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Обекти на мониторинга:  

        Astacus astacus (Linnaeus, 1758) – Речен рак  
Семейство Astacidae (Прави раци):      Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) – Езерен рак  
         Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803) – Поточен рак 

Семейство Potamidae (Криви раци):   Potamon fluviatile (P. fluviatilis) (Herbst, 1785) – Речен крив рак 

 

 

 



Биологични и екологични особености на видовете 

Astacus astacus Astacus leptodactylus Austropotamobius torrentium Potamon fluviatile  
(fluviatilis) 

Големи и широки щипки,  
 кафяви отгоре и червеникави отдолу 

Дълги и тесни щипки,  
кафяво-зелени отгоре и бежови отдолу 
 

Удължен и заострен рострум  
с успоредни и назъбени  
странични ръбове;  
2 двойки посторбитални 
туберкули; 
Много шипове около и зад 
цервикалната бразда 

Удължен и заострен рострум  
с успоредни или трапецовидни 
неназъбени странични ръбове;  
2 двойки посторбитални туберкули; 
Малко шипове зад цервикалната бразда 

Широки щипки с едра гранулация,  
кафеникави отгоре и бежови отдолу 

 

Къс и тъп рострум  
с триъгълна форма;  
1 двойка посторбитални 
туберкули; 
Гладък карапакс, без 
цервикални шипове 

Забележка:  
Съгласно таксономичната 
концепция на Brandis et al. (2000) 
и направената от Bechev (2004) 
ревизия на материали от България 
се смята, че в България се среща 
видът Potamon (Pontipotamon) 
ibericum (Bieberstein, 1808). 



Биологични и екологични особености на видовете 

Акумен 

Антена 

Щипка 

Посторбитални 
туберкули 

Цервикална бразда 

Карапакс 

Цервикални шипове 

Абдомен (коремче) 

Уропод 

Телсон 

Полов диморфизъм 

Мъжки 
Обикновено са по-едри и с по-
големи щипки; първият и вторият 
чифт плеоподални (коремни) 
крачка са добре развити и са 
превърнати в копулативен апарат, 
с който се отлага сперматофорът; 
половото отверстие е в основата 
на 5-ия чифт ходилни крака 

Женски 
Имат по-широко коремче 
(абдомен) спрямо главогръда 
(карапакса); първият и вторият 
чифт плеоподални крачка са 
редуцирани; половото отверстие е 
в основата на 3-ия чифт ходилни 
крака 

Начин на държане 
при измерванията 

Освобождаването от защипал Ви 
рак е най-лесно чрез потапяне на 
ръката във вода, без дърпане на рака 

Разпространение в Европа и 
в България 

Astacus astacus Astacus leptodactylus 

Austropotamobius  
torrentium 

Potamon fluviatile 
(ibericum) 

Astacus astacus: Сравнително широко разпространен 

вид, съобщаван многократно от цялата страна; 

Astacus leptodactylus: широко разпространен вид, 

съобщаван многократно от р. Дунав, долните течения 

на по-големите реки и стагнантни водоеми от цялата 

страна; 
Austropotamobius torrentium: Сравнително широко 
разпространен вид в горните и средните течения на 
реките и малките планински потоци, предимно в 
Югозападна България, Западни Родопи, Западна 
Стара планина, Централен Балкан и Средна гора. 
Слабо е застъпен в Предбалкана и Източна Стара 
планина, а изцяло липсва в Източни Родопи, Сакар, 
Странджа и Дунавската равнина; 
Potamon fluviatile/ibericum: Многократно съобщаван 
вид (и с двете имена), предимно от Югоизточна 
България и Тракийската низина. 
 

 

 

 

Общо устройство 



Характерни местообитания 

Astacus astacus (Речен рак): Среща се в средните и долни течения на реките, както и 

в стагнантни водоеми, характеризиращи се с каменисто дъно, наличие на 

макрофитна растителност и удобни места за укрития по бреговете. Калцифилен 

вид, който обича твърдите варовити води. Установяван е от 20 до 1500 м.н.в., като в 

зоната над 600-700 м се среща значително по-рядко. 

Astacus leptodactylus (Езерен рак): Среща се предимно в стагнантни водоеми (езера, 

язовири, пясъчни кариери и др.), в целия български участък на р. Дунав, в езерата от 

Черноморското крайбрежие, както и в долните течения на реките. Предпочита 

стоящите водоеми по варовити и глинести терени, които са обрасли с буйна 

макрофитна растителност и имат удобни места за укрития на раците. За разлика от 

другите два вида прави раци в България той може да се среща и във водоеми с много 

тинесто дъно и ниско съдържание на кислород. В някои от езерата от 

Черноморското крайбрежие се среща и в слабо осолени (бракични) води. 

