - БШПОБР, МОСВ) в индикативния списък с методи за мониторинг на 

безгръбначни животни, включен в „Практическо ръководство“ към НСМБР 

(http://eea.government.bg/bg/bio/nsmbr/practical-guidance) е разработван за дневно активни 

пеперуди и в първата си част, която представлява много опростен вариант на броене по 

трансект на Pollard, е приложим единствено за Euplagia quadripunctaria. 

В чуждестранната литература също отсъстват методики за мониторинг за тези видове. 
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Единствените използваеми в някаква степен напътствия са разработени в Обединеното 

кралство Великобритания и Северна Ирландия през 2007 година в National Moth Recording 

Scheme и целта им е предимно в събиране на данни за разпространението на видовете, главно 

с използване на светлинни ловилки. Използването на други методи, като събиране на данни 

чрез феромонни капани, съществува само при вредители по различни земеделски култури и 

гори, но в техния случай са налице данни за химическия състав на феромоните - нещо, което е 

неизвестно при изследваната група. 

При Euplagia quadripunctaria може да се използва броене по трансект на Pollard (Pollard, E. 

1977. A method for assessing changes in the abundance of butterflies. - Biological Conservation, 12: 

115-134). В модифициран вариант пеперудите се отчитат при движение в трансект, като 

изследователят брои индивидите пред него на разстояние с ширина, дължина и височина 5 м. 

Основен недостатък е, че е твърде времеемък и поради тази причина финансово скъп. 

Отчитането се прави всеки ден в продължение на седмица по един и същ трансект. При този 

метод липсва залагане на отчитане на неблагоприятно действащите природни или причинени 

от човека влияния върху хабитата и самия вид. 

 

III. Оценка на наличните данни и анализ на пропуските в тях: 

Оценката на наличните данни и анализът на пропуските в тях показват, че няма публикувани 

източници на информация, свързани с методики за мониторинг и методики за оценка на 

видовете, прилагани на територията на България. Съществуващите източници засягат в по-

голямата си част разпространението на видовете в България, като дори и то е непълно, 

особено за видовете Lasiocampa grandis и Phyllodesma ilicifolia. Данните за екологията и 

биологията на отделните видове, с изключение на фенологията, са откъслечни. Видовете Chelis 

maculosa, Phyllodesma ilicifolia и Rethera komarovi са с напълно неизвестна биология в България. 

14. ТИП ARTHROPODA, КЛАС INSECTA, РАЗРЕД LEPIDOPTERA, 

СЕМЕЙСТВА GEOMETRIDAE, NOCTUIDAE, CRAMBIDAE 

I. Видове  

 Charissa obscurata (Denis & Schiffermüller, 1775) 

 Charissa certhiatus (Rebel & Zerny, 1931) 

 Agriopis beschkovi Ganev, 1987 

 Erannis declinans (Staudinger, 1879) 

 Nychiodes waltheri Wagner, 1919 

 Nychiodes dalmatina Wagner, 1909 

 Polymixis rufocincta (Geyer, [1828]) 
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 Agrochola wolfschlaegeri (Boursin, 1953) 

 Agrochola rupicapra (Staudinger, 1879) 

 Oncocnemis michaelorum Beshkov, 1997 

 Acontia melanura (Tauscher, 1809) 

 Anarta mendax (Staudinger, 1879) 

 Anarta stigmosa (Christoph, 1887) 

 Agrotis vestigialis (Hufnagel, 1766) 

 Euxoa vitta (Esper, [1789]) 

 Catoptria majorellus (Drenowski, 1925) 

 

II. Литературни и други източници на информация, свързани с методики за мониторинг и 

методики за оценка на видовете 

От съществено значение при разработката на методики за мониторинг и тяхното прилагане са 

познанията за следните основни характерни черти при отделните видове - (1) известното 

разпространение на вида на територията на страната, (2) видово специфичните предпочитания 

към определен тип хабитат и (3) фенологията - периодът на летене на имагото. Като 

допълнение трябва да се отчита и фактът, че имагото на вида Catoptria majorellus лети през 

деня и установяването на индивиди на терен е пряко свързано с благоприятни условия на 

времето - безоблачно, без силен вятър. Останалата част от групата са нощно активни. Данни 

за биологията на видовете, включващи хранителното растение на ларвите, също са полезни.  

Няма публикувани източници на информация, свързани с методики за мониторинг и методики 

за оценка на видовете, прилагани на територията на България. 

Предлаганият непубликуван метод за отчитането на индивиди от групата Lepidoptera (Попов, 

Делчев и Хубенов, 2000 - БШПОБР, МОСВ) в индикативния списък с методи за мониторинг на 

безгръбначни животни, включен в „Практическо ръководство“ към НСМБР 

(http://eea.government.bg/bg/bio/nsmbr/practical-guidance) е разработван за дневно активни 

пеперуди и в първата си част, която представлява много опростен вариант на броене по 

трансект на Pollard, е приложим единствено за Catoptria majorellus. 

