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PISCES, КЛАС ACTINOPTERYGII 

I. ВИДОВЕ  

 Huso huso (Linnaeus, 1758) – Моруна 

 Acipenser gueldenstaedtii Brandt & Ratzeburg, 1833 – Руска есетра 

 Acipenser nudiventris Lovetzky, 1828 – Шип 

 Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758 – Чига  

 Acipenser stellatus Pallas, 1771 – Пъструга  

 Acipenser sturio Linnaeus, 1758 – Руска есетра 

 Alosa immaculata Bennett, 1835 – Карагьоз (Дунавска скумрия) 

 Clupeonella cultriventris (Nordmann, 1840) – Езерна цаца 

 Sprattus sprattus (Linnaeus, 1758) – Цаца 

 Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758) – Хамсия  

 Abramis brama (Linnaeus, 1758) – Платика  

 Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) – Говедарка  

 Aspius aspius (Linnaeus, 1758) – Распер  

 Barbus barbus (Linnaeus, 1758) – Бяла мряна  

 Barbus cyclolepis Heckel, 1837 – Маришка мряна  

 Barbus tauricus Kessler, 1877 – Приморска мряна  

 Chalcalburnus chalcoides (Gueldenstaedt, 1772) – Брияна  

 Chondrostoma vardarense Karaman, 1928 – Вардарски скобар  

 Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 (дива форма) – Див шаран 

 Gobio kesslerii Dybowsky, 1862 – Балканска кротушка 

 Gobio uranoscopus (Agassiz, 1828) – Малка кротушка 

 Leucaspius delineatus (Heckel, 1843) – Върловка  

 Leuciscus borysthenicus (Kessler, 1859) – Малък речен кефал 

 Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) – Речен кефал 

 Rutilus frisii (Nordman, 1840) – Лупавец  

 Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) – Бабушка  
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 Vimba melanops (Heckel, 1837) – Маришки морунаш  

 Cobitis strumicae Karaman, 1955 – Струмски щипок  

 Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) – Виюн  

 Sabanejewia balcanica (Karaman, 1922) – Балкански щипок  

 Sabanejewia bulgarica (Drensky, 1928) – Български щипок 

 Barbatula bureschi (Drensky, 1928) – Струмски гулеш  

 Silurus glanis Linnaeus, 1758 – Сом  

 Umbra krameri Walbaum, 1792 – Умбра  

 Salmo trutta Linnaeus, 1758 – Балканска пъстърва 

 Atherina boyeri Risso, 1810 – Атерина  

 Pungitius platygaster (Kessler, 1859) – Деветигла бодливка 

 Syngnathus abaster Risso, 1826 – Черноивичеста морска игла 

 Cottus gobio Linnaeus, 1758 – Главоч  

 Gymnocephalus schraester (Linnaeus, 1758) – Ивичест бибан 

 Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 – Речен костур  

 Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) – Обикновена бяла риба 

 Zingel streber (Siebold, 1863) – Малка вретенарка 

 Zingel zingel (Linne, 1766) – Голяма вретенарка 

 Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868) – Сафрид  

 Benthophiloides brauneri Beling & Iljin, 1927 – Шабленско попче 

 Knipowitschia caucasica (Berg, 1916) – Кавказко попче  

 Mesogobius batrachocephalus (Pallas, 1814) – Лихнус  

 Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814) – Речно попче  

 Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) – Стронгил  

 Zosterisessor ophiocephalus (Pallas, 1814) – Тревно попче 

 Psetta maxima (Linnaeus, 1758) – Калкан 
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II. ЛИТЕРАТУРНИ И ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНИ С МЕТОДИКИ ЗА 

МОНИТОРИНГ И МЕТОДИКИ ЗА ОЦЕНКА НА ВИДОВЕТЕ 

При прегледа на литературата, предоставяща информация за посочените по-горе видове, беше 

установено, че основни източници на информация, свързани с методики за мониторинг и методики за 

оценка, са схемите за мониторинг и методиките за оценка на природозащитното състояние (ПС) на 

видовете от Приложение 2 на Директивата за хабитатите (респ. Приложение 3 на ЗБР), разработени в 

рамките на проекта „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I”. Към Националната система за мониторинг на биологичното 

разнообразие (НСМБР) има предложени четири методики, които се отнасят за някои от разглежданите 

видове (Cottus gobio, Alosa immaculata, Umbra krameri, Aspius aspius, Chalcalburnus chalcoides, Gobio kesslerii, 

Gobio uranoscopus, Misgurnus fossilis, Gymnocephalus schraester, Zingel streber, Zingel zingel), като за всички тях 

трябва да бъдат съобразено доколко отговарят на следните няколко основни критерии: 

 Съвместимост с приетите европейски стандарти; 

 Минимален обем от инвазивни изследвания, потенциално причиняващи смърт на обектите на 

изследване; 

 Лесна приложимост, повторяемост и надеждност, които да осигурят представителни резултати; 

 Ефективност по отношение на финансови средства и работна сила.  

За видовете, за които няма разработени методики, следва да бъдат възприети горепосочените критерии 

при отчитането на индивидуалните биологични и екологични особености на видовете. Това налага 

изготвянето на нови методики за отделните видове (групи от видове), съдържащи цялата необходима 

информация за вида, както и специфичен подход за неговото улавяне. Оценката на сътоянието на 

популациите на даден ихтиологичен вид трябва задължително да бъде направена въз основа на 

определяне на следните параметри: 1) Численост на популацията; 2) Биомаса на популацията; 3) 

Размерно-възрастова структура; 4) Външни аномалии. 

