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I. Общи положения 
 

Настоящата методика се базира на рамковия документ “Схема за мониторинг на 

видoве прилепи за целите на докладване по чл. 17 от Директивата за хабитатите- 

пещеролюбиви прилепи” (ПЕТРОВ & ТЕРЗИЙСКИ, 2013). Схемата беше изготвена по 

проекта „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I“, Обособена позиция 5 „Картиране и определяне 

природозащитното състояние на прилепи” и отразяваше основните принципи, 

параметри, пространствено покритие и честота за провеждане на дейности по 

мониторинга на видовете за целите на докладването по Чл. 17 за период от 6 години.  

 

От всички видове прилепи в България, само пещеролюбивите видове могат да 

бъдат пряко наблюдавани и преброявани в точно определени подземни убежища. 

Именно възможността да оценим тяхната численост чрез пряко преброяване или 

прецизна площна оценка по снимков материал ги прави подходящи за периодичен, 

повторим във времето мониторинг на тяхната численост и състояние на жилищните им 

местообитания. 

 

Ключова концепция в Директивата за хабитатите е Благоприятното 

природозащитно състояние (БПС). Според чл. I (i) на Директивата, 

природозащитното състояние (ПС) на вид означава сумата от влияния върху него, 

които могат да повлияят върху дългосрочното му разпространение и размер на 

популацията в рамките на територията, дефинирана в чл. 2”. ПС на вид се смята за 

благоприятно когато:  

 

 Естествения ареал на вида не се намалява и няма изгледи да намалее в обозримо 

бъдеще; 

 Данните за популационната динамика показват, че видът е в състояние да 

съществува за продължителен период от време като жизнеспособен компонент на 

неговата естествена екосистема; 

 Има и се очаква да има достатъчно по площ и качество местообитание, което да 

осигурява дълговременно съществуване на популацията.  

 

От това следва, че всяка мониторингова схема трябва да осигури количествена 

оценка на времевите тенденции по четири критерия – ареал, популация, 

местообитание, перспективи (влияния и заплахи).  

 

Целта на Методиката е да осигури набирането на достатъчно теренни данни за 

актуална оценка на ПС за период от 6 години. Предлаганата методика актуализира 

разработената в периода 2004-2006-г. методика за пещеролюбивите видове прилепи 

към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР), 

като я разширява, допълва и прецизира полевите техники и камерални дейности, по 

които трябва да се събират и обработват данните, определя новите критерии за подбор 
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на местата, периодите, параметрите, оборудването и мерките за безопасност при 

реализация на мониторинга.  

Настоящата методика е актуална към датата на създаването и нейната промяна ще 

бъде наложителна в случай на възникване на нови или усъвършенстване на 

традиционните изследователски методи, екипировка и софтуер, развитие на 

моделирането в ГИС среда, промяна в националното и международно законодателство, 

както и на други фактори, които биха оптимизирали бюджета и логистиката на 

прилагането ѝ.  

 

II. Описание на видовете за мониторинг 
 

В България са установени 33 вида прилепи от 37 вида установени в континентална 

Европа. Видовото разнообразие е изключително високо предвид относително малката 

площ на страната ни. Прилепите играят важна роля в естественото поддържане на 

екологичното равновесие (унищожават огромни количества насекоми), поради което 

имат изключително голямо значение за икономиката на страните където популациите 

им са по-многочислени.  

 

Всичките видове установени у нас имат нисък размножителен потенциал (раждат по 

едно малко само веднъж годишно) и в едно убежище може да се струпват от няколко 

десетки до над 40 000 екземпляра. Именно това ги прави изключително уязвима група 

животни, чието оцеляване е зависимо преди всичко от човешкото въздействие, 

практиките в управлението на земеделското и горско стопанство и преките мерки за 

осигуряване на спокойствието им в техните ключови убежища. 