В чуждестранната литература също отсъстват методики за мониторинг за тези видове. 

Единствените използваеми в някаква степен напътствия са разработени в Обединеното 

кралство Великобритания и Северна Ирландия през 2007 година в National Moth Recording 

Scheme и целта им е предимно в събиране на данни за разпространението на видовете, главно 

с използване на светлинни ловилки. Използването на други методи, като събиране на данни 

чрез феромонни капани, съществува само при вредители по различни земеделски култури и 

гори, но в техния случай са налице данни за химическия състав на феромоните - нещо, което е 

неизвестно при изследваната група. 

При Catoptria majorellus може да се използва броене по трансект на Pollard (Pollard, E. 1977. A 
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method for assessing changes in the abundance of butterflies. - Biological Conservation, 12: 115-

134). В модифициран вариант пеперудите се отчитат при движение в трансект, като 

изследователят брои индивидите пред него на разстояние с ширина, дължина и височина 5 м. 

Основен недостатък е, че е твърде времеемък и поради тази причина финансово скъп. 

Отчитането се прави всеки ден в продължение на седмица по един и същ трансект. При този 

метод липсва залагане на отчитане на неблагоприятно действащите природни или причинени 

от човека влияния върху хабитата и самия вид. 

 

III. Оценка на наличните данни и анализ на пропуските в тях: 

Оценката на наличните данни и анализът на пропуските в тях показват, че няма публикувани 

източници на информация, свързани с методики за мониторинг и методики за оценка на 

видовете, прилагани на територията на България. Съществуващите източници засягат в по-

голямата си част разпространението на видовете в България, като дори и то е непълно, 

особено при видовете Anarta stigmosa, Agrotis vestigialis и Euxoa vitta. Данните за екологията и 

биологията на отделните видове, с изключение на фенологията, са откъслечни. Всички видове 

от групата са с напълно неизвестна биология в България. 

15. ТИП MOLLUSCA, КЛАС GASTROPODA, РАЗРЕД MESOGASTROPODA 

I. Видове  

 Belgrandiella angelovi Pinter 1968 (Няма българско име) 

 B. bulgarica Angelov 1972 (Няма българско име) 

 B. bureschi Angelov 1976 (Няма българско име) 

 Pontobelgrandiella nitida (Angelov 1972) (Няма българско име) 

 Bythinella austriaca (Няма българско име) – този вид не се среща в България и всички 

предишни съобщения касаят комплекс от множество видове от същия род (Glöer & 

Georgiev 2009, 2011). 

 Pseudamnicola (=Grossuana?) consociella euxina Wagner 1927 (Няма българско име) – вид 

с неясен таксономичен статус, видове от този род досега не са доказани за територията 

на България чрез анатомични изследвания. 

 Pseudamnicola (=Grossuana) cordeanui (Няма българско име) 

 

II. Литературни и други източници на информация, свързани с методики за мониторинг и 

методики за оценка на видовете 

1. Литературни и други източници на информация, свързани с методики за мониторинг и 
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методики за оценка на видовете – липсват данни. Списъкът на НСМБР със съществуващи 

методи за мониторинг на безгръбначни животни и методиките, разработени в рамките на 

проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания 

и видове – фаза І“, са неприложими за тази група гастроподи. 

2. Особености на видовете и разпространение. 

Всички видове спадат към екологичната група хидробииде, обитаващи повърхностни извори. 

Те са с много малки размери – 1,2-2,5 мм. Популациите им са разположени на много малка 

площ – от по-малко от един квадратен метър до максимум около 5-10 кв. м в много плитки 

води (няколко см дълбочина). Общата численост на популацията в страната е много ниска 

(известни само от едно или няколко находища с много малка площ). Екологичната плътност е 

от ниска до много висока. Пиковете в числеността са през пролетта, лятото и ранна есен (до 

средата на октомври). Активност – целогодишно. Всички са стенотермни и реофилни, локални 

или регионални ендемити. Тези особености на видовете определят и специфичната методика 

за мониторинг. 

 

III. Оценка на наличните данни и анализ на пропуските в тях: 

Липсват данни относно методики за мониторинг на тези видове, а също и данни за техните 

популационни особености. 