При подготовка на методиките за отделните видове могат да бъдат използвани отделни части и/или 

фрагменти от долупосочените разработки, публикувани в международната и българска научна 

литература [1-33]. Единно схващане в тях е, че мониторинговите програми трябва да могат да откриват 

промените, настъпващи във времето и пространството по отношение на разпространение и численост 

на обектите на наблюдение [11,30].  

При изготването на методики за оценка на състоянието на рибните популации от ключово значение е 

подборът на подходящи техники за улов на рибите, които да изключват селективност по отношение на 

размерна група или възраст. Според характера на водния басейн, съществуват редица особености в 

използваните уреди за улов, оптималния времеви период за приложение на метода, което налага 

диференцирането на няколко методики, всяка отразяваща спецификите главно по отношение 

събирането на данни за оценка на ПС. Един и същи ихтиологичен вид, в зависимост от 

местообитанието, може да бъде обект на изследване посредством една или повече методики [11,15,21]. 

За рибните популации, обитаващи стоящи водни басейни, най-често препоръчвано е използването на 

комбинация от няколко вида мрежени уреди [1,3,5,10]. Предлаганата методика за улавяне на риби от 

стоящи водни басейни се базира на стандартен метод EN 14757:2005. Този Европейски стандарт описва 

стандартизиран метод за улавяне на риби при използването на “хрилни” мрежи. Приложението на 
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метода дава възможност още и за определяне на видовия състав, относителното количествено 

представяне на отделните видове риби, както и относителната им биомаса (съответно брой и маса 

уловени риби за единица риболовно усилие). Успешно се прилагат и методи, базирани на създаването 

на електрично поле, особено във плитки водоеми, чиито брегове са обраснали с растителност. 

Съвремените акустичните техники се прилагат във водоеми с по-големи размери, както и при 

изследване на миграционните движения на рибите. 

За оценка на състоянието на ихтологичните популации в реки, в зависимост от дълбочината им, се 

препоръчва използването на мрежи, електроулов и комбинация от двата метода. Счита се че, най-

ефективният метод за мониторинг на рибите от речните екосистеми е електроуловът 

[2,3,4,5,6,7,12,16,17,19,20,29,33]. Методът е описан в Европейски стандарт: BS EN 14011:2003 (Water Quality 

– Guidance standard on sampling fish with electricity). Електроуловът доставя информация както за 

разпространението и числеността, така и за демографската структура поради ниската степен на 

селективност. Същевременно няма увреждащо въздействие върху рибите, което го прави изключително 

подходящ при работа със редки и защитени видове. За някои дънни видове риби, електроуловът дава 

само информация за присъствие или отсъствие на вида в дадения речен участък. 

Като част от оценката на състоянието на популация е и анализът на основните фактори (биотични и 

абиотични), имащи определяща роля за съвременото състояние на дадена рибна популация, а също 

така и за преспективите за нейното потенциално развитие. Основните параметри, обект на контрол, са 

свързани с качеството на водата; с наличието на въздействия, водещи до фрагментиране на 

биокоридорите, и имащи краткотрайно или по-дълготрайно потенциално негативно влияние върху 

състоянието на дадената популация [13,28]. 

По-долу е представен списък с литературни и други източници на информация, свързани с методики 

за мониторинг и методики за оценка на видовете: 
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За изготвянето на настоящия доклад, както и за картирането на гореспоменатите видове и 

моделирането на тяхното разпространение, са използвани и всички данни, събирани по проект 

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – 

фаза І“, както и лични данни на следните автори – Тихомир Стефанов, Лъчезар Пехливанов, Виолин 

Райков, Елиза Узунова, Стоян Михов, Борис Велков, Апостол Апостолу и Милена Павлова.  

IV. ОЦЕНКА НА НАЛИЧНИТЕ ДАННИ И АНАЛИЗ НА ПРОПУСКИТЕ В ТЯХ: 

Оценката на наличните данни и анализът на пропуските в тях показват, че до момента няма 

литературни източници, в които да има информация за методики за биологичен мониторинг или 

оценка на състоянието на разглежданите видове. Единствената такава информация се съдържа в схемите 

за мониторинг и методиките за оценка на ПС на видовете от Приложение 2 на Директивата за 

хабитатите (респ. Приложение 3 на ЗБР), разработени в рамките на проекта „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I”. Към НСМБР има 

предложени четири методики за мониторинг на долупосочените видове. Всички тези подходи, както и 

публикуваните в различни чужди източници, ще бъдат използвани като база за разработването на 

изцяло нови методики за биологичен мониторинг на всички разглеждани видове риби. 

Huso huso (Linnaeus, 1758) – Моруна 

За момента няма разработени методики за мониторинг и методики за оценка на природозащитното 

състояние на вида у нас. Съществуващите литературни и статически данни засягат главно неговото 

разпространение в българската акватория на р. Дунав и Черно море. Липсва систематична информация 

относно числеността и размерната структура на популацията. Към Националната система за мониторинг 

на биологичното разнообразие (НСМБР) има предложена „Методика за провеждане на ихтиологичен 

мониторинг в река Дунав“, която частично се отнася и за есетровите риби. Съществуващите методики за 

улов на риба в реки трябва да се модифицират с оглед отчитането на миграционните особености на 

вида, изключително рядката му срещаемост, както и да се добави мониторинг върху различни жизнени 

стадии (хайвер, ювенилни риби). 

