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Методика за мониторинг 

на Saga natoliae (Голяма сага) 

 

I. Обект на мониторинга 

Тип: Arthropoda (членестоноги) 

Клас: Insecta (насекоми) 

Разред: Orthoptera (правокрили/скакалци) 

Семейство: Tettigoniidae 

 

Saga natoliaeServille, 1839 

Голяма сага 

 

II. Описание на обекта 

1. Разпространение 

в България 

Голямата сага у нас обитава ксероморфни тревисто-храстови асоциации или разредени горички с добре развит подлес в пояса 

на ксеротермните дъбови гори в низините и предпланините (докъм 600 м н.в.) на Южна България и Черноморското крайбрежие, 

на север до района на Варна.Не се среща в Северна България, както и на север от района на Крупник и в Подбалканските 

котловини, на Запад от Сливенското поле. 

В България е известна от следните находища (по литературни и собствени непубликувани данни): 
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Варна (Ramme 1951; Kaltenbach 1967); Сливен (Неделков 1908 [като Saga brunneri]; Ramme 1951; Буреш, Пешев 1958; 

Kaltenbach 1967; Чобанов 2009); Сливен – местност Бадемите (Чобанов 2009); по пътя Сливен – Котел (Чобанов 2009); над с. 

Трапоклово, 530 м (нови данни); с. Ветрен дол (Елидере) (Неделков 1908); Пазарджик (Неделков 1908 [като Saga brunneri]); 

манастир "Света Петка" (Пазарджик) (Буреш, Пешев 1958); с. Брестовица (Буреш, Пешев 1958); Пловдив (Ramme 1951; 

Неделков 1923 [като ?Saga vittata]); Асеновград (Frey-Gessner 1893; Klapalek 1895 в Буреш, Пешев 1958; Неделков 1908, 1909; 

Неделков 1908 [като Saga brunneri]; Буреш, Пешев 1958); Асенова крепост (Чобанов 2009); Асеновград – с. Бачково (Чобанов 

2009); при с. Бачково (Чобанов 2009); Чирпан (Чобанов 2009); Стара Загора (Пешев 1964); Харманли (Буреш, Пешев 1958; 

Чобанов 2009); Сакар (Буреш, Пешев 1958); северно от Тополовград (нови данни); с. Лисово (нови данни); долината на р. 

Тунджа, източно от с. Радовец (нови данни); Странджа (Чобанов 2009); Трионски дол ЮЗ от с. Велика (Чобанов 2009); резерват 

Ропотамо (Пешев, Джингова 1974; Чобанов 2009); Царево (Буреш, Пешев 1958; Пешев, Джингова 1974); Бургаска низина 

(Miltschev, Chobanov 2002); над Петрич, 350-400 м (Чобанов 2009); Кресненски пролом (Пешев, Андреева 1986; Попов и кол. 

2001); мостът Сали ага в Кресненския пролом (Буреш, Пешев 1958); Крупник (Буреш, Пешев 1958); резерват Тисата (Попов и 

кол. 2001); при с. Стара Кресна (Чобанов 2009); хълм Пчелина при с. Генерал Тодоров (Чобанов 2009); хълм Кожух при с. 

Рупите (Чобанов 2009; Warchałowska-Śliwa et al. 2009; Kolics et al. 2012); с. Тополница (Чобанов 2009); с. Марикостиново 

(Чобанов 2009); северно от с. Хърсово (Чобанов 2009); 2 км южно от с. Каменица (Чобанов 2009); местност Широката бърчина 

при с. Калиманци (Чобанов 2009); хълм Свети Илия при с. Калиманци (Чобанов 2009); "Алиботуш" (Буреш, Пешев 1958); 

дефилето на р. Въча над Кричим (Буреш, Пешев 1958); Кълджали (Буреш, Пешев 1958); с. Черни рид (Popov, Chobanov 2004); 

с. Горно Луково, 240 м (Чобанов 2009); местност Ликана, южно от с. Свирачи (Чобанов 2009); вр. Шейновец (Чобанов 2009; 

нови данни); резерват Студен кладенец (нови данни). 

2. Характерни 

местообитания 

Обитава ксерофитни тревисто-храстови или преходни към дървесни асоциации в пояса на ксеротермните дъбови гори. 