16. ТИП MOLLUSCA, КЛАС GASTROPODA, РАЗРЕД MESOGASTROPODA 

I. Видове  

 Belgrandiella hessei Wagner 1927 (Няма българско име) 

 B. pussila Angelov 1959 (Няма българско име) 

 Cavernisa zaschevi (Angelov 1959) (Няма българско име) 

 Insignia macrostoma Angelov 1972 (Няма българско име) 

 Iglica acicularis Angelov 1959 (Няма българско име) 

 Saxurinatur buresi (= Bythiospeum bureschi) (Wagner 1927) (Няма българско име) 

 Plagigeyeria procerula (Angelov 1965) (Няма българско име) 

 

II. Литературни и други източници на информация, свързани с методики за мониторинг и 

методики за оценка на видовете 

1. Литературни и други източници на информация, свързани с методики за мониторинг и 

методики за оценка на видовете – липсват данни. Списъкът на НСМБР със съществуващи 
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методи за мониторинг на безгръбначни животни и методиките, разработени в рамките на 

проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове – фаза І“ са неприложими за тази група гастроподи.  

2. Особености на видовете и разпространение. 

Всички видове спадат към екологичната група хидробииде обитаващи подземни води. 

Единствената информация за екологията на видовете е, че те са стигобионти. Липсват данни 

за биологията и екологията им. Много от видовете не са намирани никога живи, а само по 

празни черупки в речни наноси в пещерите. Всички са с малки размери, под 2,5 мм. Тези 

особености на видовете определят и специфичната методика за мониторинг. 

 

III. Оценка на наличните данни и анализ на пропуските в тях: 

Липсват данни относно методики за мониторинг на тези видове, а също и данни за техните 

популационни особености. За много от тях са известни само морфологията на черупката, дори 

без оперкулума, никога не са намирани живи и не са проучвани в близките 40-50 години. 

17. ТИП MOLLUSCA, КЛАС GASTROPODA, РАЗРЕД STYLOMMATOPHORA 

I. Видове  

 Balea perversa (Linnaeus, 1758) (Дървесна Балеа) 

 Chilostoma (Wladislawia) polinskii (A.J. Wagner, 1928) sin. Helicigona polinskii (Wagner, 

1928) (Голяма алпийска Владиславия) 

 Chilostoma (Wladislawia) sztolcmani (A.J. Wagner, 1928) sin. Helicigona sztolcmani (Wagner, 

1928) (Малка алпийска Владиславия)  

 Helix (Helix) lucorum Linnaeus, 1758 (турски, обикновен или кафяв градински охлюв) 

 Helix (Helix) pomatia Linnaeus, 1758 (лозов охлюв, светъл градински охлюв) 

 Macedonica martae Sajo, 1968 (Мацедоника на Марте) 

 Macedonica zilchi Urbański, 1972 (Мацедоника на Цилх) 

 Vallonia enniensis (Gredler, 1856) (Набраздена Валония) 

 Vertigo (Vertigo) moulinsiana (Dupuy, 1849) (Дезмолинов спираловиден охлюв) 

 Vertigo (Vertilla) angustior Jeffreys, 1830 (Тесноустен спираловиден охлюв) 

 

II. Литературни и други източници на информация, свързани с методики за мониторинг и 

методики за оценка на видовете 
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Balea perversa (Linnaeus, 1758) 

 Методики за мониторинг 

При видове, чиито популации са малочислени и/или с ниска плътност, методиките, 

предвиждащи изследване на определена повърхност от местообитанието или обем субстрат, са 

малко ефективни и се нуждаят от голям брой извадки (единичните проби), което често е 

трудно приложимо (времеемко и ресурсоемко). Основният недостатък на тези методи идва от 

сравнително малката площ/обем на пробата, съответно малката обща изследвана площ; също 

така случайния подбор на местата за пробовземане и, като цяло, вероятността съответният вид 

да не бъде установен. В настоящото проучване ще се използва трансектният метод, при който 

по определен брой трансекти с предварително зададена дължина, ще търсят екземпляри от 

видовете. 
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Chilostoma (Wladislawia) polinskii (A.J. Wagner, 1928) 

 Методики за мониторинг 

При видове със среден или голям размер, чиито популации се отличават с висока плътност и 

обитават открити и/или полуоткрити местообитания, методите, предвиждащи отчет на 

(живите) екземпляри в определен брой повърхностни проби (размери 25х25 см, 50х50 см или 

1х1 м) за съответния полигон, са изцяло приложими (Метод за отчитане на плътността на 

сухоземни черупчести мекотели от „Практическо ръководство“ към НСМБР, както и други 

модификации на метода на Ökland (1930)). По отношение на видовете от род Chilostoma в 

България целенасочено мониторингово проучване не е правено. 