Acipenser gueldenstaedti Brandt, 1833 – Руска есетра 

За момента няма разработени конкретни методики за мониторинг и методики за оценка на 

природозащитното състояние на вида у нас. Съществуващите литературни и статически данни засягат 

главно неговото разпространение в българската акватория на р. Дунав и Черно море. Липсва 

систематична информация относно числеността и размерната структура на популацията. Към НСМБР 

има предложена „Методика за провеждане на ихтиологичен мониторинг в река Дунав”, която частично 

се отнася и за есетровите риби. Съществуващите методики за улов на риба в реки трябва да се 

модифицират с оглед отчитането на миграционните особености на вида, малочислената популация в р. 
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Дунав, както и да се допълнят с мониторинг върху различни жизнени стадии (хайвер, ювенилни риби). 

Acipenser nudiventris Lovetzki, 1828 – Шип 

За момента няма разработени конкретни методики за мониторинг и методики за оценка на 

природозащитното състояние на вида у нас. Съществуващите източници засягат само неговото 

разпространение в България и някои негови екологични особености. Липсва систематична информация 

относно числеността и размерната структура на популацията. Към НСМБР има предложена „Методика 

за провеждане на ихтиологичен мониторинг в река Дунав“, която частично се отнася и за есетровите 

риби. Съществуващите методики за улов на риба в реки трябва да се модифицират с оглед отчитането на 

миграционните особености на вида, изключително рядката му срещаемост (през последните 20 години 

има съобщения за улов на по-малко от 10 екземпяра в р.Дунав). 

Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758 – Чига 

За момента няма разработени конкретни методики за мониторинг и методики за оценка на 

природозащитното състояние на вида у нас. Съществуващите източници засягат само неговото 

разпространение в България и някои негови екологични и биологични особености. Липсва систематична 

информация относно числеността и размерната структура на популацията. Към НСМБР има 

предложена „Методика за провеждане на ихтиологичен мониторинг в река Дунав”, която частично се 

отнася и за есетровите риби. Съществуващите методики за улов на риба в реки трябва да се 

модифицират с оглед отчитането на миграционните особености на вида, както и да се добави 

мониторинг върху различни жизнени стадии (хайвер, ювенилни риби). 

Acipenser stellatus Pallas, 1771 – Пъструга 

За момента няма разработени конкретни методики за мониторинг и методики за оценка на 

природозащитното състояние на вида у нас. Съществуващите източници засягат само неговото 

разпространение в България и някои негови екологични особености. Липсва систематична информация 

относно числеността и размерната структура на популацията. Към НСМБР има предложена „Методика 

за провеждане на ихтиологичен мониторинг в река Дунав“, която частично се отнася и за есетровите 

риби. Съществуващите методики за улов на риба в реки трябва да се модифицират с оглед отчитането на 

миграционните особености на вида, изключително рядката му срещаемост, както и да се добави 

мониторинг върху различни жизнени стадии (хайвер, ювенилни риби). 

Acipenser sturio Linnaeus, 1758 – Немска есетра 

За момента няма разработени конкретни методики за мониторинг и методики за оценка на 

природозащитното състояние на вида. Съществуващите източници засягат само неговото 

разпространение в България в миналото и някои негови екологични особености. Липсва систематична 

информация относно числеността и размерната структура на популацията. Към НСМБР има 

предложена „Методика за провеждане на ихтиологичен мониторинг в река Дунав“, която частично се 

отнася и за есетровите риби. Съществуващите методики за улов на риба в реки трябва да се 

модифицират с оглед отчитането на миграционните особености на вида, рядката му срещаемост, както и 

да се добави мониторинг върху различни жизнени стадии (хайвер, ювенилни риби). 

Alosa immaculata Bennet, 1835 – Дунавска скумрия (Карагьоз) 

За момента за този вид има изготвени методика за картиране и методика за оценка на 

природозащитното състояние, разработени по проект „Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове – фаза І“. Към НСМБР също така има предложена 

„Методика за провеждане на ихтиологичен мониторинг в река Дунав”, която частично се отнася и за 
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дунавската скумрия, но не може да се приложи напълно поради общия й характер и следва да се 

модифицира с цел разработването на пълна методика за мониторинг на вида.  

Clupeonella cultriventris (Nordmann, 1840) – Езерна цаца 

За момента няма разработени конкретни методики за мониторинг и методики за оценка на 

природозащитното състояние на вида. Съществуващите източници засягат само неговото 

разпространение в България и някои негови екологични особености. Към НСМБР има предложена 

„Методика за провеждане на ихтиологичен мониторинг в езера и долни течения на реки“, която 

частично се отнася и за езерната цаца, но не може да се приложи напълно поради общия й характер и 

следва да се модифицира с цел разработването на пълна методика за мониторинг на вида.  

Sprattus sprattus (Linnaeus, 1758) – Цаца 

За момента няма разработени конкретни методики за мониторинг и методики за оценка на 

природозащитното състояние на вида. Съществуващите източници засягат само неговото 

разпространение в България и някои негови екологични особености. Към НСМБР има предложена 

„Методика за провеждане на мониторинг на черноморски видове риби“, която съдържа само описание 

на обектите на наблюдение и част от необходимото техническо оборудване и следователно трябва да 

бъде доразработена. 

Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758) – Хамсия 

За момента няма разработени конкретни методики за мониторинг и методики за оценка на 

природозащитното състояние на вида. Съществуващите източници засягат само неговото 

разпространение в България и някои негови екологични особености. Към НСМБР има предложена 

„Методика за провеждане на мониторинг на черноморски видове риби“, която съдържа само описание 

на обектите на наблюдение и част от необходимото техническо оборудване и следователно трябва да 

бъде доразработена. 

Abramis brama (Linnaeus, 1758) – Платика 

За момента няма разработени конкретни методики за мониторинг и методики за оценка на 

природозащитното състояние на вида. Съществуващите източници засягат само неговото 

разпространение в България и някои негови екологични особености. Към НСМБР има предложена 

„Методика за провеждане на ихтиологичен мониторинг в езера и долни течения на реки“, която 

частично се отнася и за платиката, но не може да се приложи напълно поради общия й характер и следва 

да се модифицира с цел разработването на пълна методика за мониторинг на вида.  

Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) – Говедарка 

За момента няма разработени конкретни методики за мониторинг и методики за оценка на 

природозащитното състояние на вида. Съществуващите източници засягат само неговото 

разпространение в България и някои негови екологични особености. Към НСМБР има предложена 

„Методика за провеждане на ихтиологичен мониторинг в горните течения и горната част на средните 

течения на реки“, която частично се отнася и за говедарката, но не може да се приложи напълно поради 

общия й характер и следва да се модифицира с цел разработването на пълна методика за мониторинг на 

вида.  

Aspius aspius (Linnaeus, 1758) – Распер 

За момента за този вид има изготвени методика за картиране и методика за оценка на 
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природозащитното състояние, разработени по проект „Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове – фаза І“. Към НСМБР също така има предложена 

„Методика за провеждане на ихтиологичен мониторинг в езера и долни течения на реки“, както и 

„Методика за провеждане на ихтиологичен мониторинг в река Дунав“, които частично се отнасят и за 

распера. Липсва информация относно числеността и размерно-възрастовата структура на популацията 

на вида у нас, което до натрупване на достатъчно данни от мониторинг ще затрудни интерпретацията 

на резултатите по отношение на състоянието на популациите. 

Barbus barbus (Linnaeus, 1758) – Бяла мряна 

За момента няма разработени конкретни методики за мониторинг и методики за оценка на 

природозащитното състояние на вида у нас. Съществуващите източници засягат само неговото 

разпространение в България и някои негови екологични особености. Липсва систематична информация 

относно числеността и размерната структура на популацията. Към НСМБР има предложена „Методика 

за провеждане на ихтиологичен мониторинг в езера и долни течения на реки“, както и „Методика за 

провеждане на ихтиологичен мониторинг в река Дунав“, които частично се отнасят и за бялата мряна. 

Barbus cyclolepis Heckel, 1837 – Маришка мряна 

За момента няма разработени конкретни методики за мониторинг и методики за оценка на 

природозащитното състояние на вида. Съществуващите източници засягат само неговото 

разпространение в България и някои негови екологични особености. Липсва систематична информация 

относно числеността и размерната структура на популацията. Към НСМБР има предложена „Методика 

за провеждане на ихтиологичен мониторинг в горните течения и горната част на средните течения на 

реки“, която частично се отнася и за маришката мряна. Не съществуват потенциални трудности при 

разработване и прилагане на методики за оценка и мониторинг на състоянието на вида. Съществено за 

оценката на състоянието на вида ще е натрупването на информация за числеността и биомасата и 

определянето на референтни параметри, съобразени с речната типология и екологичното състояние на 

речните участъци. 

Barbus tauricus Kessler, 1877 – Приморска мряна 

За момента няма разработени конкретни методики за мониторинг и методики за оценка на 

природозащитното състояние на вида. Съществуващите източници засягат само неговото 

разпространение в България и някои негови екологични особености. Липсва систематична информация 

относно числеността и размерната структура на популацията. Към НСМБР има предложена „Методика 

за провеждане на ихтиологичен мониторинг в горните течения и горната част на средните течения на 

реки“, която частично се отнася и за приморската мряна. Не съществуват потенциални трудности при 

разработване и прилагане на методики за оценка и мониторинг на състоянието на вида. Съществено за 

оценката на състоянието на вида ще е натрупването на информация за числеността и биомасата и 

определянето на референтни параметри, съобразени с речната типология и екологичното състояние на 

речните участъци. 

Chalcalburnus chalcoides (Gueldenstaedt, 1772) – Брияна 

За момента за този вид има изготвени методика за картиране и методика за оценка на 

природозащитното състояние, разработени по проект „Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове – фаза І“. Към НСМБР има предложена „Методика за 

провеждане на ихтиологичен мониторинг в езера и долни течения на реки“, която частично се отнася и 

за брияната. Посочените литературни източници засягат само разпространението на вида в България и 

някои негови екологични особености. 
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Chondrostoma vardarense Karaman, 1928 – Вардарски скобар 

За момента няма разработени конкретни методики за мониторинг и методики за оценка на 

природозащитното състояние на вида. Съществуващите източници засягат само неговото 

разпространение в България и някои негови екологични особености. Към НСМБР има предложена 

„Методика за провеждане на ихтиологичен мониторинг в горните течения и горната част на средните 

течения на реки“, която частично се отнася и за вардарския скобар. Не съществуват потенциални 

трудности при разработване и прилагане на методики за оценка и мониторинг на състоянието на вида. 

