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I. Описание на обекта/обектите  
Method_Benthophiloides_brauneri 

Видов състав 

Настоящият подход за мониторинг на сладководни риби се отнася за:  

Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) – Виюн  

 

Разпространение в България, биологични и екологични особености и характерни 
местообитания на отделните видове 

 

Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) – Виюн 

Виюнът е съобщен за р. Дунав и прилежащите ѝ блата, както и за долното течение на някои от 

притоците ѝ – Войнишка, Искър, Вит, Огоста, Осъм, Янтра, Русенски Лом. Има данни, че в 
миналото се изкачвал значително по-нагоре по течението на реките – в р. Искър е улавян при 

Роман, а в Янтра, при Бяла. Установен е и в ез. Сребърна, Шабленското езеро и в бассейна на 

р. Струма. Рядък вид с намаляваща численост. Обитава постоянни реки и постоянни 
сладководни езера и блата. В миналото се е срещал и в крайбрежни сладководни лагуни. Среща 

се в стоящи и бавнотечащи води, с пясъчно или тинесто дъно, където се заравя през деня и при 
неблагоприятни условия (суша). Чувствителен е към промени в атмосферното налягане. Храни 

се с ларви на насекоми и мекотели. 
 

Природозащитна значимост 

Вид IUCN Red 
List 

HD 92/43 BERN ЗБР ЧК 

Misgurnus fossilis LC II III 3 EN 

 

Особености при провеждането на мониторинга 

Теренна работа  

Избор на участък и пробонабиране 

Мониторингът на виюна се извършва в канали, част от влажни зони, разположени на различни 

места в страната, с помощта на уреди за риболов с електрически ток (т. нар електрофишери). 
Пробовземанията трябва да се извършват според стандартизираната процедура БДС EN 14011 

European Standart; Water Analysis – Sampling of fish with electricity (CEN, 2003).  

След пристигането на мястото, определено за мониторинг първоначално се избира трансект с 
дължина до 100 м, в който ще се извърши пробонабирането. Трансектът се подбира така, че 
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поне единия от двата бряга да бъде достъпен за газене и пробонабиране. Разстоянието и 

размерите на трансекта се измерват задължително с лазерен далекомер, а не „на око”. След 

определяне на началната и крайната точка на трансекта, те се засичат с GPS-приемник и 
географските координати се записват в полевия формуляр. Добре е началната точка на 

трансекта да се подбере така, че да може да се опише сравнително лесно и във формуляра да 
се запишат някои нейни характерни особености (напр. дърво, голям камък или др.), така че да 

може да бъде лесно локализирана впоследствие отново. Началото на трансекта, както и 

неговите характерни особености се заснемат с фотоапарат. 
При мониторинга на виюна се практикува частично пробонабиране покрай единия от бреговете, 

като ширината на трансекта по възможност трябва да бъде 2,5 м. 
Пробонабирането се извършва най-малко от трима души, като ръководителя на полевия екип 

извършва улавянето на рибата с електрофишера. Зад него се движат един полеви експерт и 
един технически асистент, като единият помага за изваждането на рибата от водата с помощта 

на рибарски кеп, а другият осигурява наличието на голям пластмасов съд, в който рибата се 

поставя веднага след нейното улавяне. Рибите се вадят от водата веднага след като бъдат 
уловени в кепа, като не се допуска задържането на риба вътре във водата и продължаване на 

електроулова с риба в кепа. Не се допуска също така и събирането на риба в съдове и пособия, 
които могат да доведат до убиването им – найлонови торбички и пр. Ако по време на 

пробонабирането има голям риск от задушаване на рибите през определени периоди се спира 

улова и се пренася уловената риба в голям добре аериран контейнер на брега на реката. Ако по 
време на пробовзимането се установи смъртност на рибите по-голяма от 10%, пробонабирането 

се спира до отстраняване на причините, които го предизвикват. 
Пробонабирането се осъществява чрез газене винаги срещу течението в канала и винаги в 

светлата част на денонощието. Най-добрия период за извършване на мониторинга на виюн е 
юли – септември, т.е. в края на лятото и есента, което съвпада с периода на маловодие, когато 

новоизлюпените рибки са достатъчно големи за улавяне и идентифициране. 