Литература: 
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Chilostoma (Wladislawia) sztolcmani (A.J. Wagner, 1928) 

Методики за мониторинг 

При видове със среден или голям размер, чиито популации се отличават с висока плътност и 

обитават открити и/или полуоткрити местообитания, методите, предвиждащи отчет на 

(живите) екземпляри в определен брой повърхностни проби (размери 25х25 см, 50х50 см или 

1х1 м) за съответния полигон, са изцяло приложими (Метод за отчитане на плътността на 

сухоземни черупчести мекотели от „Практическо ръководство“ към НСМБР, както и други 

модификации на метода на Ökland (1930)). По отношение на видовете от род Chilostoma в 

България целенасочено мониторингово проучване не е правено. 
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Helix (Helix) lucorum Linnaeus, 1758  

Методики за мониторинг 

При видове със среден или голям размер, чиито популации се отличават с висока плътност и 

обитават открити и/ или полуоткрити местообитания, методите, предвиждащи отчет на 

(живите) екземпляри в определен брой повърхностни проби (размери 25х25 см, 50х50 см или 

1х1 м) за съответния полигон, са изцяло приложими (Метод за отчитане на плътността на 

сухоземни черупчести мекотели от „Практическо ръководство“ към НСМБР, както и други 

модификации на метода на Ökland (1930)). По отношение на видовете от род Helix в България 

целенасочено мониторингово проучване не е правено, но екземпляри от H. lucorum са 

отчетени при количествено и качествено проучване на сухоземната охлювна фауна в град 

София (Dedov & Penev 2004). 
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Helix (Helix) pomatia Linnaeus, 1758  

Методики за мониторинг 

При видове със среден или голям размер, чиито популации се отличават с висока плътност и 

обитават открити и/или полуоткрити местообитания, методите, предвиждащи отчет на 

(живите) екземпляри в определен брой повърхностни проби (размери 25х25 см, 50х50 см или 

1х1 м) за съответния полигон, са изцяло приложими (Метод за отчитане на плътността на 

сухоземни черупчести мекотели от „Практическо ръководство“ към НСМБР, както и други 

модификации на метода на Ökland (1930)). По отношение на видовете от род Helix в България 

целенасочено мониторингово проучване не е правено, но екземпляри от H. lucorum са 

отчетени при количествено и качествено проучване на сухоземната охлювна фауна в град 

София (Dedov & Penev 2004). 
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Macedonica martae Sajo, 1968  

Методики за мониторинг 

При видове, чиито популации са малочислени и/или с ниска плътност, методиките, 

предвиждащи изследване на определена повърхност от местообитанието или обем субстрат, са 

малко ефективни и се нуждаят от голям брой извадки (единичните проби), което често е 

трудно приложимо (времеемко и ресурсоемко). Основният недостатък на тези методи идва от 

сравнително малката площ/ обем на пробата, съответно малката обща изследвана площ; също 

така случайния подбор на местата за пробовземане и, като цяло, вероятността съответният вид 

да не бъде установен. В настоящото проучване ще се използва трансектният метод, при който 

по определен брой трансекти с предварително зададена дължина, ще търсят екземпляри от 

видовете.  
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Macedonica zilchi Urbański, 1972 

Методики за мониторинг 

При видове, чиито популации са малочислени и/или с ниска плътност, методиките, 

предвиждащи изследване на определена повърхност от местообитанието или обем субстрат, са 

малко ефективни и се нуждаят от голям брой извадки (единичните проби), което често е 

трудно приложимо (времеемко и ресурсоемко). Основният недостатък на тези методи идва от 

сравнително малката площ/ обем на пробата, съответно малката обща изследвана площ; също 

така случайния подбор на местата за пробовземане и, като цяло, вероятността съответният вид 

да не бъде установен. В настоящото проучване ще се използва трансектният метод, при който 

по определен брой трансекти с предварително зададена дължина, ще търсят екземпляри от 

видовете.  
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Vallonia enniensis (Gredler, 1856) 

Методики за мониторинг 
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В рамките на проекта „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове – фаза І“ е разработена и приложена методика за мониторинг на 

видове от род Vertigo (Антонова и Дедов 2011), която е приложима за всички дребни почвени 

видове сухоземни охлюви. Предлаганият метод в индикативния списък с методи за мониторинг 

на безгръбначни животни, включен в „Практическо ръководство“ към НСМБР 

(http://eea.government.bg/bg/bio/nsmbr/practical-guidance), по отношение на дребната 

малакофауна, по същество представлява модифициран метод на (Ökland 1930). При този 

метод, в сравнение с приложената за род Vertigo методика, се улавят по-малко видове и 

екземпляри, което се дължи на преглеждането in situ и без увеличителна лупа, само или 

предимно, на горния почвен слой и листна покривка. Последното от своя страна е времеемко, 

при което субективността при оценката е твърде висока, а получените резултати силно 

изкривени.  
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Vertigo (Vertigo) moulinsiana (Dupuy, 1849) 

Методики за мониторинг 

В рамките на проекта „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове – фаза І“ е разработена и приложена методика мониторинг на V. 

moulinsiana (Антонова и Дедов 2011). 

