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Обща информация 

Вид: 
 

Дата на провеждане на трансект: 
 

Място/Местност
*
: 

 
(име на трансект) 

Институция: 
 
(РИОСВ/ДНП/ДПП) 

Населено място: 
 
(най-близко населено място) 

Област: Община: 

Държавно горско стопанство: 
 

Държвно ловно стопанство: 
 

Отдел: Подотдел: 

Биогеографски район: Алпийски Континентален Черноморски 

GPS координати на трансект 
 
 
 
(WGS 84, десетични градуси) 

GPS точка от терен географска дължина (E) географска ширина (N) Надморска височина (м): 

   

   

   

   

Защитена територия: 

Национален парк: Поддържан резерват: Защитена зона за птици: 

Природен парк: Природна забележителност: Защитена зона за местообитания: 

Резерват: Защитена местност: Рамсарско място: 

Екип 

Наблюдатели: Институция: 

1.  

2.  

3.  

4.  

затъмнените полета се попълват задължително на терен 

* Описва се видът и името на водния обект, където се провежда трансекта (напр. река Марица). При липса на иформация за името, се записва видът на водоема и/или друго описание (напр. име на 
местност и др.). За големи водни обекти с повече от един трансект, се отбелязва поредния номер на трансекта за съответния водоем. 
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Част 1: Преки наблюдения на живи екземпляри и следи от жизнената им дейност (бърлоги, следи, екскременти) 
 

GPS 
точка 
от 
терен 

Преки наблюдения (брой) Бърлога Следи Екскременти Описание на 
местообитанието 

Бележки Снимка 

Отделен 
екземпляр 

Женска 
с малки 

Само 
малки 

Брой да / 
не 

Размер на 
предна лапа 

Размер на 
задна лапа 

Брой Вид
* 

Вид МО
** 

Речно 
дъно

*** 
Расти
телно
ст 
(%)

**** 
Д 

(см) 
Ш 

(см) 
Д 

(см) 
Ш 

(см) 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

Част 2: Влияния и заплахи 

Вид заплаха 
 

Оценка 
(да / не / няма информация) 

Бележки Снимка 

1. Бракониерство    

2. Безпокойство    

3. Разрушаване на местообитанието    

4. Замърсяване    

5. Друго:    

6. Няма заплаха    

 

Част 3: Обобщена информация от трансект 

Брой наблюдавани живи екземпляри  

Брой бърлоги  

Наличие на следи от присъствие на вида (да / не)  

 
* Показател „Вид екскременти“ има възможни стойности: свежи, стари. 
** Показател „Вид местообитание“ има следните възможни стойности: скали, пясък, тревиста растителност, храстова растителност, дървесна растителност, водна растителност, антропогенизиран 
участък, друго. 
*** Показател „Речно дъно“ има следните възможни стойности: тинесто, песъкливо, каменисто, друго. 
**** Показател „Растителност (%)“ изразява процентното участие на растителността. Възможните стойности са проценти от 0 до 100 през стъпка от 5%. 


