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Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България 
чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." 

 
Изпълнителна агенция по 

околна среда 

 

Методика за мониторинг 

на сем. Lycosidae 

 

I. Обекти на мониторинга 

 

Тип: Arthropoda (Членестоноги) 

Клас: Arachnida (Паякообразни) 

Разред: Araneae (Паяци) 

Семейство: Lycosidae (Паяци вълци) 

 

1. Lycosa praegrandis C. L. Koch, 1836 

2. Lycosa singoriensis (Laxman, 1770) 
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II. Описание на обектите 

1. Разпространение 

в България 

Lycosa praegrandis е известен само от Южна България:  

1. Районът на с. Левуново (Петрич) (Дренски, 1913, 1931, 1936); 

2. Районът на с. Брестовица (Пловдив) (Дренски, 1913, 1931, 1936); 

3. Районът на Рупите (Петрич) (нови данни). 

4. Районът на с Нова Ловча (Гоце Делчев) (нови данни).  

 

Lycosa singoriensis е известен само от Северна България, като по Черноморското крайбрежие достига до Бургас: 

1. Районът на с. Горно Езерово (Бургас) (Дренски 1915, 1936); 

2. Районът на Провадия (Дренски 1915, 1936);  

3. Районът северно от Варна (Дренски 1942); 

4. Районът на курорта Златни пясъци (Варна) (Делчев 1976); 

5. Районът на с. Кранево (Варна) (Делчев 1976); 

6. Районът на с. Нисово (Русе) (персонални данни). 

2. Характерни 

местообитания 

Засушливи територии, сухи равнини със степни асоциации, сухи поляни и пасища.  

Lycosa singoriensis е типичен равнинен вид, който заема нишата от морския бряг до 350-400 м нмр.  

Lycosa praegrandis освен в равнините, населява и предпланините и планинте, където достига до 1500 м нмр, където 

обитава сухи била с храстово-степна растителност. 

3. Биологични и 

екологични 

особености 

Lycosa praegrandis и Lycosa singoriensis принадлежат към сем. Lycosidae – наричани „паяци вълци“. Двата вида са най-

едрите представители на семейството, дължина на тялото 30-40 мм. Общият фон на окраската им е кафяв, сив или черен. 

Хелицерите при L. praegrandis са оцветени в оранжево, а при L. singoriensis – бежови. Краката са сегментирани, кафяво и 

бяло (L. praegrandis) и черно и бяло (L. singoriensis). На гръбната страна на коремчето има елхоподобна шарка (L. 

praegrandis) или черно оцветяване с бели неправилни петънца (L. singoriensis). Шарките са характерни и добре изразени, 

така че при отчитането на тези разлики, разделянето им е сигурно. Живеят в отвесни дупки до 20 мм в диаметър и до 60 см 

дълбочина, изкопани с помощта на хелицерите им и облицовани с паяжина. Дупките са еднотипни и при двата вида. 

Мъжките не правят дупки, а водят скитнически живот, като след брачния период, средата на лятото умират. В края на 

лятото женските снасят яйца, които опаковат в пашкул. В края на септември от пашкула се появяват малките паячета, 
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които майката носи на гърба си около 10 дена, като от време на време избутва някое от тях. Така става разселването им. 

Зимуват оплодени през есента женски и млади паяци. За целта, дупката се удълбочава и запушва входния отвор с пръст и 

паяжини нишки.  

4. Природозащитна 

значимост 

Lycosa praegrandis и Lycosa singoriensis се приемат за редки видове в България. 

Могат да се използват като биоиндикатори за състоянието на степните местообитания в страната. 

5. Особености при 

провеждането на 

мониторинга 

1. Работа на терен 

На терена се използват моделни карти, на които са показани районите с потенциалните местообитания за съответните 

видове. Те се изготвят след обработка на наличните данни за срещането им, които се отнасянето към растерни подложки за 

условията на средата и особеностите на местообитанията. Така се определят потенциалните местообитания на видовете. 

Очертаните полигони трябва да са характерни и за съответния биогеографски регион. При мониторинговите изследвания, 

от статистическа гледна точка е нужно покритие на 30% от хомогенните полигони за потенциално местообитание. За 

хомогенен полигон се приема непрекъснат полигон от потенциалното разпространение на вида, попадащ на територията на 

един биогеографски район и характеризиращ се със сходни условия на средата. 