Съществено за оценката на състоянието на вида ще е натрупването на информация за числеността и 

биомасата и определянето на референтни параметри, съобразени с речната типология и екологичното 

състояние на речните участъци. 

Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 (дива форма) – Див шаран 

За момента няма разработени конкретни методики за мониторинг и методики за оценка на 

природозащитното състояние на вида. Съществуващите източници засягат само неговото 

разпространение в България и някои негови екологични особености. Към НСМБР има предложена 

„Методика за провеждане на ихтиологичен мониторинг в езера и долни течения на реки и „Методика за 

провеждане на ихтиологичен мониторинг в река Дунав“, които частично се отнасят и за дивия шаран. 

Gobio kesslerii Dybowsky, 1862 – Балканска кротушка 

За момента за този вид има изготвени методика за картиране и методика за оценка на 

природозащитното състояние, разработени по проект „Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове – фаза І“. Към НСМБР има предложена „Методика за 

провеждане на ихтиологичен мониторинг в горните течения и горната част на средните течения на 

реки“, която частично се отнася и за балканската кротушка. Посочените литературни източници засягат 

само разпространението на вида в България и някои негови екологични особености. Не съществуват 

потенциални трудности при разработване и прилагане на методики за оценка и мониторинг на 

състоянието на вида. Съществено за оценката на състоянието на вида ще е натрупването на информация 

за числеността и биомасата и определянето на референтни параметри, съобразени с речната типология 

и екологичното състояние на речните участъци. 

Gobio uranoscopus (Agassiz, 1828) – Малка кротушка 

За момента за този вид има изготвени методика за картиране и методика за оценка на 

природозащитното състояние, разработени по проект „Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове – фаза І“. Към НСМБР има предложена „Методика за 

провеждане на ихтиологичен мониторинг в горните течения и горната част на средните течения на 

реки“, която частично се отнася и за малката кротушка. Посочените литературни източници засягат само 

разпространението на вида в България и някои негови екологични особености. Не съществуват 

потенциални трудности при разработване и прилагане на методики за оценка и мониторинг на 

състоянието на вида. Съществено за оценката на състоянието на вида ще е натрупването на информация 

за числеността и биомасата и определянето на референтни параметри, съобразени с речната типология 

и екологичното състояние на речните участъци. 

Leucaspius delineatus (Heckel, 1843) – Върловка 

За момента няма разработени конкретни методики за мониторинг и методики за оценка на 

природозащитното състояние на вида. Съществуващите източници засягат само неговото 

разпространение в България и някои негови екологични особености. Към НСМБР има предложена 
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„Методика за провеждане на ихтиологичен мониторинг в езера и долни течения на реки“, която 

частично се отнася и за върловката, но не може да се приложи напълно поради общия й характер и 

следва да се модифицира с цел разработването на пълна методика за мониторинг на вида.  

Leuciscus borysthenicus (Kessler, 1859) – Малък речен кефал 

За момента няма разработени конкретни методики за мониторинг и методики за оценка на 

природозащитното състояние на вида. Съществуващите източници засягат само неговото 

разпространение в България и някои негови екологични особености. Към НСМБР има предложени 

„Методика за провеждане на ихтиологичен мониторинг в горните течения и горната част на средните 

течения на реки“, както и „Методика за провеждане на ихтиологичен мониторинг в езера и долни 

течения на реки“, които частично се отнасят и за малкия речен кефал, но не могат да се приложат 

напълно, поради общия им характер и следва да се модифицират с цел разработването на пълна 

методика за мониторинг на вида.  

Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) – Речен кефал 

За момента няма разработени конкретни методики за мониторинг и методики за оценка на 

природозащитното състояние на вида. Съществуващите източници засягат само неговото 

разпространение в България и някои негови екологични особености. Липсва систематична информация 

относно числеността и размерната структура на популацията. Към НСМБР има предложени „Методика 

за провеждане на ихтиологичен мониторинг в горните течения и горната част на средните течения на 

реки“, която частично се отнася и за речния кефал. Не съществуват потенциални трудности при 

разработване и прилагане на методики за оценка и мониторинг на състоянието на вида. Съществено за 

оценката на състоянието на вида ще е натрупването на информация за числеността и биомасата и 

определянето на референтни параметри, съобразени с речната типология и екологичното състояние на 

речните участъци. 

Rutilus frisii (Nordman, 1840) – Лупавец 

За момента няма разработени конкретни методики за мониторинг и методики за оценка на 

природозащитното състояние на вида. Съществуващите източници засягат само неговото 

разпространение в България и някои негови екологични особености. Към НСМБР има предложени 

„Методика за провеждане на ихтиологичен мониторинг в горните течения и горната част на средните 

течения на реки“, както и „Методика за провеждане на ихтиологичен мониторинг в езера и долни 

течения на реки“, които частично се отнасят и за лупавеца, но не могат да се приложат напълно поради 

общия им характер и следва да се модифицират с цел разработването на една пълна методика за 

мониторинг на вида.   

Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) – Бабушка 

За момента няма разработени конкретни методики за мониторинг и методики за оценка на 

природозащитното състояние на вида. Съществуващите източници засягат само неговото 

разпространение в България и някои негови екологични особености. Към НСМБР има предложена 

„Методика за провеждане на ихтиологичен мониторинг в езера и долни течения на реки и „Методика за 

провеждане на ихтиологичен мониторинг в река Дунав“ които частично се отнасят и за бабушката, но не 

могат да се приложат напълно поради общия им характер и следва да се модифицират с цел 

разработването на една пълна методика за мониторинг на вида.  

Vimba melanops (Heckel, 1837) – Маришки морунаш 
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За момента няма разработени конкретни методики за мониторинг и методики за оценка на 

природозащитното състояние на вида. Съществуващите източници засягат само неговото 

разпространение в България и някои негови екологични особености. Към НСМБР има предложена 

„Методика за провеждане на ихтиологичен мониторинг в горните течения и горната част на средните 

течения на реки“, която частично се отнася и за маришкия морунаш.  

Cobitis strumicae Karaman, 1955 – Струмски щипок 

За момента за този вид има изготвени методика за картиране и методика за оценка на 

природозащитното състояние, разработени по проект „Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове – фаза І“. Към НСМБР има предложена „Методика за 

провеждане на ихтиологичен мониторинг в горните течения и горната част на средните течения на 

реки“, която частично се отнася и за струмския щипок. Посочените литературни източници засягат само 

разпространението на вида в България и някои негови екологични особености. Липсва систематична 

информация относно числеността и размерната структура на популацията. Не съществуват 

потенциални трудности при разработване и прилагане на методики за оценка и мониторинг на 

състоянието на вида. Съществено за оценката на състоянието на вида ще е натрупването на информация 

за числеността и биомасата и определянето на референтни параметри съобразени с речната типология и 

екологичното състояние на речните участъци. 

Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) – Виюн 

За момента за този вид има изготвени методика за картиране и методика за оценка на 

природозащитното състояние, разработени по проект „Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове – фаза І“. Към НСМБР има предложена „Методика за 

провеждане на ихтиологичен мониторинг в езера и долни течения на реки“, която частично се отнася и 

за виюна. Посочените литературни източници засягат само разпространението на вида в България и 

някои негови екологични особености. 

Sabanejewia balcanica (Karaman, 1922) – Балкански щипок 

За момента за този вид има изготвени методика за картиране и методика за оценка на 

природозащитното състояние, разработени по проект „Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове – фаза І“. Към НСМБР има предложена „Методика за 

провеждане на ихтиологичен мониторинг в горните течения и горната част на средните течения на 

реки“, която частично се отнася и за балканския щипок. Посочените литературни източници засягат 

само разпространението на вида в България и някои негови екологични особености. Липсва 

систематична информация относно числеността и размерната структура на популацията на вида. Не 

съществуват потенциални трудности при разработване и прилагане на методики за оценка и 

мониторинг на състоянието на вида. Съществено за оценката на състоянието на вида ще е натрупването 

на информация за числеността и биомасата и определянето на референтни параметри, съобразени с 

речната типология и екологичното състояние на речните участъци. 

Sabanejewia bulgarica (Drensky, 1928) – Български щипок 

За момента за този вид има изготвени методика за картиране и методика за оценка на 

природозащитното състояние, разработени по проект „Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове – фаза І“. Към НСМБР има предложена „Методика за 

провеждане на ихтиологичен мониторинг в река Дунав“, която частично се отнася и за българския 

щипок. Посочените литературни източници засягат само разпространението на вида в България и някои 

негови екологични особености. 
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Barbatula bureschi (Drensky, 1928) – Струмски гулеш 

За момента няма разработени конкретни методики за мониторинг и методики за оценка на 

природозащитното състояние на вида. Съществуващите източници засягат само неговото 

разпространение в България и някои негови екологични особености. Липсва информация относно 

числеността и размерната структура на популацията. Към НСМБР има предложена „Методика за 

провеждане на ихтиологичен мониторинг в горните течения и горната част на средните течения на 

реки“, която частично се отнася и за струмския гулеш. Не съществуват потенциални трудности при 

разработване и прилагане на методики за оценка и мониторинг на състоянието на вида. Съществено за 

оценката на състоянието на вида ще е натрупването на информация за числеността и биомасата и 

определянето на референтни параметри съобразени с речната типология и екологичното състояние на 

речните участъци. 

Silurus glanis Linnaeus, 1758 – Сом 

За момента няма разработени конкретни методики за мониторинг и методики за оценка на 

природозащитното състояние на вида. Съществуващите източници засягат само неговото 

разпространение в България и някои негови екологични особености. Към НСМБР има предложена 

„Методика за провеждане на ихтиологичен мониторинг в езера и долни течения на реки“, която 

частично се отнася и за сома, но не може да се приложи напълно поради общия й характер и следва да се 

модифицира, с цел разработването на една пълна методика за мониторинг на вида.  

Umbra krameri Walbaum, 1792 – Умбра 

За момента за този вид има изготвени методика за картиране и методика за оценка на 

природозащитното състояние, разработени по проект „Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове – фаза І“. Към НСМБР има предложена „Методика за 

провеждане на ихтиологичен мониторинг в езера и долни течения на реки“, която частично се отнася и 

за умбрата. Посочените литературни източници засягат само разпространението на вида в България и 

някои негови екологични особености. 