Обикновен е за асоциации на драката (Paliurus spina-christi), червената хвойна (Juniperus oxycedrus), пърнара (Quercus 

coccifera), разредени или деградирани асоциации на косматия дъб (Quercus pubescens) с тревисти видове. Често преминава и 

в рудерализирани тревисто-храстови асоциации на границата с обработваеми площи. Обикновено субстратът е типичен за 

посочените растителни видове – каменист, без значение дали е карбонатен или силикатен, с добър дренаж. 

3. Биологични и 

екологични 

особености 

Голямата сага е най-едрият представител на правокрилите (скакалци; разред Orthoptera) в Европа, като размерите на тялото 

при мъжките са в диапазона 51,5-81,5 мм, а при женските – 60-89 мм, а яйцеполагалото на женската е дълго 31-45 мм. Теглото 

силно зависи от размера, ситостта и развитието на яйцата (при женските), като откъслечните непубликувани данни сочат 

вариации в диапазона поне на 5-25 грама (при нахранване теглото може да се увеличи двойно в сравнение с гладен индивид). 

Крилата са силно редуцирани, като при мъжките предните крила са превърнати в орган за производство на звук (песен), а 

задните крила са почти напълно закърнели; при женските и двете двойки крила са силно редуцирани и трудно забележими. 

Предните и средни крака са масивни и носят остри шипове по долните ръбове на бедрата и пищялите. Основната окраска на 
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тялото е от светло- или тъмно-зелена до кафеникава, с участие на бял (основно по страните и долната страна на тялото), жълт 

и черен цвят. За разлика от другите представители на рода на Балканския полуостров, при Голямата сага често се развива 

частичен меланизъм, с натрупване на черен пигмент по краищата на тергитите (горната част на телесните членчета), челото 

и крайниците. От останалите представители на рода видът се отличава по меланистичния рисунък на тергитите, структурата 

на предните крила на мъжките (тегмени), формата на субгениталната пластинка на женските и призивната песен на 

мъжките(виж напр. Heller 1988; Kolics et al. 2008).Голямата сага е най-едрият и масивен представител на рода у нас; 

възрастните биха мoгли да бъдат сбъркани с S. hellenica, от който се различава по споменатите особености, както и например 

по белите мезо- и метаторакални плеврити (странични части на средните и задни членчета на гърдите) при S. natoliae, докато 

при S. hellenica последните са зеленикави или в общия цвят на тялото. 

Видът е активен предимно сутрин, както и привечер докъм 1-2 часа през нощта (в зависимост от температурата), като при 

падане на температурите рано сутрин, както и в най-топлите часове на деня, животните са слабоактивни и скрити в 

растителността. Най-силна активност се наблюдава в първата половина на нощта, когато мъжките пеят и двата пола активно 

търсят храна или полов партньор. Песента е характерна видова особеност и при Голямата сага се състои от последователно 

свързани "срички" (формирани при единичен цикъл отваряне-затваряне на тегмените), формиращи усилващи се фрази (трели). 

Фразите траят 2-4 секунди и се повтарят през периоди от 10-15 секунди. Основният честотен спектър на песента е в границите 

на 15-30 kHz, т.е. в горната граница и над аудиодиапазона (чуваемите от човека честоти), като пиковите честоти попадат в 

диапазона 20-28 kHz. Въпреки това, звукът е много мощен и, в зависимост от индивидуалните особености на слуха на 

изследователя, може да бъде чут от 10-ина метра и повече. 

Голямата сага е специализиран хищник, като основната ѝ храна са други скакалци, богомолки, цикади, както и други насекоми. 

Обикновено нимфите (младите индивиди) се излюпват през април и първата половина на май, имагинират (преминават във 

възрастна форма) през юни, снасят и отмират докъм втората половина на юли и август. Яйцата са в диапауза (период, в който 

зародишът не се развива) между 2 и 4 (а вероятно и повече) години, като първата част от новото поколение се излюпва след 

2 години. 

4. Природозащитна 

значимост 

До момента видът не е включван в официални документи, определящи го като защитен, нито е оценяван природозощитният 

му статус. Включен е в "Приложение 27, Списък 205. Списък на защитени или видове от специален интерес в Черна гора" към 

"Информация, изискана от страна на Европейската комисия от Правителството на Черна гора за подготовка на мнение относно 

членство в Европейския съюз" (www.questionnaire.gov.me/Annexes/Annex205.pdf). 

