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околна среда 

 

Методика за мониторинг 
на Megascolia maculata 

 

I. Обекти на мониторинга 
Тип: Arthropoda 

Клас: Insecta 
Разред: Hymenoptera 

Семейство: Scoliidae 

 
Megascolia maculata (Drury, 1773)  

Гигантска сколия 

Синоним: Scolia flavifrons 

 

II. Описание на обектите 

1. Разпространение 

в България 

Широко разпространен в равнинните и ниски части на планините. Разпространението му е тясно свързано с това на 

бръмбара-носорог Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Scarabaeidae). 

2. Характерни 

местообитания 

Евритопен и термофилен вид в сухи, топли райони с песъчливи почви и наличие на редки широколистни гори в околността. 

Женските най-често се откриват по цъфтящи растения на открити места и покрайнини на храстовидни и редки широколистни 

гори от дъб, ясен, върба. 

3. Биологични и 

екологични 
особености 

Значително едро жилещо ципокрило. Женските използват жилото си за парализиране на ларвите на бръмбара носорог, за 

сметка на които се изхранват излюпените техни ларви в почва около разлагащи се растителни и дървесни остатъци, около 
корени на дървета. 
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Възрастните са активни през деня, посещавайки широк спектър от цъфтящи растения през периода май-август. Моноволтинни 

(имат 1 поколение годишно). Въпреки че се отнасят към жилещите ципокрили, отровата им не е опасна за човека, но 

ужилването е болезнено. 

4. Природозащитна 

значимост 

Играе важна роля в биологичния контрол на ларвите на скарабидните твърдокрили, предимно бръмбара носорог Oryctes 
nasicornis (Linnaeus, 1758). 

5. Особености при 

провеждането на 
мониторинга 

Мониторингът се провежда в пробни площи от 2 500 м² (50 метра х 50 метра). Всяка пробна площ се обхожда по 

хранителните растения от екип от двама експерти. Видените екземпляри на Megascolia maculata се улавят с ентомологичен 
сак за косене и с помощта на плътна ръкавица се задържат, докато се маркират с цветен лак върху дорзалната страна на 

торакса. Записва се броят на уловените и маркирани насекоми, както и цвета, с който са маркирани. На третия ден се 
посещава отново същата площадка и се обхожда по същия начин. Улавят се отново всички екземпляри и се маркират с 

различен от първото маркиране цвят, за да се избегне повторно преброяване на едни и същи екземпляри. В случая, в който 

при повторното посещение липсват екземпляри на Megascolia maculata в пробната площ, то отчитането на числеността остава 
само от първото посещение. 

При второто посещение се отчитат броят на всички уловени и броят на повторно уловените (първо маркирани) индивиди. 

Описаната методика е взаимствана от литературата, посочена в частта “Използвани източници”. В настоящата методика, 
авторът предлага размера на пробната площ, тъй като такива данни липсват в цитираното изследване на T. Piek (1990). 

6. Други данни 1. Относно детерминирането на вида при теренни условия: 

Този вид лесно се отличава от останалите представители на семейството при теренни условия поради големите си размери 
(около 3 сm) и липсата на друг, много сходен вид. По-едри са женските; главата е жълто оцветена при женските и черна при 

мъжките, а наличието на ленти от оранжеви четинки върху метасомалните (коремни) от 4-7 сегменти е характерно и за двата 

пола. 

2. Относно метеорологичните условия за провеждане на мониторинга: 

Мониторингът се провежда при оптимални метеорологични условия през топлите часове на деня (от 10 до 18 часа)  при 
температури над 18ºС и липса на валежи от дъжд. 

3. Относно избора на територии за мониторинг и пробни единици: 

Изборът на територия за мониторинг следва наличните литературни данни и актуални теренни наблюдения. 

При избора на пробните площи подходът е свързан с максимално пригодни за вида места, които да са и сравнително 

еднородни. За Megascolia maculata това са открити поляни и изоставени обработваеми земи в близост (1-2 km) до гори или 
групи от дървета, където присъстват представители на растения, които тези насекоми посещават като Bituminaria, Eryngium 
campestre L., Carduus, Centaurea, Cirsium vulgare (Savi) Ten., Cynara, Onopordum, Anchusa officinalis L., Robinia pseudoacaccia L., 
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Vicia. 

При мониторинга на Megascolia maculata е удачно използването на стационарни площадки за проследяване на състоянието на 
популацията. 

 

III. Параметри на наблюдение 

1. Численост на Megascolia maculata 

Мерна единица Брой индивиди 

Начин на отчитане/измерване на 
терен 

Отчитат се броят на уловените и маркирани първоначално насекоми в изследваната пробна площ. 

Възможни рискове за грешки при 
отчитане/измерване 

Неправилно отчитане на броя на индивидите. 

