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Приложение 1 

 към Методикa за оценка на състоянието 

на сем. Hidrobiidae-1 

 

Референтни стойности на параметри за оценка на състоянието, 

изведени по проект „Теренни проучвания на разпространение на 

видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията 

на цялата страна – I фаза“ 

 

Вид Територия 

Референтни стойности по параметри за 
оценка на състоянието 

Размер на 
популацията 

Разпространение 

Belgrandiella angelovi Pinter 1968 Национално ниво 200,51 0,25 

Belgrandiella angelovi Pinter 1968 Стара планина 200,51 0,25 

Belgrandiella bulgarica Angelov 

1972 

Национално ниво 
66,67 1 

Belgrandiella bulgarica Angelov 

1972 

Стара планина 
66,67 1 

Belgrandiella bureschi Angelov 1976 Национално ниво няма 0,25 

Belgrandiella bureschi Angelov 1976 Краище няма 0,25 

Bythinella austriaca (Frauenfeld 

1957) 

Национално ниво 
26,67 1 

Bythinella austriaca (Frauenfeld 

1957) 

Стара планина 
26,67 1 

Pseudamnicola consociella euxina 

Wagner 1927 

Национално ниво 
7,52 1 

Pseudamnicola consociella euxina 

Wagner 1927 

Стара планина 
7,52 1 

Pseudamnicola codreanui Wagner 

1927 

Национално ниво 
256,24 1 

Pseudamnicola codreanui Wagner 

1927 

Стара планина 
256,24 1 

 

За параметъра „Влияния и заплахи“ за видовете от група безгръбначни е приета 

референтна стойност 0,3 – Ако влияния и заплахи са отчетени в до 30% (≤30%) от пробните 

единици на дадено ниво (мониторингова територия, биогеографско, ако е валидно, и 

национално), то състоянието на вида по този параметър се оценява като „благоприятно“. 

 

Поради липса на достатъчно данни не са определени референтни стойности за параметъра 

„Размер на популацията“ за Belgrandiella bureschi Angelov 1976. 
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