 
Попълване на полевия формуляр 
 
Правилното попълване на полевия формуляр е много важна дейност и е добре то да бъде 

извършено от ръководителя на екипа. Образец на полевия формуляр се намира в приложение 

към настоящата методика. Попълват се всички полета, посочени във формуляра. Един полеви 
формуляр се попълва за една дата, за един трансект и за един вид.  

 

Обработка на улова 

Тази дейност включва преброяване и измерване на отделните екземпляри виюн, както и 

записване на получените резултати в полевия формуляр. 
При улавянето ѝ, рибата трябва да бъде поставена в голям, добре аериран контейнер на брега 

на канала. След приключване на улова, всички уловени екземпляри трябва да бъдат измерени 
линейно. Добре е линията за измерване да бъде монтирана на специално подготвена за целта 

мерна дъска.  
Измерването на дължината на отделните екземпляри е важна дейност и трябва да се извършва 

бързо и внимателно, с предварително подготвена мерна дъска. Получените резултати се 

записват в полевия формуляр. Измерва се винаги цялата дължина на тялото от върха на 
муцуната до края на опашката или т. нар. абсолютна дължина на тялото с точност до 

1 см. 
След приключване на линейното измерване на отделните екземпляри следва тяхното 

претегляне. Особеното при него е, че отделните екземпляри не се претеглят, а се измерва 

теглото общо на всички екземпляри заедно с точност до 1 грам. Претеглянето се 
извършва с помощта на електронна везна и резултатът се записва в полевия формуляр. По 

време на претеглянето на отделните видове е препоръчително те да бъдат заснемани с 
дигитален фотоапарат. 

При наличие на екземпляри с различни заболявания, малформации, опаразитяване или други 
наранявания, те се заснемат и описват в полевия формуляр.  
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Веднага след приключването на измерването и обработката на улова, рибите се връщат 

обратно във водата. 

При улавяне на видове, които не са включени в НСМБР и съответно, не са обект на 
проучването, те се регистрират като присъстващи и се записват във формуляра, като окомерно 

се оценява обилието им по 4-степенна скала (единичен, рядък, обикновен, масов). Тези видове 
не се подлагат на анализ. 

 

Описание на параметрите на средата 

След приключване на пробонабирането и обработката на улова се пристъпва към описание на 

параметрите на средата. За целта на ихтиологичния мониторинг се проследяват следните 
параметри: 

- Характер на дънния субстрат – описва се по предварително зададена скала в % за всеки 
отделен тип субстрат 

- Водно ниво – съответно ниско; средно; високо 

- Скорост на течението, определя се окомерно – бързо, средно, бавно 
- Средна и максимална дълбочина в трансекта 

- Макрофитна растителност – покритие в % от трансекта 

- Доминантен тип водна растителност – потопена; плуваща; надводна 

- Характер на речните брегове – изкуствен (дигиран); естествен; полуестествен 

- Наличие и вид на естествени укрития за рибите (подмоли, паднали дървета и др.) 
- Наличие на крайречна растителност – вид и % покритие  

- Засенченост – в % 
- Прозрачност/мътност на водата, определя се окомерно – дъното се вижда/не се вижда 

- Температура на водата – в [ С] 

- Кислородно съдържание и насищане – съответно в [mg/l] и [%] 

- рН 

- електропроводимост – в [S/cm] 

Получените данни се записват на съответните места в полевия формуляр.  
 

Описание на заплахите 

Описват се и се попълват в полевия формуляр всички заплахи за ихтиофауната, установени в 
района на трансекта. За по лесното им отчитане, те са предварително идентифицирани и 

класифицирани във формуляра.  

 

Камерална работа  

Данните от полевите формуляри се внасят в електронни формуляри и таблици. Изчисляват 

се получените стойности на отделните параметри на наблюдение, според данните събрани 

по време на теренните проучвания. След обработката на данните се изготвя цялостен 
анализ за състоянието на видовете в отделните пунктове за мониторинг, както и подробен 

анализ за всеки отделен вид на национално ниво.  
 