Установяван е от 0 до 860 м.н.в., но най-често се среща в зоната от 0 до 200 м. 

Austropotamobius torrentium (Поточен рак): Среща се предимно в по-малките 

планински реки и потоци, както и в горните и средните течения на по-големи реки. 

Много по-рядко може да бъде открит и в стагнантни водоеми, които се отличават с 

чиста вода. Предпочита участъци с каменисто дъно и удобни места за укрития по 

бреговете (коренища на крайбрежна дървесна растителност). Установяван е от 180 

до 1600-1700 м.н.в., като преобладава в зоната между 400 и 900 м. 

Potamon fluviatile (P. fluviatilis) (Речен крив рак). Обитава почти същите 

местообитания като речния рак, понякога заедно с него. Среща се предимно в 

средните и долни течения на реките, характеризиращи се с каменисто дъно и 

наличие на макрофитна растителност. Експанзивен вид, който не е особено 

взискателен към качествата на водата. Установяван е от 0 до 700 м.н.в., като в зоната 

над 500 м се среща значително по-рядко. 



Информация за точки, маршрути и пробни площи 
Терминология: 

• Територия за мониторинг – по-обширна географска (планина, езеро, река 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. 

В методиката за видове от клас Crustacea: 

• Пробните и отчетните единици за тази методика са 2 вида в зависимост от типа на изследвания водоем:  

 при провеждане на мониторинга в реки пробните единици са пробни трансекти (речни участъци с дължина 100 м), а отчетните единици са 
площите на пробните трансекти, в рамките на които се изброяват индивидите от вида или се отчитат белези за присъствието на вида (мътрви 
екземпляри, останки);  

 при провеждане на мониторинга в стагнантни водоеми пробните единици са пробни трансекти (100-метрови участъци от литорала на 
водоемите - езера, язовири, разливи на реки и др.) с ширина 3-5 м при дълбочина на водата 1-2 м. Ширината на трансектите зависи от 
спецификата на изследвания водоем и се определя на място от самия експерт, като задължително се отбелязва в полевия формуляр. Отчетните 
единици тук са ловилките (Винтерите), с които се отчита числеността на дадения вид в рамките на пробния трансект. 

• Брой на GPS точките: зависи от броя на пробните трансекти, като за всеки трансект се взимат по 2 точки – в началото и в края.  

• Брой на трансектите: пробните трансекти се избират на случаен принцип, като броят им варира в зависимост от големината на територията за 
мониторинг (за еднотипни местообитания те са обикновено от 3 до 5). Разпределението на трансектите по територията се извършва с оглед 
максимално покриване на подходящите за вида местообитания и за осигуряване на представителност на извадката. При мониторинг на една 
определена река е желателно да има поне по един трансект в горното, средното и долното течение на реката, за да се отчетат присъствието и 
числеността на съответния вид в отделните сектори на реката и да се направи по-точна преценка за размера на популацията на този вид в дадената 
река. При изследване на стагнантни водоеми пробните трансекти се разполагат така, че да обхванат разнообразните местообитания в дадения водоем 
(т. напр. скалисти брегове, брегове обрасли с растителност, открити участъци с пясъчно-тинесто дъно и т.н.). 



Особености при провеждането на мониторинга 
• Методи на улов и отчитане присъствието на видовете 

 При речния, поточния и кривия рак присъствието на видовете се отчита чрез ръчен улов и пряко наблюдение по време на обхождането на 
трансектите. Наблюдението става през деня, като се върви срещу течението на реките, с оглед да се избегне размътване на водата и за по-добра 
видимост. В рамките на всеки трансект се преглеждат всички подходящи укрития за раците (под камъните, в подмолите и в растителността), като 
улавянето на раците се извършва с ръце или с помощта на кепче, а съхранението им до тяхното измерване става в пластмасови кантейнери. 

 При изследване на пробни трансекти от литорала на стагнантни водоеми (за езерния рак) се използват ловилки тип Винтер. Залагат се 5 ловилки с 
подходяща примамка, които се разполагат през 20 м по дължината на трансекта. Експонирането на ловилките е с продължителност 2 часа, като най-
подходящото време за този тип изследвания е привечер или нощно време. 