Литература: 
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III. Оценка на наличните данни и анализ на пропуските в тях: 

Частично оценка за приложимостта на методиките бе направена под всеки вид. Трябва да се 

подчертае, че до момента целенасочени качествени и количествени изследвания върху 

видовете, обект на настоящото проучване, не са правени (с изключение на двата вида от род 

Vertigo). Има големи празнини в данните за разпространението на видовете B. рerversa, V. 

enniensis, V. moulinsiana и V. angustior, частични неясноти относно разпространението на C. 

polinskii, C. sztolcmani и M. zilchi, както и липса на данни относно границите на вертикалното 

разпространение и устойчивостта на антропогенна преса и експлоатация на популациите на H. 

lucorum и H. pomatia. Тези пропуски трябва да бъдат постепенно запълнени, като настоящият 

проект е първа стъпка в тази посока. 

В обобщение може да се каже, че „Методиката за мониторинг на малки почвени сухоземни 

охлюви“ в основата си е успешно тествана в проекта „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“ (Антонова и 

Дедов 2011). Подобни методи за отчитане на малки почвени видове (напр. от род Vertigo) са 

използвани и в редица европейски страни, както и в практиката на автора. В настоящия проект 

адаптирана версия ще бъде приложена за видовете V. enniensis, V. moulinsiana и V. angustior. 

Като недостатък на тази методика може да се посочи отчитането на животните само по 

черупки, т.е. отчет и на мъртвите екземпляри. В процеса на пробовзимането и обработката на 

почвата, всички охлювчета в пробата се изсушават и загиват. Този недостатък е неизбежен, 

тъй като при регистрацията на животни с размери от 1-2 мм, всички други методи за събиране 

на място, които разчитат на “невъоръженото око”, водят до много по-голяма грешка и 

напрактика са неприложими. При отчета на сравнително редки малки, неравномерно 

разпространени и скрито живеещи видове (според досегашните данни, особено род Vertigo), 

дори намирането на единични или малко на брой екземпляри е успех. 

Методиката за мониторинг на видове със среден или голям размер, чиито популации се 

отличават с висока плътност и обитават открити и/или полуоткрити местообитания, е основана 

на класическия метод, предложен от Ökland (1930). Методът ще бъде приложен при C. polinskii, 

C. sztolcmani, H. lucorum и H. pomatia. Този метод е сравнително най-точен и особено подходящ 

за популации с висока плътност на екземплярите. Ще се извърши повъхностно преброяване на 

живите животни. По презумция размерът на квадратите може да бъде различен, като в 

класическия случай е 50х50 см. При особено висока плътност този размер може ще бъде 25х25 

см (напр. C. polinskii, C. sztolcmani) или, при по-ниска, съответно 1х1 м.(H. lucorum и H. 

pomatia), като размерът на квадратите за всеки вид ще се прецени на място при първото 

посещение на терен. Минималният брой на пробите ще е 10, като в зависимост от времевия 

ресурс, този брой може да бъде и по-голям, но еднакъв в рамките на вида.  

Третата група видове са редките, при които популациите са малочислени и/или с ниска 

плътност и често неравномерно разположени в пространството. Според наличните данни до 

момента, такива са B. perversa, M. martae и M. zilchi. Тъй като няма сигурна информация 

относто биологията и популационната структура за тези видове (периоди на активност, 
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сезонна динамика, плътност и т.н.), то при тях на терен ще бъде проверена приложимостта на 

метода на квадратите. Очаква се, че е възможно той да сработи при M. zilchi, който обитава 

скални местообитания и чиято популация в миналото е била със сравнително висока плътност 

(Dedov 2011). Възможно е методът да е приложим и за M. martae. На практика за този вид 

липсва каквато и да е по-конкретна информация, но той обитава същите райони, както и C. 

polinskii, така че при проучването на C. polinskii ще бъдат отчитани и екземплярити от M. 

martae. При недостатъчни данни ще се приложи и трансектният метод. 

Най-проблематична е ситуацията при B. рerversa. От една страна, както споменахме по-горе, 

при този таксон има чисто таксономични проблеми, които предстои да бъдат решавани с 

молекулярни методи. Вероятно под това име се крият два или повече таксона, като е твърде 

възможно в България видът B. рerversa въобще да не обитава. Може би и това е причината в 

литературата данните за екологичните предпочитания на вида/ видовете да са разнопосочни 

(горски, в листната постилка, под кората на дърветата, скален, под камъни и т.н.). Именно 

това е един от видовете, за които ще бъде тествана методиката през 2013 година, така че, ако 

квадратите са неприложими, да се използва трансектният метод (минимум 10 трансекта с 

дължина до 10 м, като по разстоянието се преглеждат 0.5 метра от двете страни на трансекта 

(листна покривка, пънове, дървета, скали). 