Предвид биологията на съответните видове, изследванията се провеждат в периода май – октомври. При работата на терен 

се използва трансектният метод. Пробният трансект се избира на случаен принцип, като дължината му е 200 м, а ширината 

2 м. Броят на трансектите (от статистическа гледна точка) варира от 3 до 6 в зависимост от наличие на различия в площта 

на хомогенните полигони. Отчитането на броя екземпляри на единица площ се извършва, като при обхождането на 

трансекта се преброяват всички установени отвори на дупки, направени от Lycosa praegrandis или Lycosa singoriensis. 

Отчитат се и размерите на отворите – до 1 см се приема, че са на неполовозрели индивиди, до 1,5 см – на полувъзрастни, а 

над 1,5 см на възрастни. В началото на трансекта се взима GPS точка, това се прави и при всяко отчитане на установена 

дупка, както и в края на трансекта. При първото отчитане се улавя и поне 1 екземпляр от индикаторните видове за 

удостоверяване на неговата идентичност. Това се прави, като в дупката се пуска конец с топче от восък или дъвка на края, 

паякът  захапва топчето и бива измъкнат с него. Разравянето на дупките не се препоръчва.  

В полевия формуляр се отчитат условията на терен – време, валежи, вятър, температура, вид отчитане 

(дневно/нощно/смесено), снежна покривка, наклон и изложение на терена. По време на трансекта се извършват и 

наблюдения за следи от негативни човешки дейности и тяхното влияние върху съответните местообитания, които също се 

вписват във формуляра. Всички характерни моменти при изследването, като общият изглед на местообитанията, 

установяването на изследваните видове и констатирани вреди от човешка дейност, се заснемат с цифров апарат. 

2. Стационарна работа 
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Свалят се от GPS апарата всички GPS данни и се слагат в съответни папки според изискванията на ГИС експерта. Попълват 

се данните от полевите формуляри в основната база данни, ако това не е направено на терена. Данните се анализират и се 

отчита площ на полигон (отчетна площадка) (1 линеен метър се приравнява към 1 квадратен метър площ), в рамките на 

който са отчетени определен брой индивиди. 

Методиката е изготвена на базата на индивидуален опит и използването на стандартни методи за установяването на брой 

индивиди на 1 кв. м. 

6. Други данни  

 

III. Параметри на наблюдение 

1. Размер на популацията 

Мерна единица Брой индивиди 

Начин на отчитане/измерване на 

терен 

Преброяване по квадратния метод отворите на установените дупки, направени от индикаторните видове. 

Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

1. Неточност при определянето на квадратът със страна 1 м.  

2. Неустановяване на контролни екземпляри от съответните видове. 

3. Неточности при установяването и определянето на дупките, обитавани от индикаторния вид. 

Източници и големина на 

грешките, включително и по 

експертна оценка 

1. При неточност на определения квадрат, като по-голяма или по-малка площ, възможната грешка може да бъде 

голяма, защото ще доведе до грешни данни при определянето на числеността на съответната популация. 

2. При неустановяване на контролни екземпляри, възможната грешка може да бъде голяма, ако се окаже, че 

видът е друг. 

3. При неточности в установяването и определянето на дупките, обитавани от индикаторния вид, възможната 

грешка може да се приеме за голяма, ще доведе до грешни данни при определянето на числеността на 

съответната популация. 

При прецизна работа на експертите и спазване на изискванията в методиката е малко вероятно да се случат 

разглежданите грешки. 
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2. Данни за местообитанието 

Мерна единица Не е приложимо 

Начин на отчитане/измерване на 

терен 

По експертна оценка се отчитат следните данни за местообитанието: 

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

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

3. Екологичен тип на растителността – ксерофитна, мезоксерофитна, мезофитна, мезохигрофитна, хигрофитна. 

4. Скално/каменисто покритие – 0-5%, 5-25%, 25-50%, 50-75%, 75-100%. 

Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

Неточно отчитане. 

Източници и големина на 

грешките, включително и по 

експертна оценка 

Субективност при отчитането. 

 

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

Мерна единица Не е приложимо 

Начин на отчитане/измерване на 

терен 

Отчитат се присъствие/отсъствие на следните антропогенни влияния: 

1. Отстраняване на тревни площи за земеделски площи; 

2. Интензивна паша на едър рогат добитък; 

3. Използване на биоциди, хормони и химикали (земеделие); 

4. Залесяване в открити земи; 

5. Урбанизирани райони, обитавани от човека; 
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6. Утъпкване, прекомерно ползване; 

7. Изгаряне. 

Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

1. Неточно отчитане и интерпретиране на събраните данни за действието на дадена заплаха. 

2. Недостатъчност на данните, поради невъзможност да бъде обходена в цялост проучваната територия. 

Източници и големина на 

грешките, включително и по 

експертна оценка 

1. При неточно отчитане и интерпретиране на събраните данни за действието на дадена заплаха, грешката може 

да бъде голяма, ако вследствие на това не се предприемат съответни действия. 

2. При недостатъчност на данните, поради невъзможност да бъде обходена в цялост проучваната територия, 

грешката може да бъде малка или средна в зависимост от процента на обхванатата площ. 

 

IV. Периодичност на наблюдение 

1. Препоръчителен период 

(периоди) от годината, през 

който трябва да се провежда 

мониторингът на всеки вид 

При еднократно посещение в рамките на 1 година, препоръчителният период е пролет (май-юни). При двукратно 

посещение, препоръчителните периоди са пролет и есен (септември-октомври), а при трикратно посещение – 

пролетта, лятото (юни-юли) и есента. 

2. Продължителност на 

еднократното наблюдение 

(набиране на данни), в дни и 

часове 

В рамките на 2-6 часа. За един ден могат да бъдат направени до 3 еднократни наблюдения. 

3. Необходим брой 

посещения на терен в 

рамките на една година 

Минимум 1, максимум 3 посещения за година. 

4. Необходим брой дни за 

всяко посещение на терен 

В зависимост от големината на изследваната територия минимум 1 ден за посещение на терен. 

5. Оптимален период за 1 година 
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повтаряне на наблюденията  

6. Минимален брой 

повторения на 

наблюденията с оглед 

установяване на тенденции в 

състоянието на видовете 

6 години 

 

V. Информация за точки, маршрути и пробни площи 

Терминология: 

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

територия. 

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

 пробна площ, 

 пробен трансект, 

 пробна точка. 

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

Отчетната единица може да бъде отчетна точка (точка на регистрация на индивид от даден вид или на отчетен белег за присъствие на вида) и 

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

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

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

 

За методиката: 

В рамките на територията за мониторинг трансектът се избира на случаен принцип, като дължината му е 200 м, а ширината 2 м. Броят на 

трансектите (от статистическа гледна точка) варира от 3 до 6 в зависимост от наличие на различия в площта на хомогенните полигони (територии за 

мониторинг) от големината на изследваната територия. Отчитането на броя екземпляри на единица площ се извършва, като при обхождането на 
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трансекта се преброяват всички установени отвори на дупки, направени от Lycosa praegrandis или Lycosa singoriensis. При първото отчитане се улавя 

и поне 1 екземпляр от индикаторните видове за удостоверяване на неговата идентичност.  Броят на GPS точките зависи от проведените пробни 

трансекти. При трансект с дължина 200 м и ширина 2 м се взимат в началото и края по 1 точка и на всяко отчитане вътре в трансекта по 1 точка. 

 

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

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

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

единица (пробен трансект). 

 

VII. Необходимо техническо оборудване 

Необходимото техническо оборудване обхваща: 

1. подходяща лична екипировка за работа на терен; 

2. малка раница; 

3. пинсети; 

4. пластмасови епруветки със 70% етанол; 

5. теренен бележник; 

6. GPS; 

7. фотоапарат; 

8. лаптоп; 

9. малка копачка; 

10. челник; 

11. карта на района (ако се налага). 
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VIII. Екип 

Минималният брой на екипа е 2 експерта. Ръководителят на екипа трябва да е биолог с необходимата квалификация, компетентност и теренен опит. 

За членове на екипа могат да бъдат привличани студенти по биология или природолюбители с опит при работа на терен. 

 

IX. Правила за безопасност при теренната работа 

Спазват се всички правила за безопасност при работа на терен: 

1. Подходяща лична екипировка за работа на терен; 

2. Екип от минимум 2 човека; 

3. Определяне и спазване на контролно време; 

4. Наличие на аптечка за осигуряване на първа помощ при нараняване, ухапване от отровни животни или заболяване. 
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