Голямата сага е сравнително рядък и фрагментирано разпространен вид. Видът е специализиран хищник, което го определя 

като полезен за икономиката и възможен агент в растителната защита. От друга страна, привързаността му към естествени 

ксеротермофилни растителни асоциации го прави удобен обект за мониторингови изследвания, както и възможен 

http://www.questionnaire.gov.me/Annexes/Annex205.pdf
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биоиндикатор за състоянието на местообитанията. Видът е твърде атрактивен и често става жертва на колекционерство или 

вандализъм. 

5. Особености при 

провеждането на 

мониторинга 

1. Работа на терена 

Към момента няма разработени методики за мониторинг и методики за оценка на природозащитното състояние на Голямата 

сага. Съществуващите източници засягат само разпространението на вида в България, някои негови екологични особености 

(виж по-долу), кариотипични характеристики (виж Warchałowska-Śliwaetal. 2009) и филогенетичните взаимоотношения в рода 

(Kolicsetal. 2012). Непубликувани източници на данни са известни от дисертационния труд на Д. Чобанов (Чобанов 2009), както 

и от непубликувани лични данни на автора. 

S. natoliae се среща фрагментирано в страната, като проследяването му и определянето на ареала и числеността му считаме 

за по-сигурно по време на пика на активност на възрастните индивиди (скоро след имагинирането им), когато мъжките са 

силно акустично активни (пеят), с цел привличане на женските.  

S. natoliaeсе среща предимно в Контитенталния и Черноморски биогеографски район, като на места навлиза и в граничните 

райони на Алпийския район. За целта на мониторинга е нужна обработка на наличните точкови данни за срещането на вида 

чрез съотнасянето им към растерни подложки за условията на средата и особеностите на местообитанията. В резултат ще 

бъдат първоначално определени потенциални местообитания на вида. Определените полигони за потенциално местообитание 

се стратифицират на основата на 1) биогеографски райони и 2) територии за мониторинг. За целта територията на страната е 

разделена на сравнително еднородни в геоморфоложко и/или климатично отношение територии, в които се провеждат 

изследванията.При изследването се използва трансектен метод.Броят на трансектите зависи от площта и фрагментираността 

на потенциалните местообитания на вида. За всеки трансект се определят начало и край, както и няколко междинни точки, 

които се отбелязват с GPS-точки. За всеки регистриран индивид (мъжки) се локализира точка с координати. Трансекти се 

провеждат във всички територии за мониторинг с потенциални местообитания на вида, като в зависимост от възможностите, 

площта и разнообразието на хабитати в териториите за мониторинг, минимумът е 2 трансекта в оптималните местообитания, 

а оптимумът е 10% покритие на основата на случаен подбор на квадрати със страна 10х10 км. 

Трансектът се провежда във времевия период от привечер (приблизително по залез) докъм полунощ, което е съобразено с 

пика на активност на мъжките индивиди. Периодът на мониторинг обхваща времето от края на юни (в най-южните части на 

страната) до края на юли и повторението на трансектите през различните години трябва максимално да се доближава до 

условията и времето на провеждането на първото наблюдение. Често трансектите се провеждат в отдалечени райони и при 

разнообразни условия, поради което е нужно подходящо теренно облекло и раница за пренасяне на храна, вода и екипировка. 

В зависимост от площта и разнообразието на релефа и местообитанията в избраните територии за мониторингсе посещават 

поне 2 географски изолирани и/или различни в микроклиматично/фитоценологично отношение пробни площи. При възможност 
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се цели броят на посетените пробни площи да е значително по-голям, като в идеалния случай да се достигне 10% от 

териториалното покритие на потенциалното местообитание на вида. Във всякапробна площ се провеждат по 2 териториално 

отделени трансекта. Трансектът е с дължина около 2км, а мястото на провеждане се определя на основата на експертно мнение 

(съобразено с предишни изследвания на вида). Поради характеристиките на хабитата и затруднените условия на провеждане 

(при липса на слънчева светлина), е необходимо трансектът да бъде съобразен с трасето, като би могло трансектите да 

съвпадат със слабо използвани черни пътища, пътеки и пр. 