• Измервания и определяне на възрастта и пола на уловените раци 

 За всеки един пробен трансект събраните живи екземпляри се преброяват и измерват, като при правите раци се отчитат общата дължина на рака от 
върха на акумена до края на телсона, както и дължината и ширината на карапакса (когато броят на уловените екземпляри е малък (под 30) се 
измерват всичките, а когато числеността на популацията е голяма, се измерват 30 произволно избрани екземпляра). При речния крив рак се измерват 
дължината и ширината на карапакса. Екземплярите, които се измерват, се избират на случаен принцип, като се включват и най-малките ювенилни 
екземпляри. 

 Въз основа на размерите на всеки екземпляр се отчита тяхната възраст (за правите раци границата между ювенилни и възрастни е различна при 
отделните видове, като за полово зрели се смятат екземплярите с обща дължина над 6 см при поточния рак,  над 7 см – при речния рак и над 8 см 
при  езерния рак, а за речния крив рак полово зрелите са с дължина на карапакса над 2,5-3 см).  

 Възрастните индивиди се определят и по пол за характеризиране на половата структура на популацията.  

 Отчита се и броят на умрелите индивиди. 

• Документиране на данните 

 Обходът на трансекта се записва с GPS, като се взимат GPS точки в началото и в края на трансекта.  

 При обхождането на трансектите се извършват и допълнителни наблюдения и се събира информация за метеорологичните условия, качеството и 
характерните особености на местообитанието, за следи от негативни човешки дейности и тяхното влияние върху съответните местообитания, 
наличие на конкурентни видове, наличие на други заплахи. Събраните данни се попълват в съответен полеви формуляр. 

 Всички характерни моменти при изследването, като общият изглед на местообитанията, установяването на изследваните видове и констатирани 
вреди от човешка дейност, се заснемат с цифров апарат.  

 След приключване на теренната работа за деня, всички GPS данни се свалят от GPS апарата и се слагат в съответни папки според изискванията на 
ГИС експерта. Попълват се данните от полевите формуляри в основната база данни, ако това не е направено на терена. 

 



Необходимо техническо оборудване 
• Подходяща лична екипировка за работа на терен; 
• Неопренов (гумен) гащеризон; 
• GPS; 
• Хидробиологични кепчета (мрежи); 
• Рачила (Винтери); 
• Фенер (челник); 
• Буркани със спирт; 
• Дигитален фотоапарат за документиране на присъствието на вида и типа местообитания; 
• Преносим компютър за въвеждане на данните, събрани при полевата работа, в база данни 
• и теренно визуализиране на ГИС-слоеве и модели за разпространението на вида; 
• Теренни уреди за измерване на физикохимичните показатели на водата – оксиметър, рН-метър, кондуктометър; 
• Дигитален шублер и ролетка за измерване ширината и дължината на изследваните находища, както и размерите 

на раците; 
• Кофи и пластмасови банки за събиране на уловените раци; 
• Спасителна жилетка за работа в дълбоки водоеми; 
• Теренен бележник; 
• Карта на района (ако се налага). 

Правила за безопасност при теренната работа 
• Екип от минимум 2 човека; 
• При работа с лодка задължително използване на спасителни жилетки; 
• Газенето да се извършва само в плитки води, да не се влиза във водата, ако дъното не се вижда ясно или 

течението е много бързо; 
• При замърсени води да се използват гумени ръкавици и след приключване на работа ръцете да се дезинфекцират; 
• Вземат се мерки против кърлежи и ухапвания от други насекоми; 
• Наличие на аптечка за осигуряване на първа помощ при нараняване, ухапване от отровни животни или 

заболяване. 
Екип 

• Минималният брой на екипа е 2-ма експерти. 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.  



Параметри на наблюдение 
• Размер на популацията  
 мерна единица – брой индивиди в изследвания трансект;  
 начин на отчитане/измерване на терен - преброяване на индивидите в изследвания трансект;  
 възможни рискове за грешки при отчитане/измерване - може да се допусне грешка при броенето на 

ювенилните екземпляри. 

• Размери на раците 
 мерна единица – обща дължина на рака от върха на акумена до края на телсона (само за правите раци), както 

и дължина и ширина на карапакса (за всички видове) с точност до 1 мм;  
 начин на отчитане/измерване на терен - измерване на общата дължина на рака от върха на акумена до края 

на телсона, както и дължината и ширината на карапакса с помощта на шублер или ролетка. Когато броят на 
уловените екземпляри е малък (под 30), се измерват всичките, а когато числеността на популацията е голяма, 
се измерват 30 произволно избрани екземпляра;  

 възможни рискове за грешки при отчитане/измерване - допускане на грешки при извършване на 
измерванията на отделните екземпляри. 