Salmo trutta Linnaeus, 1758 – Балканска пъстърва 

За момента няма разработени конкретни методики за мониторинг и методики за оценка на 

природозащитното състояние на вида у нас. Съществува значителна информация за неговото 

разпространение в България, екологични особености, както и частична за численост, биомаса и 

размножаване. Към НСМБР има предложена „Методика за провеждане на ихтиологичен мониторинг в 

горните течения и горната част на средните течения на реки“, която частично се отнася и за балканската 

пъстърва. Съществуват разработени методики за мониторинг и оценка на състоянието на вида, 

прилагани в други страни, които подлежат на модификация с оглед отчитане на биологичните 

особености на локалните популации у нас []. Благоприятно е наличието на информация, свързана с 

определяне на числеността и биомасата на вида в редица реки у нас през периода до 1995 г. 

Интерпретиране на резултатите от мониторинг ще бъде затруднено от извършването на можество 

нерегламентирани зарибявания у нас с получени във ферми потомства. 

Atherina boyeri Risso, 1810 – Атерина 

За момента няма разработени конкретни методики за мониторинг и методики за оценка на 

природозащитното състояние на вида. Съществуващите източници засягат само неговото 

разпространение в България и някои негови екологични особености. Към НСМБР има предложена 

„Методика за провеждане на мониторинг на черноморски видове риби“, която съдържа само описание 
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на обектите на наблюдение и част от необходимото техническо оборудване и следователно трябва да 

бъде доразработена. Съществува и „Методика за провеждане на ихтиологичен мониторинг в езера и 

долни течения на реки“, която частично се отнася и за атерината, но не може да се приложи напълно, 

поради общия й характер и следва да се модифицира, с цел разработването на една пълна методика за 

мониторинг на вида.  

Pungitius platygaster (Kessler, 1859) – Деветигла бодливка 

За момента няма разработени конкретни методики за мониторинг и методики за оценка на 

природозащитното състояние на вида. Съществуващите източници засягат само неговото 

разпространение в България и някои негови екологични особености. Към НСМБР има предложена 

„Методика за провеждане на ихтиологичен мониторинг в езера и долни течения на реки“, която 

частично се отнася и за деветиглата бодливка, но не може да се приложи напълно, поради общия й 

характер и следва да се модифицира, с цел разработването на една пълна методика за мониторинг на 

вида.  

Syngnathus abaster Risso, 1826 – Черноивичеста морска игла 

За момента няма разработени конкретни методики за мониторинг и методики за оценка на 

природозащитното състояние на вида. Съществуващите източници засягат само неговото 

разпространение в България и някои негови екологични особености. Към НСМБР има предложена 

„Методика за провеждане на мониторинг на черноморски видове риби“, която съдържа само описание 

на обектите на наблюдение и част от необходимото техническо оборудване и следователно трябва да 

бъде доразработена. Съществува и „Методика за провеждане на ихтиологичен мониторинг в река 

Дунав“, която частично се отнася и за черноивичестата морска игла, но не може да се приложи напълно, 

поради общия й характер и следва да се модифицира, с цел разработването на една пълна методика за 

мониторинг на вида.  

Cottus gobio Linnaeus, 1758 – Главоч 

За момента за този вид има изготвени методика за картиране и методика за оценка на 

природозащитното състояние, разработени по проект „Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове – фаза І“. Към НСМБР има предложена „Методика за 

провеждане на ихтиологичен мониторинг в горните течения и горната част на средните течения на 

реки“, която се отнася и за главоча. Основните параметри на мониторинговите проучвания (численост, 

биомаса), провеждани у нас към момента, са прилагани само към локалните популации на главоча в 

реките Бели Вит, Костина, Топля. Съществува както съвременна информация, така и такава, засягаща 

състоянието на горепосочените популации през 80-те години на миналия век. 

Gymnocephalus schraester (Linnaeus, 1758) – Ивичест бибан 

За момента за този вид има изготвени методика за картиране и методика за оценка на 

природозащитното състояние, разработени по проект „Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове – фаза І“. Към НСМБР има предложена „Методика за 

провеждане на ихтиологичен мониторинг в река Дунав“, която частично се отнася и за ивичестия бибан. 

Посочените литературни източници засягат само разпространението на вида в България и някои негови 

екологични особености. 

Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 – Речен костур 

За момента няма разработени конкретни методики за мониторинг и методики за оценка на 
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природозащитното състояние на вида. Съществуващите източници засягат само неговото 

разпространение в България и някои негови екологични особености. Липсва информация относно 

числеността и размерната структура на популацията. Към НСМБР има предложена „Методика за 

провеждане на ихтиологичен мониторинг в езера и долни течения на реки“ и „Методика за провеждане 

на ихтиологичен мониторинг в река Дунав“, които частично се отнасят и за речен костур. Не 

съществуват потенциални трудности при разработване и прилагане на методики за оценка и 

мониторинг на състоянието на вида. Съществено за оценката на състоянието на вида ще е натрупването 

на информация за числеността и биомасата и определянето на референтни параметри, съобразени с 

речната типология и екологичното състояние на речните участъци. 

Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) – Обикновена бяла риба 

За момента няма разработени конкретни методики за мониторинг и методики за оценка на 

природозащитното състояние на вида. Съществуващите източници засягат само неговото 

разпространение в България и някои негови екологични особености. Към НСМБР има предложена 

„Методика за провеждане на ихтиологичен мониторинг в езера и долни течения на реки“ и „Методика 

за провеждане на ихтиологичен мониторинг в река Дунав“, които частично се отнасят и за обикновената 

бяла риба. 