По време на извършване на трансекта, регистрацията на индивидите се извършва по слух и с използване на детектор за ултра- 

и аудиозвук, настроен за диапазона 15-30 kHz (или, при невъзможност, близък, по-широк честотен диапазон), и свързан с 

дигитално записващо устройство. Такива могат да бъдат напр. Pettersson Ultrasound Detectors, които имат вградена памет за 

запис или могат да бъдат свързани с външно записващо устройство. Регистрацията на индивиди се извършва само на основата 

на пеещи мъжки индивиди, тъй като директното зрително регистриране е силно затруднено, както денем, така и нощем, поради 

обичайното укриване на индивидите в трудно достъпна храстова растителност. При регистрация на характерната песен на 

мъжки по трансекта (в рамките до 10 м от всяка страна, т.е. 20 м широчина на трансекта), индивидът се проследява по слух 

и/или с помощта на осветяване с челна лампа и се маркира с GPS-точка на мястото на приблизителното му положение. По 

време на трансекта записващото устройство е включено или, при недостатъчно захранване, може да се включва периодично 

при наличие на пеещ индивид, като, особено при невъзможност за зрително отчитане на индивида, целта е поне частичен 

запис на песента му чрез насочване на микрофона към пеещия индивид. При това е нужно часовникът на записващото 

устройство да бъде настроен на точно време, за да се улесни едновременна регистрация на запис и локализация на индивида. 

Записаните звуци може да бъдат проверени, като доказателство на регистрация точно на този вид, а не на акустично близки 

таксони, чрез сравняване на структурата и честотната им характеристика с песенни записи на Saga natoliae. 

При отчитане на координати на регистрираните мъжки, данните се записват като отделни файлове за всеки трансект и 

впоследствие на основа на координатите се отчита площ на полигон, в рамките на който са отчетени определен брой индивиди. 

По време на трансекта се извършват наблюдения за следи от негативни човешки дейности и тяхното влияние върху 

съответните местообитания, за състоянието на хабитата, както и за условията на провеждане на трансекта, които могат да 

доведат например до слаба активност на индивидите.Например твърде ниската температура, силният вятър и валежите 

намаляват активността на индивидите, но директно повлияват и регистриращия. При значителен валеж и силен вятър не се 

провеждат трансекти, тъй като получените данни ще бъдат с голяма степен на грешка, както поради слабата активност на 

животните, така и поради силният шумов фон, който заглушава песента на мъжките индивиди. 

Събраните данни се попълват в полеви формуляр.При възможност общият изглед на местообитанията, установяването на вида 

и констатирани вреди от човешка дейност се заснемат с цифров апарат (когато условията позволяват).Данните от GPS-

приемниците, звукозаписващите устройства и фотоапаратите за всеки трансект се записват като отделни файлове. Данните от 
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звукозаписите се записват в съответен файл, който може да е общ за група трансекти/район, но при настройки, които да 

позволят проверка на едновременен запис, съответстващ на времева част от трансекта. 

Поради това, че голяма част от изследването се извършва нощем, при нужда за регистриране на заплахи може да се 

проведедвукратен обход на трансекта (през светлата част на денонощието). 

 

2. Стационарна работа 

Цифровите данни, събрани на терена (GPS-файлове, звукови записи, снимки), се анализират по отношение на адекватно 

регистриране на вида (проверка на звукозаписните файлове и сравняването им с времето на точкова регистрация на вида). 

Точковите данни се приравняват към плътност на основата на съотнасяне на точковите регистрации към площ. 

 

Гореописаната методика е авторска, като за разработката ѝ не са заимствани публикувани източници (виж обяснението в 

началото на т. 5). 

6. Други данни По време на изследването може да се съберат екземпляри от други видове правокрили, чийто видов състав носи допълнителна 

информация за състоянието на местообитанието. 

 

III. Параметри на наблюдение 

1. Размер на популацията 

Мерна единица Брой индивиди 

Начин на отчитане/измерване на 

терен 

Преброяване по трансект, като се отчитат пеещи мъжки индивиди (виж т. II.5.). 

Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

1. Неблагоприятни условия на средата, като например ниски температури, валеж, силен вятър, шумово замърсяване 

(наличие на силен страничен шум, който маскира песента на вида), шумово или друг вид обезпокояване на 

индивидите, включително вдигане на шум от изследователя (при което мъжките престават да пеят). 

2. Концентриране на изследванията в райони, оптимални за развитието на вида или гранични за разпространението 

му. 
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Източници и големина на 

грешките, включително и по 

експертна оценка 

Във всички посочени случаи, може да се получи твърде голяма грешка, която неколкократно да се различава от 

плътността на популацията в района, получена при избягване на посочените грешки. 