• Пол (Полова структура) 
 мерна единица – брой на възрастните мъжки и женски индивиди в изследвания трансект;  
 начин на отчитане/измерване на терен - определя се поотделно броят на мъжките и женските екземпляри 

във всеки изследван трансект;  
 възможни рискове за грешки при отчитане/измерване - възможностите за грешки са минимални. 

• Характеристика на речния участък 

 мерна единица и начин на отчитане/измерване на терен – ще се разгледат в бланките за полевите 
формуляри;  

 възможни рискове за грешки при отчитане/измерване - малко вероятно е да има грешки, тъй като повечето 
параметри се оценяват по скали или се отчитат с уреди; при повредени или некалибровани уреди могат да се 
отчетат грешни стойности за физичните и химичните параметри на водата. 

 
 
 



Полеви формуляр за мониторинг на видове от клас Crustacea 

Екип: 2 Командировка № 211013-1 Формуляр № 1 GPS № 96 

                                                                    

  Полеви формуляр за мониторинг на видове от клас   

  Crustacea   

      

  Обща информация   

  Дата: 21.10.2013 Начален час: 11.00 Краен час: 11,41   

  Област:  София Община: Годеч Населено място: с. Гинци   

  Местност: р. Нишава при рибарниците до с. Гинци   

  НП/ПП:   РИОСВ:   София ДГС/ДЛС:     

  Категория ЗТ без НП и ПП: ЗЗ от Натура 2000 Име на ЗТ: Западна Стара планина и Предбалкан   

  Биогеографски регион: Алпийски Територия за мониторинг: Западна Стара планина   

      

  Експерти   

  1. Милчо Тодоров   

  2. Здравко Хубенов   

      

  Условия на терен   

  Време: Х Ясно   Облачно Валежи:   Да Х Не Вятър:   Да Х Не Температура 21   оС   

  Вид отчитане: Х дневно   нощно   смесено       

  Наклон на терена: Х 0 - 5 градуса   5 - 15 градуса   15 - 30 градуса   над 30 градуса   

  Изложение на терена:   N   NW   W   SW   S Х SE   E   NE   

  Забележка   

      



Полеви формуляр за мониторинг на видове от клас Crustacea 
  Данни за водоема   

  Име на водоема Река Нишава Надморска височина 1181   

  Вид Тип Дълбочина   

    Езеро   Естествен Х до 0.5 m   

    Язовир   Изкуствен   0.5 - 1 m   

    Микроязовир   Стагнантен   над 1 m   

    Блато Х Речна система Физико-химични параметри   

    Торфен водоем Дъно Температура, оС: 7,6   

    Лагуна/ лиман Х Каменисто Насищане с О2,%: 93   

    Разлив/ мъртвица Х Песъчливо Разтворен О2, mg/l: 9,9   

    Ручей/ поток   Тинесто рН: 7,78   

  Х Малка река   Глинесто Електропроводимост: 95,4   

    Голяма река Скорост на течението   

    
Друг:     бавно (<30 cm/s) Х средно (>30-<50 cm/s)   бързо (>50 cm/s) 

  

  Крайбрежна растителност Вид на дървесната растителност   

    Плътно обрастване с дървета   Дъбова гора                         

    Частично само дървета Х Букова гора                         

  Х Отделни дървета и храсти   Елшова гора                         

    Плътно обрастване с храсти    Смесена широколистна гора                 

    Частично с храсти   Иглолистна гора   

    Само тревиста растителност   Друг:     

    Липсва                                   

  Водна растителност   

  Плаваща растителност Дънна растителност   

    Обилнo   Обилнo   

    Слабo   Слабo   

  Х Липсва Х Липсва   

  Забележка:   
  

  
  

    



Полеви формуляр за мониторинг на видове от клас Crustacea 

  Идентифициране на влияния и заплахи   

  № Влияния и заплахи Оценка   

  1. Използване на биоциди, хормони и химикали в земеделието    Присъствие Х Отсъствие   

  
Забележка   

  

    

  
2. Използване на биоциди, хормони и химикали в горското стопанство    Присъствие Х Отсъствие 

  

  
Забележка   

  

    

  3. Добив на пясък и чакъл   Присъствие Х Отсъствие   

  
Забележка   

  

    

  4. Рудници   Присъствие Х Отсъствие   

  
Забележка   

  

    

  5. Депониране на битови отпадъци/ отпадъци от почивни домове Х Присъствие   Отсъствие   