 

Чрез настоящата методика ще бъде събирана информация за оценка състоянието на 

следните пещеролюбиви видове прилепи, обекти от НСМБР: 

 

Код по 

Директивата за 

хабитатите 

Латинско име Българско име 

1302 Rhinolophus mehelyi   Подковонос на Мехели 

1303 Rhinolophus hipposideros Малък подковонос 

1304 
Rhinolophus 

ferrumequinum 
Голям подковонос 

1305 Rhinolophus euryale Южен подковонос 

1306 Rhinolophus blasii Средиземноморски подковонос  

1307 Myotis myotis   Голям нощник  

1324 Myotis blythii Остроух нощник 

1321 Myotis emarginatus   Трицветен нощник 

1315 Myotis capaccinii   Дългопръст нощник 

1310 Miniopterus schreibersii Пещерен дългокрил  
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Пещеролюбиви видове прилепи се наричат тези видове, които през своя жизнен 

цикъл използват преди всичко подземни убежища за размножаване, зимуване или 

миграции. В „подземни убежища“ включваме пещери, пропасти, минни галерии, 

подземия на сгради, шахти и подземни резервоари, бункери, дълбоки тунели и други 

подобни, в които е налице сравнително постоянен микроклимат. 

 

Най-висока концентрация на индивиди на едно място може да бъде наблюдавана по 

време на зимуването (декември-февруари) и през размножителния период (юни-

юли). Зимните и летните убежища обикновено са различни поради, което има сезонни 

миграции от едните към другите места и обратно. В общия случай, ключово изискване 

за зимните квартири е постоянната температура (6-10°С в пещери) и ниска степен на 

безпокойство. През лятото повечето видове предпочитат убежища с по-висока 

температура (15-25°С), каквито предлагат по-плитките пещери, най-различни 

подземия и тавани на сгради, бункери и други подобни. 

 

Размножаване. Раждане при различните колониални видове се разминава във 

времето. Това е механизъм за намаляване на междувидовата конкуренция, чрез което се 

осигурява достатъчно хранителен ресурс и пространство за всички видове обитаващи 

едно и също убежище и даден район. В общия случай, най-рано раждат Myotis 

capaccinii (15 май до началото на юни). Втори, обикновено след 25 май и през първата 

десетдневка на юни раждат Myotis myotis и Myоtis blythii. Myotis emarginatus ражда 

обикновено след 10 юни, най-късно до около 1 юли. Miniopterus schreibersii раждат 

сравнително по-късно от останалите, обикновено след 20 юни, с пик около 1 юли. При 

Rhinolophus euryale, Rh. blasii и Rh. mehelyi максимумът на ражданията е между 20 юни 

– 10 юли. При Rhinolophus ferrumequinum периодът е малко по-разтеглен (15 юни до 10 

юли) и зависи от местоположението и надморската височина. Пикът на ражданията е 

локално определен от климатичните условия и максимумът на хранителните ресурси, 

като в зависимост от местоположението и надморската височина се наблюдават 

известни различия.  

 

Зимуване. Повечето видове започват да мигрират към местата за зимуване след 

средата на август. По пътя си спират в междинни убежища, хранят се активно и трупат 

мастни запаси. До началото на ноември вече всички са се установили в убежища, които 

традиционно се използват за зимен сън от много години. Истинският зимен сън започва 

обикновено след 10 декември и продължава до края на февруари. Колониите са големи 

(1000-3000-5000 до 20 000 екз. и по-големи) и при повечето видове индивидите са гъсто 

разположени един до друг. През по-топлите зими са възможни кратки събуждания и 

премествания на колониите, дори по изключение отделни индивиди излизат и се хранят 

навън. При първите пролетни затопляния в края на февруари или в началото на март, 

някои видове (напр. Myotis capaccinii и Miniopterus schreibersii) може да започнат 

миграциите си. Малки или по-големи групи от голямата колония напускат зимовищата 

и се разпръскват в различни пещери за кратки миграционни почивки. Други видове 

(напр. Myotis myotis и Myоtis blythii) напускат зимните квартири значително по-късно 

(след средата на април). 