II. Параметри на наблюдение  
 
Име на параметъра: Численост  
Мерна единица: [бр.]  
Начин на отчитане:  

След приключване на улова в дадения трансект, всички уловени екземпляри виюн се 

преброяват, измерват и претеглят. В полевия формуляр се записва общя брой на уловените 
екземпляри в трансекта, както и неговата площ в [м2]. В последствие се изчислява 

плътността на дадения вид в [бр./ха], като се преизчислява получения резултат от полевите 
изследвания за площ от 1 ха.  
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Възможности за грешка:  

Основната възможност за грешка при изчисляване на този параметър идва от вероятността да 

не бъдат уловени всички екземпляри от вида в изследвания трансект. Влиянието на тази грешка 
за цялостния процес на мониторинг може да бъде минимизирано, като всяка година се повтаря 

едно и също риболовно усилие – извършване на уловите с еднаква апаратура, при еднакви 
настройки, в точно определените граници на трансекта, в един и същ период от годината и т.н.  

 

Име на параметъра: Дължина на тялото по размерни групи 
Мерна единица: [см] и [бр. екз./размерна група] 

Начин на отчитане:  
След приключване на улова в дадения трансект, всички уловени екземпляри виюн се измерват 

на дължина с точност до 1 см. Измерва се абсолютната дължина на тялото на рибата, т.е. от 
началото на рилото до края на опашната перка. В полевия формуляр се записва общя брой на 

уловените екземпляри в размерни групи, като една размерна група е 1 см – например 5 см 

– 4 екз.; 6 см – 8 екз.; 7 см – 1 екз. и т.н.  
Възможности за грешка:  

Основната възможност за грешка при изчисляване на този параметър като цяло, идва от 
точността на измерване. Има вероятност в бързината на измерване на отделните екземпляри да 

бъде допусната грешка, но като цяло при следване на точност от 1 см, влиянието на тази 

грешка за цялостния процес на мониторинг е минимално. 
 

Име на параметъра: Общо тегло 
Мерна единица: [гр]  

Начин на отчитане:  
След приключване на улова в дадения трансект, всички уловени екземпляри виюн се 

преброяват, измерват и претеглят. Всички екземпляри от вида се претеглят заедно и резултата 

се записва в полевия формуляр в [гр]. В последствие се изчислява биомасата на дадения вид в 
[кг/ха], като се преизчислява получения резултат от полевите изследвания (т.е. общото тегло 

на рибите от вида, уловени в трансекта) за площ от 1 ха.  
Възможности за грешка:  

Основната възможност за грешка при изчисляване на този параметър идва от вероятността да 

не бъдат уловени всички екземпляри от вида в изследвания трансект. Влиянието на тази грешка 
за цялостния процес на мониторинг може да бъде минимизирано, като всяка година се повтаря 

едно и също риболовно усилие – извършване на уловите с еднаква апаратура, при еднакви 
настройки, в точно определените граници на трансекта, в един и същ период от годината и т.н. 

Друга възможност за грешка идва от точността на измерване. За да се намали нейното влияние 

трябва везната да бъде калибрирана преди всяко измерване.  
 

Име на параметъра: Риби с различни заболявания, малформации, опаразитяване или 
други наранявания 

Мерна единица: [бр.]  
Начин на отчитане:  

След приключване на улова в дадения трансект, всички уловени екземпляри от видовете, 

подлежащи на мониторинг се преброяват, измерват и претеглят. При наличие на екземпляри с 
различни заболявания, малформации, опаразитяване или други наранявания, те се заснемат и 

описват в полевия формуляр. В последствие се изчислява процента на срещане на подобни 
екземпляри в популацията на вида от изследвания трансект. 

Възможности за грешка:  

Основната възможност за грешка при изчисляване на този параметър идва от вероятността да 
не бъдат разпознати всички екземпляри, страдащи от различни заболявания и/или 

опаразитяване. Докато малформациите и нараняванията личат ясно и се виждат лесно на пръв 
поглед, различните заболявания на рибите може да са скрити и да останат незабелязани. 