  
Забележка   

  

    

  6. Депониране на промишлени отпадъци   Присъствие Х Отсъствие   

  
Забележка   

  

    

  7. Риболов и събиране на водни ресурси   Присъствие Х Отсъствие   

  
Забележка   

  

    

  8. Замърсяване на повърхностни води от промишлени инсталации    Присъствие Х Отсъствие   

  
Забележка   

  

    



Полеви формуляр за мониторинг на видове от клас Crustacea 
  Теренна работа   

  Координати на пробната единица - трансект   

  Тип GPS точка Код на точката по НСМБР 
  

  НТ WP0     

  КТ WP5     

  № на трансект: 1 GPS Track № 1   

  
Код на трансект по 
НСМБР: 

Западна Стара планина - Трансект №1 (Crustacea) 
  

  Описание на пробната единица - трансект   

  
Трансектът е 100 м участък от поречието на р. Нишава с начало при рибарниците 

до с. Гинци. 

  

    

    

      

  Данни за наблюдението   

  Вид Austropotamobius torrentium     

  
Метод на 

улова 
Х Ръчен улов   Улов с ловилки 

  

  
Точка на 
наблюде

ние 

GPS 
Точк

а 

Брой индивиди 

Общ брой 
индивиди 

Брой 
мъртви 

и 
останк

и 

Забележка 

  

  

мъжки женски ювенилни 

  

  1 WP0 2 2   4       

  2 WP5 1 2 2 5       

  Данни за индивидуалните измервания   
  

Поре
ден 
№ 

Пол 

Обща 
дължин
а (mm) 

Дължина 
на 

карапакса 
(mm) 

Ширина 
на 

карапакса 
(mm) 

Забележка 

  

    

  1 M 7 3,5 1,9     

  
2 F 7,2 2,6 1,8 Женската е с около 60 яйца.   

  3 F 5,1 2,6 1,3     

  4 F 5,6 2,7 1,4     

  5 M 5,3 2,7 1,3     

  6 M 4,9 2,4 1,2     

  7 F 4,6 2,3 1,1     

  8 J 2,8 1,3 0,8     

  9 J 3,7 1,8 0,8     

  10             

  ........             

  30             

      

  Снимки   

  

Общ брой 
снимки: 9 

бро
я 

№ снимките: от № 13 до № 26 
  

  
Забележка №№ 13, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25 ,26 

  
    



Периодичност на наблюдението 

• Препоръчителен период (периоди) от годината, през който трябва да се 
провежда мониторингът на всеки вид: летният период, при ниско ниво на водите, е най-
подходящ за отчитане на видовете; при еднократно посещение в рамките на 1 година препоръчителният 
период е юни – септември, а при двукратно посещение - късна пролет (май-юни) и края на лятото 
(август-септември). 

• Продължителност на еднократното наблюдение: 2-6 часа, като за един ден могат да 
бъдат направени до 3 еднократни наблюдения. 

• Необходим брой посещения на терен в рамките на една година: минимум 1, 
максимум 3 посещения за година. 

• Необходим брой дни за всяко посещение на терен: в зависимост от големината на 
изследваната територия минимум 1 ден. 

• Оптимален период за повтаряне на наблюденията: 1 година. 

• Минимален брой повторения на наблюденията с оглед установяване на 
тенденции в състоянието на видовете: 6 години. 



Други местни и интродуцирани в Европа видове, които е 
възможно в скоро време да бъдат установени и в България 

Astacus pachypus 
(Местен за Европа – Русия, Украйна,  

Азербайджан, Казахстан, Туркменистан) 

Austropotamobius pallipes 
(Местен за Европа– среща се в 18 страни) 

Pacifastacus leniusculus  
(Интродуциран от САЩ и Канада,  

вече намерен и в Гърция) 

Procambarus clarkii 
(Интродуциран от Северно 

 Мексико и САЩ) 

 

Procambarus fallax 
(Интродуциран от САЩ) 

 

Orconectes limosus  
(Интродуциран от САЩ, вече намерен и в Сърбия) 

Orconectes immunis 
(Интродуциран от САЩ и Канада)  

 

Orconectes virilis 
(Интродуциран от САЩ и Канада) 

Orconectes rusticus 
(Интродуциран от САЩ) 

 

Cherax destructor 
(Интродуциран от Австралия) 

 

Cherax quadricarinatus 
(Интродуциран от Австралия) 

 

Cherax tenuimanus 
(Интродуциран от Австралия) 

 



Благодаря за вниманието ! 