Zingel streber (Siebold, 1863) – Малка вретенарка 

За момента за този вид има изготвени методика за картиране и методика за оценка на 

природозащитното състояние, разработени по проект „Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове – фаза І“. Към НСМБР има предложена „Методика за 

провеждане на ихтиологичен мониторинг в река Дунав“, която частично се отнася и за малката 

вретенарка. Посочените литературни източници засягат само разпространението на вида в България и 

някои негови екологични особености. 

Zingel zingel (Linne, 1766) – Голяма вретенарка 

За момента за този вид има изготвени методика за картиране и методика за оценка на 

природозащитното състояние, разработени по проект „Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове – фаза І“. Към НСМБР има предложена „Методика за 

провеждане на ихтиологичен мониторинг в река Дунав“, която частично се отнася и за голямата 

вретенарка. Посочените литературни източници засягат само разпространението на вида в България и 

някои негови екологични особености. 

Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868) – Сафрид 

За момента няма разработени конкретни методики за мониторинг и методики за оценка на 

природозащитното състояние на вида. Съществуващите източници засягат само неговото 

разпространение в България и някои негови екологични особености. Към НСМБР има предложена 

„Методика за провеждане на мониторинг на черноморски видове риби“, която съдържа само описание 

на обектите на наблюдение и част от необходимото техническо оборудване и следователно трябва да 

бъде доразработена. 

Benthophiloides brauneri Beling & Iljin, 1927 – Шабленско попче 

За момента няма разработени конкретни методики за мониторинг и методики за оценка на 

природозащитното състояние на вида. Съществуващите източници засягат само неговото 

разпространение в България и някои негови екологични особености. Към НСМБР има предложена 
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„Методика за провеждане на ихтиологичен мониторинг в езера и долни течения на реки“, която 

частично се отнася и за шабленското попче, но не може да се приложи напълно, поради общия й 

характер и следва да се модифицира, с цел разработването на една пълна методика за мониторинг на 

вида.  

Knipowitschia caucasica (Berg, 1916) – Кавказко попче 

За момента няма разработени конкретни методики за мониторинг и методики за оценка на 

природозащитното състояние на вида у нас. Съществуващите източници засягат само неговото 

разпространение в България и някои негови екологични особености. Към НСМБР има предложена 

„Методика за провеждане на ихтиологичен мониторинг в езера и долни течения на реки“, която 

частично се отнася и за кавказкото попче. 

Mesogobius batrachocephalus (Pallas, 1814) – Лихнус 

За момента няма разработени конкретни методики за мониторинг и методики за оценка на 

природозащитното състояние на вида у нас. Съществуващите източници засягат само неговото 

разпространение в България и някои негови екологични особености. Към НСМБР има предложена 

„Методика за провеждане на мониторинг на черноморски видове риби“, която съдържа само описание 

на обектите на наблюдение и част от необходимото техническо оборудване и следователно трябва да 

бъде доразработена. 

Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814) – Речно попче 

За момента няма разработени конкретни методики за мониторинг и методики за оценка на 

природозащитното състояние на вида у нас. Към НСМБР има предложени „Методика за провеждане на 

ихтиологичен мониторинг в езера и долни течения на реки“ и „Методика за провеждане на 

ихтиологичен мониторинг в река Дунав“, които частично се отнасят и за речното попче. Посочените 

литературни източници засягат само разпространението на вида в България и някои негови екологични 

особености. 

Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) – Стронгил 

За момента няма разработени конкретни методики за мониторинг и методики за оценка на 

природозащитното състояние на вида у нас. Съществуващите източници засягат само неговото 

разпространение в България и някои негови екологични особености. Към НСМБР има предложена 

„Методика за провеждане на мониторинг на черноморски видове риби“, която съдържа само описание 

на обектите на наблюдение и част от необходимото техническо оборудване и следователно трябва да 

бъде доразработена. Съществува и „Методика за провеждане на ихтиологичен мониторинг в река 

Дунав“, която частично се отнася и за стронгила, но не може да се приложи напълно, поради общия й 

характер и следва да се модифицира, с цел разработването на една пълна методика за мониторинг на 

вида.   

Zosterisessor ophiocephalus (Pallas, 1814) – Тревно попче 

За момента няма разработени конкретни методики за мониторинг и методики за оценка на 

природозащитното състояние на вида у нас. Съществуващите източници засягат само неговото 

разпространение в България и някои негови екологични особености. Към НСМБР има предложена 

„Методика за провеждане на мониторинг на черноморски видове риби“, която съдържа само описание 

на обектите на наблюдение и част от необходимото техническо оборудване и следователно трябва да 

бъде доразработена. 
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Psetta maxima (Linnaeus, 1758) – Калкан 

За момента няма разработени конкретни методики за мониторинг и методики за оценка на 

природозащитното състояние на вида у нас. Съществуващите източници засягат само неговото 

разпространение в България и някои негови екологични особености. Към НСМБР има предложена 

„Методика за провеждане на мониторинг на черноморски видове риби“, която съдържа само описание 

на обектите на наблюдение и част от необходимото техническо оборудване и следователно трябва да 

бъде доразработена. 

 

 
 