Съществува вероятност болни екземпляри да бъдат пропуснати в бързината при обработване на 
улова. 
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Име на параметъра: Заплахи 

Мерна единица: [присъствие/отсъствие]  

Начин на отчитане: 
След приключване на пробонабирането и обработката на улова се пристъпва към описание на 

съществуващите или потенциални заплахи за ихтиофауната. Описват се и се попълват с 
присъствие/отсъствие в полевия формуляр всички заплахи, установени по време на 

мониторинга в района на трансекта. За по лесното им отчитане, най-често срещаните заплахи 

са предварително идентифицирани: 
- наличие на земеделски площи в близост до пункта 

- добив на инертни материали  
- наличие на населени места в близост до пункта 

- наличие на индустриална дейност в близост до пункта 
- изхвърляне на отпадъци в района на пункта 

- рибовъдство в района  

- спортен риболов в района 
- бракониерство в района 

- замърсяване в района на пункта 
- наличие на инвазивни видове риби и други хидробионти (вид и брой) 

- промени в хидрографските условия от антропогенен произход (Канализация и 

отклоняване на вода, бентове, миниВЕЦ и др.) 
- управление на водната и крайбрежна растителност за дренажни цели 

- антропогенно намаляване свързаността на местообитанията (наличие на миграционни 
бариери) 

- абиотични естествени процеси (ерозия; затлачване; пресъхване и др.) 
- еволюция на биоценозата, сукцесия – еутрофикация  

- други  

 

III. Периодичност на наблюдение 
 

Най-добрият период за извършване на мониторинга на виюн е юли-септември, т.е. в края на 
лятото и есента, което съвпада с периода на маловодие, когато новоизлюпените рибки са 

достатъчно големи за улавяне и идентифициране. 
Предвижда се да бъдат изследвани по два пункта за мониторинг на ден, като средния престой 

за изследване на един пункт е около 5 часа. Това време зависи изключително много от 
условията и количеството на уловената в трансекта риба. 

По така изготвената методика, мониторинга трябва да се извършва ежегодно, като се 

предвижда по едно посещение на всеки пункт за година. 
 

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

Образец на „Формуляр за мониторинг на виюн“ е представен в приложение към настоящата 
поръчка. Един полеви формуляр се попълва за един вид, за една дата и за един трансект.  

 

V. Екип 
 

Полевият екип включва: 
 Ръководител на полевия екип – квалифициран ихтиолог; 

 Минимум един полеви експерт; 

 Технически асистент. 

 

Експертите трябва да имат опит в полеви ихтиологични и хидробиологични изследвания, 

да разпознават видовете риби, да умеят да използват специализираното оборудване за 
електрориболов, GPS приемник, средства за комуникация, преносими компютри със 

специализиран софтуер. Необходимо е експертите да имат близко ниво на квалификация за 
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да има взаимозаменяемост при извършване на съпътстващите дейности: пробонабиране, 

замерване на биотични и абиотични параметри.  

Ръководителят на екипа трябва да планира и организира  теренните проучвания съгласно 
утвърдената методика, да работи с документацията на проекта, да попълва хартиените и 

електронни формуляри за ежедневна отчетност и съответните периодични отчети.  
Ръководителят на полевия екип трябва да има валидно разрешително за риболов с 

електрически ток и мрежени уреди с научно-изследователски цели и да е запознат със 

законовите разпоредби относно извършването на такъв риболов. Членовете на екипа 
трябва да познават правилата за безопасност при работа на терен. 

 

VI. Необходимо техническо оборудване 
 

- Електрориболовител (електрофишер) 
- Лазерен далекомер  

- GPS приемник 
- Дигитален фотоапарат 

- Пластмасов бидон с обем 80 л 
- Рибарски кеп 

- Гумени/PVC рибарски гащеризони 3 бр.  

- Гумени ръкавици – 3 чифта  
- Очила с поляризирани стъкла – 3 бр. 

- Пластмасови съдове с обем 10-12 л – мин. 5 бр. 
- Пластмасови вани 

- Аератори – мин. 6 бр. 

- Електронна везна с точност до 1 г. 
- Уред за линейно измерване на рибите 

- Лупа  
- Оксиметър 

- рН-метър 

- Кондуктометър  
 

VII. Правила за безопасност при теренната работа 
 

Преди започване на пробонабирането се извършва инструктаж на екипа от неговия 

ръководител за правилата на безопасност при работата с електроагрегат. Участниците 
задължително трябва да носят гумирано/PVC облекло, както и гумени ръкавици. 

Препоръчително е и използването на поляризирани очила.  
Не се работи по време на дъжд, буря и гръмотевици, както и при повишено водно ниво.  

Не се работи при мътни и непрозрачни води.  
В гористи местности или при слаба видимост, работещите трябва да носят и сигнални жилетки. 
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