 

Всичките видове прилепи в България и Европа са насекомоядни. Хранят се с най-

различни летящи и пълзящи насекоми, които улавят както във въздуха така и при 

кацане на земята или друга повърхност. 
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Поради високата си уязвимост и значимост, всичките 33 вида прилепи установени в 

България са строго защитени от Закона за биологичното разнообразие (Приложение 2 и 

Приложение 3), Споразумението за опазване на популациите на европейските прилепи 

(EUROBATS), Бернската конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и 

нейните местообитания, Бонската конвенция за опазване на мигриращите видове диви 

животни и Директива 92/43 на Европейския съюз за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна. Природозащитния статус на видовете обекти 

в настоящата методика е представен в Приложение 1. 

 

Основният отрицателно действащ фактор за пещеролюбивите видове е 

безпокойството на колониите в техните значими убежища в резултат на рекреационно 

посещение на пещери и свързаните с това прояви на вандализъм (чупене на пещерни 

образувания, палене на огън, иманярство и др.). Негативно значение за числеността на 

локалните популации има намаляването на хранителната база в резултат употреба на 

химически препарати в селското и горско стопанство.  

 

Отличителни белези за определяне на видовете  
 

 Разграничаването на видовете-двойници Myotis myotis и Myotis blythii е най-

трудната задача от списъка на целевите за мониторинг видове. Определянето на живи 

екземпляри става само след измерване на совалката и горния зъбен ред (CM3). 

Затруднение в определянето внася и факта, че по последните генетични данни у нас 

живеят и хибриди между двата вида и на практика при теренно определяне на 

съмнителните екземпляри не може да бъдем 100% сигурни. В случаи на съмнение, в 

протоколите ще се изписват като Myotis myotis/blythii или Myotis blythii/myotis в 

зависимост към кой от двата вида клонят повечето от белезите. 

 

 Надеждното определяне на средните подковоноси- Rhinolophus euryale, Rh. blasii и 

Rh. mehelyi от ръка и по снимки изисква добро познаване на белезите, по които те се 

различават (дължина на совалката, форма на носовите кожни израстъци, съотношение 

на дисталните фаланги на Р4). 

 
Разграничаването на Myotis emarginatus, Myotis capaccinii, Miniopterus schreibersii, 

Rhinolophus hipposideros и Rhinolophus ferrumequinum е сравнително по-безпроблемно, 

въпреки, че и за тях се изисква набито око за забелязване на телесни пропорции и 

характерни белези в морфологията им. 

 

 

III. Места за мониторинг 
 

Различните типове подземни убежища предлагат различни условия през зимата и 

лятото, поради, което видовете ги предпочитат само за размножаване, само за зимуване 

или ги обитават целогодишно. Повечето видове прилепи извършват миграции между 

убежищата, в които зимуват и тези, в които се размножават. Това са причините 

обектите за мониторинг през зимата да се различават от тези през лятото. Като правило 

през лятото, дисперсията на колониите е по-голяма и за да се придобие достоверна 

представа за националната численост трябва да се посетят повече обекти, отколкото 

през зимата. 
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Получаването на статистически достоверна национална оценка за популационна 

численост и изчисляването на трендове в числеността на наблюдаваните видове ще се 

определя от избора на местата за мониторинг. Местата за мониторинг (Приложение 2) 

се разделят на две основни групи:  

 

Задължителни 

обекти 

Това са пещери, галерии и подземия, които традиционно се 

използват от прилепи за размножаване и/или зимуване и средната им 

сезонна численост в тях от 2010 г. насам е над 300 екз.  

Незадължителни 

обекти 

Това са подземни убежища от разширения списък на известните 

зимни прилепни убежища, в които през последните години са били 

установявани под 300 прилепа. В случай, че броят на тези обекти е 

много голям, чрез случаен избор и проверка за пространствена 

представителност с програмата MONITOR 

(http://www.esf.edu/efb/gibbs/monitor/) може да се избира определен 

брой, който ще осигурява статистическа достоверност в крайната 

селекция на убежищата за мониторинг. 