 

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 

Отчита се присъствие/отсъствиена следните антропогенни влиянияили характеристики на местообитанието, като 

данните се акумулират през периода на отчитане: 

1) Коситба в местообитанията; 

2) Паша в местообитанията; 

3) Използване на биоциди в горското и селското стопанство; 
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4) Залесяване с нетипични видове или засаждане на монокултури; 

5) Застрояване и друга урбанизация в местообитанията; 

6) Интензивност на пожари; 

7) Цялостна оценка на основата на състоянието на растителните асоциации в местообитанието. 

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 до голяма, в зависимост от процента на обхванатата площ и мозаечността на проява 

на заплахите. 

 

IV. Периодичност на наблюдение 

1. Препоръчителен период 

(периоди) от годината, през 

който трябва да се провежда 

мониторингът на всеки вид 

Най-подходящият период на отчитане е от края на юни до края на юли. 

2. Продължителност на 

еднократното наблюдение 

(набиране на данни), в дни и 

часове 

Продължителността на еднократното наблюдение зависи от проходимостта на терена, плътността на популацията 

и дължината на трансекта. Обикновено в рамките на провеждане на трансектите (между 21 и 00 часа; при липса 

на ярък спад в активността на животните наблюдението може да продължи и до по-късно)един експерт изминава 

един или два трансекта. При възможност, през деня част от трансектите може да бъде повторена, за прецизиране 

на информацията за заплахите. 

3. Необходим брой посещения 

на терен в рамките на една 

година 

Минимум едно посещение за година за всеки избран трансект. 
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4. Необходим брой дни за 

всяко посещение на терен 

В зависимост от големината на изследваната територия, което силно зависи от големината на нефрагментираните 

(хомогенни) полигони, т.е. броя трансекти. Необходимото време се определя като 1-2 трансекта за човекоден. 

5. Оптимален период за 

повтаряне на наблюденията  

1 година 

6. Минимален брой 

повторения на наблюденията 

с оглед установяване на 

тенденции в състоянието на 

видовете 

6 повторения за 6 годишен мониторинг 

 

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 настоящата методика възприемаме следните единици: 
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Територия за мониторинг – по-обширна географска (планина, котловина, физикогеографска област) обособена територия. 

Пробна единица –трансект. 

Отчетна единица – брой точки за регистрация на индивиди в рамките на пробната единица, съответстващи на брой екземпляри на трансект. 

Броят на трансектите зависи от площта и фрагментираността на потенциалните местообитания на вида. Трансектът е с дължина около 2 км, а мястото 

на провеждане се съобразява със случайноизбраните квадрати 10х10 км, съвпадащи с потенциалното местообитание на вида.За всеки трансект се 

определят начало и край, както и няколко междинни точки, които се отбелязват с GPS-точки. За всеки регистриран индивид (мъжки) се локализира 

точка с координати. Трансекти се провеждат във всички територии за мониторингс потенциални местообитания на вида. 

 

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 Saga natoliae“). Един формуляр се попълва за един вид за една дата и за една пробна единица (трансект). 

 

VII. Необходимо техническо оборудване 

Необходимото техническо оборудване обхваща: 

1. Бат-детектор и звукозаписна апаратура за регистрация и запис на призивната песен на регистрираните мъжки (за всеки полеви експерт); 

2. GPS-устройство, снабдено с подробни дигитални карти (за всеки полеви експерт); 

3. портативен компютър (за всеки екип); 

4. работно облекло (здрави обувки, панталон, яке) (за всеки полеви експерт); 

5. малка раница (за всеки полеви експерт); 

6. пластмасови епруветки със 70% етанол за събиране на допълнителен материалот правокрили (за всеки полеви експерт); 

7. фотоапарат (за всеки полеви експерт); 

8. челна лампа (за всеки полеви експерт); 

9. ентомологичен сак (за всеки полеви експерт); 

10. карта на района (за всеки екип); 

11. батерии (достатъчно количество за всеки полеви експерт). 
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VIII. Екип 

Минималният брой на екипа зависи от наличното време/бюджет, както и от площта и фрагментираността на потенциалните местообитания на вида и на 

основата на правилото 1 човекоден=1-2 трансекта. 

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, които преминават съответна подготовка 

 

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; 

5. Съблюдаване на винаги наличен резерв от батерии и/или заряд за GPS-устройството и мобилен телефон за връзка с колегите и възможност за 

посочване на местоположение; 

6. Постоянен запас от храна и облекло поне за 1 денонощие в ръчния багаж; 

7. За допълнителни правила забезопастност да се направи справка с препоръките на Планинската спасителна служба 

(http://pss.bg/advises/preporaki.php). 
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