18. ТИП MOLLUSCA, КЛАС BIVALVIA, РАЗРЕДИ VENEROIDA/ UNIONIDA 

I. Видове  

 Unio crassus Philipsson, 1788 (Овална речна мида) 

 Pseudanodonta complanata (Rossmässler, 1835) (Лъжлива блатна мида) 

 Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) (Зеброва мида, Черна странстваща мида) 

 Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774) (Азиатска корбикула) 

 

II. Литературни и други източници на информация, свързани с методики за мониторинг и 

методики за оценка на видовете 

1. Unio crassus Philipsson, 1788 (Овална речна мида) 

Съществуващи методики за мониторинг:  

Прегледът на литературата показа, че публикуваните данни за овалната черна мида в 

България са много оскъдни и остарели, и почти няма съвременни данни за разпространението, 

биологията и екологията на вида. Поради това, че видът е защитен по Европейската директива 

за местообитанията, методики за картиране и оценка на природозащитния статус на вида са 

разработени и публикувани в „Ръководството за оценка на благоприятно природозащитно 

състояние за типове природни местообитания и видове по Натура 2000 в България” (2009, 

http://www.bbf.biodiversity.bg/files/doc/Rakovodstvo_BPS_N2_BG_draftMarch2009.pdf), и по 

проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания 

http://www.bbf.biodiversity.bg/files/doc/Rakovodstvo_BPS_N2_BG_draftMarch2009.pdf
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и видове – фаза I”. По същия проект са събрани и данни за разпрострастранението на вида в 

защитените територии от екологичната мрежа Натура 2000. От предложените в Ръководството 

критерии и параметри за ПС са разработени следните: брой находища, срещаемост (обилие, 

численост), площ на ефективно заетите и на потенциалните местообитания, водно количество, 

характер на дънния субстрат и от заплахите - използване на инсектициди, строителство на 

хидротехнически съоръжения, промяна на брега, замърсяване и антропогенно присъствие. За 

целта се картира еднороден участък от реката с дължина 100 m и ширина 1 m, като в 

еднороден участък от 5 km броят на находищата (сектори от 100 m) се екстраполира от 

данните за една площадка. 

Методики за национален мониторинг на Unio crassus са разработени в някои страни от ЕС – 

напр. в Германия (Hartenauer 2006, Kobialka, Colling 2006, Zettler, Jueg 2007) и Полша (Главен 

инспекторат за защита на природата в Полша, http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/ 

przewodnik_metodyczny_unio_crassus.pdf). Програми и методи за мониторинга на Natura 2000 

видове, между които и застрашени видове миди от сем. Unionidae (напр. Margaritifera 

margaritifera, Unio crassus), са разработени и в повечето от останалите страни на ЕС по 

различни проекти – Великобритания (Cosgrove et al. 2007), Ирландия (Young et al. 2001, 2003), 

Унгария (Hera 2005), Хърватска (Lajtner 2009, 2010a,b), Швеция (Abenius et al. 2004, Bergengren 

et al. 2010). Като база в повечето методики се използва германският подход. Всяка река в 

зависимост от дължината си се разделя на участъци. Всеки участък се изследва поне веднъж 

(обикновено няколко пъти) в продължение на 10 годишен период. Реките, където се среща U. 

crassus, се включват в програмата за мониторинг, която има 6 годишен цикъл. На всяка 

станция се избират по две места с дължина 1 речен метър, който се изследва изцяло по цялата 

ширина на реката. Използват се различни методи в зависимост от дълбочината – драга, сито с 

дължа дръжка, тръба за гледане под водата, гмуркане. Ювенилните екземпляри се събират 

чрез пресяване на седимента. Всички намерени живи миди се преброяват, измерват (дължина 

на черупката) и се определя възрастта им. Авторите на методиката (Kobialka, Colling 2006, 

Zettler, Jueg 2007) специално наблягат на предимството на изследването на един речен метър 

и съответно представяне на плътността на индивидите на един речен метър, а не на квадратен 

метър (както напр. при Hartenauer 2006), който според тях не е приложим, тъй като по-трудно 

се намират подходящи представителни участъци. Освен това те обръщат внимание върху 

необходимостта да си изследва не само присъствието, но и размерната/ възрастовата 

структура на популациите и тяхната численост, което ще покаже стабилността на популациите, 

както и по-лесно ще се регистрират и предскажат промените при неблагоприятни въздействия 

на околната среда. За определяне на структурата на популацията може да се даде присъствие/ 

отсъствие или процент на ювенилните екземпляри (Kobialka, Colling 2006). Основните 

параметри на местообитанията, които се измерват са скоростта на течението, дълбочината и 

ширината на изследвания участък, състав на седимента, растителност, нитратен азот, фосфати 

и температура (Zettler, Jueg 2007). В някои от методиките в другите страни се предлага 

използването на допълнителни параметри, като дял от състава на всички миди от сем. 