 

 

В Приложение 2 са представени всички значими за пещеролюбивите видове 

прилепи места в България подлежащи на задължителен мониторинг в рамките на 

НСМБР през лятото и зимата. В следващата таблица е представено обобщение за 

разположението на убежищата. 

 

 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ЛЯТО ЗИМА ОБЩО 

Южна България 21 19 33 

Северна България 42 33 49 

ОБЩО ПОДЗЕМНИ 

УБЕЖИЩА 
63 52 82 

 

 

 

 

IV. Периоди и периодичност на наблюдението 
 

Поради особености в биологията на видовете, мониторингът на пещеролюбивите 

прилепи по традиция се извършва в два различни периода- летен и зимен.  

 

 

 

 

 

 

http://www.esf.edu/efb/gibbs/monitor/
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Период/видове 
Времева 

рамка 
Периодичност 

Летен мониторинг 

 

1302. Rhinolophus mehelyi 

1303. Rhinolophus hipposideros 

1304. Rhinolophus ferrumequinum 

1305. Rhinolophus euryale 

1306. Rhinolophus blasii 

1307. Myotis blythii 

1310. Miniopterus schreibersii 

1316. Myotis capaccinii 

1321. Myotis emarginatus 

1324. Myotis myotis 

 

ЛЯТО 

 

20.05 - 31.07 

Мониторингът трябва да се провежда 

минимум 2 пъти за периода от 6 години. 

 

Зимен мониторинг 

 

1303. Rhinolophus hipposideros 

1304. Rhinolophus ferrumequinum 

1305. Rhinolophus euryale 

1306. Rhinolophus blasii 

1307. Myotis blythii 

1310. Miniopterus schreibersii 

1316. Myotis capaccinii 

1324. Myotis myotis 

ЗИМА 

 

15.12 - 28.02 

Мониторингът трябва да се провежда 

минимум 2 пъти за периода от 6 години. 

 

Посочените времеви рамки за летния и зимен мониторинг се базират на придобития 

опит от стотици посещения в подземните прилепни убежища в България в периода от 

1989 до 2015 г. Някои зими са по-меки и по-кратки, поради което периода за 

хибернация е по-къс. При продължителни зими, до средата на март понякога няма 

промени в състава и числеността на колониите. Размножаването започва в зависимост 

от климатичните условия, като разликите в началната дата са по-малки, независимо че 

има студени и дъждовни пролети. 

 

Периодичност в организацията на мониторинга на пещеролюбивите видове прилепи 

съобразено с докладването на Чл. 17 от Директивата за местообитанията в периода 

2013-2018 г. 

 

Година Зимен мониторинг Летен мониторинг 

2013 - - 

2014 - - 

2015 ДА ДА 

2016 - - 

2017 - ДА 

2018 ДА  
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V. Специфичен подход при мониторинга на пещеролюбивите прилепи 
 

Общи положения 
 

Определянето на видовете в полеви условия от ръка се извършва с помощта на 

българския превод на DIETZ & VON HELVERSEN (2004). Определянето на черепен и 

костен материал се извършва в лабораторни условия с помощта на сравнителни 

колекции, определителни таблици и диагнозите в определители, фауни и монографии 

за българската (напр. ПЕШЕВ и др., 2004) и европейска прилепна фауна. 

 

До момента на определянето прилепите се съхраняват в тънки памучни торбички. За 

измерване се използват стоманени или пластмасови дигитални шублери с точност 0.01 

mm. Черепи и други костни остатъци се измерват и определят под бинокулярна лупа в 

лабораторни условия с помощта на окуляр микрометър. Теглото на екземплярите се 

измерва с калибрирани пружинни кантарчета за прилепи с точност 0.5 g. Правилата за 

работа с живи прилепи и начините за измерване са обобщени в Приложение 3. 

 

Детектори за прилепи се използват в убежища със смесени колонии със средни 

подковоноси- Rhinolophus euryale/blasii/mehelyi. Записите може да анализират и в 

лабораторни условия ако има съмнения за видовата идентичност. 