Източници и големина на грешките, 
включително и по експертна оценка 

1. Различията в опита и техниките на отделните хора, които провеждат мониторинга; 

2. Пропуск при улавянето и маркирането на насекомите; 

3. Несъобразен размер на пробната площ спрямо размера на популацията на Megascolia maculata. 

В публикуваното прилагане на този метод за отчитане числеността на популацията във Франция няма 
отбелязани размери на изследваните площи. Предложената в тази методика площ е съобразена с относително 

ниската наблюдавана плътност на екземплярите върху хранителните растения. 

 

2. Численост на уловените и повторно уловените екземпляри на Megascolia maculata при повторно посещение 

Мерна единица Брой индивиди 

Начин на отчитане/измерване на 
терен 

Отчитат се броят на уловените и повторно уловените екземпляри при второ посещение. 

Възможни рискове за грешки при 1. Липса на екземпляри на Megascolia maculata при повторното посещение в пробната площ. 
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отчитане/измерване 2. Липса на повторно уловени екземпляри. 

Източници и големина на грешките, 

включително и по експертна оценка 

1. Различията в опита и техниките на отделните хора, които провеждат мониторинга. 

2. Пропуск при улавянето и маркирането на насекомите. 

3. В случаите на липса на повторно уловени или всякакви екземпляри на Megascolia maculata при второто 

посещение на пробната площ, следва да се използват данните от числеността само от първото посещение. 
Рискът произлиза от липсата на прилагане на предложената методика в естествени местообитания, а само в 

обработваеми полета с монокултура във Франция, където се очаква наличието на по-висока плътност от 

екземпляри поради по-високата плътност на хранителното растение (артишок). 

 

3. Тип растителност 

Мерна единица Не е приложимо 

Начин на отчитане/измерване на 

терен 

Отчита се един от петте, посочени във формуляра типове растителност: тревиста, тревисто-храстова, тревисто-

дървесна, широколистна и иглолистна гора. 

Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

Неправилна преценка на типа растителност. 

Източници и големина на грешките, 

включително и по експертна оценка 

Субективен подход при преценката. 

 

4. Покритие на тревистата растителност 

Мерна единица Процент 

Начин на отчитане/измерване на 

терен 

Субективно отчитане на процентното покритие на тревистата растителност, отнесено към една от петте групи: 

0-5%, 5-25%, 25-50%, 50-75% и 75-100%. 

Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

Неправилна преценка на процентното покритие на тревистата растителност. 
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Източници и големина на грешките, 

включително и по експертна оценка 

1. Субективната преценка на параметъра; 

2. Хетерогенност на пробната площ. 

 

5. Екологичен тип растителност 

Мерна единица Не е приложимо. 

Начин на отчитане/измерване на 

терен 

Отчита се един от петте, посочени във формуляра екологични типове растителност: ксерофитна, 

мезоксерофитна, мезофитна, мезохигрофитна и хигрофитна. 

Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

Неправилна преценка на екологичния тип растителност. 

Източници и големина на грешките, 

включително и по експертна оценка 

Субективен подход при преценката. 

 

6. Скално/каменисто покритие 

Мерна единица Процент 

Начин на отчитане/измерване на 
терен 

Субективно отчитане на процентното покритие на скално/каменистото покритие, отнесено към една от петте 
групи: 0-5%, 5-25%, 25-50%, 50-75% и 75-100%. 

Възможни рискове за грешки при 
отчитане/измерване 

Неправилна преценка на процентното покритие на скално/каменисто покритие. 

Източници и големина на грешките, 
включително и по експертна оценка 

Субективната преценка на параметъра. 

 

7. Хабитат 

Мерна единица Не е приложимо. 
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Начин на отчитане/измерване на 

терен 

Отчита се типът хабитат: широколистна, иглолистна, смесена гора, горски екотон, тревист, високотревна 

ливада, късотревна ливада или друг тип. 

Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

Неправилно отчитане. 

Източници и големина на грешките, 

включително и по експертна оценка 

Субективна преценка. 

 

8. Растителна покривка 

Мерна единица Не е приложимо. 

Начин на отчитане/измерване на 

терен 

Отчита се растителната покривка според нейния произход: естествена, частично рудерализирана и 

рудерализирана. 

Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

Неправилно отчитане. 

Източници и големина на грешките, 

включително и по експертна оценка 

Субективна преценка. 

 

9. Дървесна растителност 

Мерна единица Не е приложимо. 

Начин на отчитане/измерване на 

терен 

Отчита се типът растителност според плътността на дървесните и храстовите растения: плътно обрастване, 

отделни дървета, липса на дървета, частично само дървета и частично с храсти. 

Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

Неправилна преценка. 

Източници и големина на грешките, 

включително и по експертна оценка 

Субективен подход. 
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10. Влажност на почвата 

Мерна единица Не е приложимо. 

Начин на отчитане/измерване на 

терен 

Субективно отчитане на влажността на почвата: сухо, влажно, мокро и много мокро. 

Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

Неправилно отчитане. 

Източници и големина на грешките, 

включително и по експертна оценка 

Субективен подход. 

 

11. Склоп на гората 

Мерна единица Процент 

Начин на отчитане/измерване на 
терен 

Отчитане на склопа на гората, отнесен към две групи: над 8% и под 8%. 

Възможни рискове за грешки при 
отчитане/измерване 

Неправилно отчитане. 

Източници и големина на грешките, 
включително и по експертна оценка 

Субективен подход. 

 

12. Близост до водоем 

Мерна единица Метри 

Начин на отчитане/измерване на 

терен 

Отчита се разстоянието до водоем в близост до пробната площ, отнесено към две групи: до 3 метра и над 3 

метра. 
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Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

Неправилно отчитане. 

Източници и големина на грешките, 

включително и по експертна оценка 

Субективен подход. 

 

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

Стандартен списък на влияния (настоящи заплахи) и заплахи (бъдещи). За този вид това са: 

1. Застрояване в известните находища или друга промяна на предназначението на горите 

2. Смяна на земеползването или предназначението на потенциалното местообитание 

3. Интензифициране на стопанството 

4. Коситба в местообитанието 

5. Паша в местообитанието 

6. Залесяване с нетипични видове или засаждане на монокултури 

7. Следи от пожар 

8. Изнасяне на мъртва дървесина 

9. Активна сеч в района 

Мерна единица Не е приложимо 

Начин на отчитане/измерване на 

терен 

Отбелязва се наличието или отсъствието на негативните влияния и заплахи в наблюдаваната площ и в 

непосредствена близост от 1 км. 

Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

Неправилна преценка на видовете заплахи и техните параметри. 

Източници и големина на грешките, 

включително и по експертна оценка 

Субективен подход при оценка на заплахите. 
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IV. Периодичност на наблюдение 

1. Препоръчителен период 

(периоди) от годината, през 
който трябва да се провежда 

мониторингът на всеки вид 

юни-юли 

2. Продължителност на 

еднократното наблюдение 
(набиране на данни), в дни и 

часове 

2 часа за 1 пробна площ при едно посещение 

3. Необходим брой посещения 

на терен в рамките на една 
година 

Най-малко 2 

4. Необходим брой дни за всяко 
посещение на терен 

4 дни за проследяване на 6 площадки в 1 територия за мониторинг от един екип от  2-3 експерта. 

5. Оптимален период за 
повтаряне на наблюденията  

Ежегодно 

6. Минимален брой повторения 
на наблюденията с оглед 

установяване на тенденции в 

състоянието на видовете 

Три 

 

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, 
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 пробен трансект, 

 пробна точка. 

Отчетна единица – единици за отчитане, определени в рамките на една пробна единица. Това са напр.: капани, ловилки, гнезда, рамки/решетки. 
Отчетната единица може да бъде отчетна точка (точка на регистрация на индивид от даден вид или на отчетен белег за присъствие на вида) и отчетна 

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

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

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

 

За методиката: 

За прилагане на настоящата методика, пробна единица е пробната площ. По 6 пробни площи с размери 100 метра х 100 метра (10 000 м²) в три 
територии за мониторинг. Пробните площи са групирани по 3 на минимум разстояние една от друга 2 km, а двете групи – на минимум 20 km. 

 

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 са приложени в отделен 
документ – „Полеви формуляр за мониторинг на Megascolia maculata“). Един формуляр се попълва за един вид/група за една дата и за една пробна 

единица(пробна площ). 

 

VII. Необходимо техническо оборудване 

1. Транспорт до мястото на провеждане на мониторинга; 

2. GPS; 

3. Фотоапарат; 

4. Топографска карта на района с обозначени граници на пробните площи; 

5. Ролетка; 

6. Колчета; 

7. Ентомологични сакове за косене; 

8. Цветен лак за нокти – различни цветове за отделните посещения; 

9. Защитни обувки и плътни ръкавици; 
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10. Комплект медикаменти от първа необходимост. 

 

VIII. Екип 

Работата по мониторинга се извършва от екип от 2-3 експерта. Необходимо е експертите да имат биологично или екологично магистърско 

образование, добре да познават таксономичните и биологични особености на вида за мониториране. Експертите трябва да са имали поне 1 година 
доказана теренна работа с насекоми (разработване на дипломна работа, участие в проекти). Във всеки екип един от експертите трябва да има 

шофьорска книжка. 

 

IX. Правила за безопасност при теренната работа 

При работа на терен се използват защитни обувки, при задържането на насекомите за маркиране – защитни ръкавици. При нараняване на кожата се 

използват медикаменти от първа необходимост. В случаите на реакция при ужилване от насекоми – използване на противоалергични медикаменти. 

При ухапване от отровни животни – обездвижване на мястото и намаляване на възможността за бързо разнасяне на отровата. Екипите да носят 
заредени мобилни телефони. 
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