Unionidae (Полша) или състав на ихтиофауната – наличие и численост на рибите 

гостоприемници на глохидиите (напр. Phoxinus phoxinus в Дания, http://www.natura2000-

manmon.com; Полша и др.). Освен това в някои страни (напр. Дания) е прието мониторингът 

да се извършва на два етапа – първо скрининг с цел установяване наличието на живи миди в 

реката, и след това мониторинг само на местата, където са установени популациите. 

http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/%20przewodnik_metodyczny_unio_crassus.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/%20przewodnik_metodyczny_unio_crassus.pdf
http://www.natura2000-manmon.com/
http://www.natura2000-manmon.com/
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Скринингът се провежда на по-големи участъци от 100-200 m в квадрати 10х10 km2 във 

водосбора на реката, докато мониторингът се провежда на 1 речен метър в участъци с 

дължина 20 m на разстояние 1-2 km един от друг. 

 

2. Pseudanodonta complanata (Rossmässler, 1835) (Лъжлива блатна мида) 

Съществуващи методики за мониторинг: 

Прегледът на литературата показа, че публикуваните данни за лъжливата блатна мида в 

България са много оскъдни, и няма съвременни данни за разпространението, биологията и 

екологията на вида. Не са разработвани и методи за мониторинг на вида. Тъй като видът не е 

защитен по Европейската директива за местообитанията, почти не са разработвани специални 

методи за мониторинг и оценка на природозащитния му статус. По-задълбочени изследвания 

на вида са правени единствено във Великобритания – изследвана е биологията на 

размножаването на вида (McIvor, Aldridge 2007), генетичното разнообразие във връзка с 

природозащитния му статус (Skidmore et al. 2010), провеждан е мониторинг (Willing 2011), 

разработен е План за действие за вида (Aldridge 1998). Предложени са четири метода за 

теренно изследване: 1) с помощта на сито с дълга дръжка (4.5 m) в дълбоки води; 2) лека или 

тежка драга с диаметър на окото на мрежата 3 mm; 3) ръчно събиране в близост до брега в 

плитки води (<1 m) и мек седимент; 4) с помощта на тръба за гледане под вода при дълбочина 

<1.5 m и ниска мътност (Willing 2011). 

Поради сходните биологични и екологични особености на лъжливата блатна мида с овалната 

речна мида (паразитна ларва, заравящи се филтратори) може да бъде използвана една и съща 

методика за мониторинг и за двата вида (виж по-горе). 

 

3. Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) (Зеброва мида, Черна странстваща мида) 

Съществуващи методики за мониторинг: 

Мониторингът при инвазивните чужди видове има съвсем различни цели от този на видовете с 

висок природозащитен статус. В зависимост от целите има четири основни етапа на 

мониторинг на мидите: 1) изследване дали дадено местообитание съответства на екологичните 

и физиологичните изисквания на мидите и е подходящо за инвазията им – използва се при 

прогностичните модели; 2) изследване за установяване на даден вид в местообитания, които 

са подходящи за него – използва се за ранно оповестяване и бързо реагиране; 3) мониторинг 

след като вече даден вид се е установил – с цел да се установи нивото на инвазия, 

състоянието на популацията, потенциалното въздействие, и да се предприемат мерки за 

контрол; и 4) продължителен мониторинг в големи засегнати водоеми, където да се проследи 

динамиката на инвазивната популация, нейното въздействие върху екосистемите и 

хидротехниченските и стопанските съоръжения, както и ефективността на предприетите мерки 

за контрол. Целите на настоящия мониторинг отговарят на четвъртия етап – продължителен 

мониторинг във водоеми, в които имаме установени стабилни инвазивни популации на D. 

polymorpha. Смятаме, че е необходимо да бъдат включени както водоеми от инвазивния ареал, 

така и такива от естествения ареал на вида. 
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Инвазията на зебровата мида в Северна Америка започва през 1988 г. от Великите Езера, 

откъдето след това се разпространява в басейна на р. Мисисипи. Понастоящем е установена в 

28 Северноамерикански щата нанасяйки огромни екологични и икономически щети. Поради 

тази причина в САЩ са разработени подробни методики за мониторинг, напр. Стандартни 

протоколи за мониторинг и теренни изследвания на зебровата мида (Marsden 1992), 

«Практическо ръководство за мониторинг и контрол на зебровата мида» на Claudi, Mackie 

(1994) и второто издание вече разширено и с други видове «Мониторинг и контрол на 

мекотели обрастатели в сладководните системи» на Mackie, Claudi (2010). Предлагат се три 

подхода в зависимост от целите – мониторинг на ларвите (събиране на планктонни проби), 

мониторинг на младите прикрепящи се индивиди (използване на различни плочки, въжета и 

др. повърхности за прикрепяне), и мониторинг на възрастните индивиди (с помощта на 

водолази, квадратна рамка или камера за броене, багер, и др.). За целите на настоящия 

мониторинг ще бъде използван само мониторинг на възрастни индивиди, тъй като наличието 

им показва, че видът вече е установен в даден водоем. 

Поради широката експанзия на зебровата мида във вътрешните водоеми в България през 

последните години активно се работи във връзка с този вид. Събрани са данни за инвазията и 

разпространението на вида (Kozuharov 2009a,b, Trichkova et al. 2007, 2008, 209, 2011, Тричкова 

2013), изследвано е въздействието на вида върху екосистемите (Kalchev et al. 2013a,b, 

Kenderov et al. 2013, Kozuharov 2009c, 2013, Trichkova et al. 2013), направена е оценка на риска 

и са предложени мерки за управление на риска при инвазивните видове от род Dreissena в 

страната (Trichkova et al. 2007, Тричкова 2013). 

За целта на тези изследвания са разработени два протокола за мониторинг на мидите от род 

Dreissena (Тричкова 2013) и са предложени пет групи параметри/метрики за оперативен 

мониторинг в открити водоеми (Ръководство 2012). Предложен е двустепенен мониторинг – 

контролно посещение и изследване. По време на контролното посещение се прави оглед - за 

наличие на черупки, живи екземпляри, друзи, обраствания по други организми (миди, охлюви, 

раци), обраствания по стената на язовирите, водовземни кули, напоителните съоръжения, 

помпени станции и достъпните брегове. При възможност се правят контролни измервания за: -

Степен на покритие (%); -Вид и размер на покритите повърхности (mm); -Размер на 

колониите/ друзите (mm); -Плътност на индивидите/ колониите (екз./m2); -Размери на 

черупките/ индивидите (mm). Прави се и оглед за корозия и механични повреди по 

хидротехническите съоръжения, които биха могли да са получени в резултат на присъствието и 

дейността на мидите. Следващият етап е изследване на избрани водоеми, в които може да е 

установена или не инвазия на мидите. То включва събиране на качествени и количествени 

бентосни проби (за наличие и численост на възрастните екземпляри) и хидрофизични и 

хидрохимични показатели. Предложените групи параметри за оперативен мониторинг са 

следните: 1) наличие и количествени показатели на мидите (ларви, заселване на младите 

индивиди, възрастни миди); 2) екологичен потенциал – биологични елементи за качество, 

трофична структура; 3) екологичен потенциал – съпътстващи физико-химични елементи; 4) 

дънни седементи и хидроморфологични изменения; 5) други – наличие на други инвазивни 

видове, и др. Разработените протоколи и параметри ще бъдат използвани като основа за 

разработването на методиката за целите на настоящия мониторинг. 
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4. Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774) (Азиатска корбикула) 

 Съществуващи методики за мониторинг: 

Чуждият инвазивен вид азиатска корбикула Corbicula fluminea е установен за пръв път в 

България през 2001 г. Във връзка с него има две публикации – едната за установяването на 

вида (Hubenov 2001) и втората, обобщаваща данните за разпространението на вида след 11-

годишен период на инвазията му във водните басейни в България (Hubenov et al. 2013). Няма 

все още разработена методика за мониторинг в България. Такава е включена в “Мониторинг и 

контрол на мекотели обрастатели в сладководните системи” на Mackie, Claudi (2010). 

Поради сходните биологични и екологични особености на азиатската корбикула със зебровата 

мида (планктонна ларва, обрастатели) може да бъде използвана една и съща методика за 

мониторинг и за двата вида (виж по-горе). 
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III. Оценка на наличните данни и анализ на пропуските в тях: 

Оценката на наличните данни показа, че липсват съвременни данни за разпространението и 

биологичните и екологичните особености на местните видове миди от сем. Unionidae (Unio 

crassus, Pseudanodonta complanata). Схема за мониторинг и методика за оценка на ПС са 
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разработени само за U. crassus в „Ръководството за оценка на благоприятно природозащитно 

състояние за типове природни местообитания и видове по Натура 2000 в България” (2009) и в 

рамките на  проекта „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове – фаза I”. Тази схема може да се разработи и приложи и за двата вида 

миди. Може да се използват и някои елементи от методиките, разработени в Европа. 

Данните за разпространението на инвазивните видове миди (Dreissena polymorpha и Corbicula 

fluminea) показват изключително бърз темп на разпространение и динамика на техните 

популации, което налага постоянен мониторинг и събиране на нови данни, въпреки наличните 

до момента. Поради специфичните биологични особености (планктонна ларва, обрастатели) и 

физиологични и екологични изисквания на двата вида, е необходимо разработването на 

различна методика за мониторинг. За основа може да се използват разработените до момента 

протоколи и параметри за мидите от род Dreissena в България. 

Необходимо е да отбележим, че оценяването на състоянието на популациите на видовете с 

висок природозащитен статус и инвазивните видове миди е необходимо да се направи чрез 

прилагането на различни показатели и методики. 

 