 

Заснемането на качествени фотографии от прилепните колониите е от ключово 

значение за прецизен анализ на числеността и видовия състав. Екипите трябва да се 

оборудвани с полупрофесионални компактни цифрови камери с оптично приближение 

поне 8х и водещо число на светкавицата над 7. 

 

За улов на прилепи се използват стандартни полиестерни мрежи с дължина 3, 6, 7, 9, 

10 и 12 m с 5 джоба, височина 2.5 m и големина на “окото” от 14 до 18 mm. Мрежите се 

използват като допълнителен метод, с който се събира качествена информация като 

съотношение на половете, възрастова структура, степен на опаразитеност, наличие на 

други видове. Мрежите се поставят по входовете на пещери, минни галерии, просеки в 

гори, над реки и потоци. В зависимост от сезона и мястото, мрежите извън пещери и 

минни галерии се експонират от залез до изгрев слънце. Мрежите се проверяват през 

минимален интервал от време, съобразен с числеността и активността на прилепите. 

Отплитането от мрежите трябва да става по най-бързия начин с цел намаляване на 

стреса за животните. 

 

Проникването в прилепните пещери и пропасти се извършва с помощта на 

сертифицирана спелео-алпийска екипировка, при спазване на всички изисквания за 

лична безопасност. При необходимост от ползване на водачи в големи пещерни 

системи се канят опитни спелеолози-прониквачи, които добре познават конкретната 

пещера и местата за екипиране. В Приложение 5 са обобщени ключовите елементи от 

екипировката за прониквания в подземните убежища. 

 

 

Екип 
 

Екипите се състоят от ръководител, експерти и/или доброволци. От съображения за 

сигурност, всеки от екипите за извършване на наблюдение в подземни прилепни 

убежища се състои от минимум двама човека. 
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Предишен опит за улов, определяне и работа с живи прилепи е задължителен за 

всички членове на екипите. Членовете са инструктирани и стриктно спазват ЕТИЧНИЯ 

КОД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И ДОБРИ ПРАКТИКИ В ПРИЛЕПНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

(Guidelines on Ethics for Research and Field Work Practices), одобрени от Споразумението 

за опазване на популациите на европейските прилепи (EUROBATS).  

 

Членовете на екипите задължително владеят всички основни техники за изследване 

на прилепите, така както са разписани в общоприетите методики за изследвания 

видовете на тази група (BATTERSBY, 2010). В пропастни пещери и вертикални шахти 

проникват само експерти и доброволци с доказан опит в техниките на единичното въже 

и с помощта на лични комплекти за вертикална спелеология при спазване на всички 

изисквания за лична безопасност.  

 

Всички ръководители и членове на екипите трябва да имат актуално разрешително 

за работа с прилепи издадено от МОСВ на основание Чл. 49, ал. 1, т. 1 от Закона за 

биологичното разнообразие и по силата на Наредба № 8/12.12.2003 г. 

 

 

Ръководителят на екипа е отговорен за: 

 

 Изготвянето на план, индикативен график и отчет за командировката. 

 Връзка със заинтересовани страни за осигуряване на достъп- РИОСВ, дирекции на 

национални паркове, охранителни фирми, пазачи, водачи, агенции и други 

ведомства. 

 Верификация на попълнените полеви и електронни формуляри. 

 

Членовете на екипа са отговорни за: 

 

 Подбор на екипировката, проникване в обектите за мониторинг при спазване на 

мерките за безопасност. 

 Улов, измерване и определяне на прилепи при спазване на Етичния код за работа с 

прилепи. 

 Прецизно спазване на методиката и събиране на всички необходими данни. 

 Коректно и пълно попълване на полевите формуляри. 

 Поддръжка на поверената лична и групова екипировка. 

 

Изпълнение на методиката на терен 
 

Ръководителят на екипа прави график на посещенията на всички убежища според 

сезона, условията за достъп и географското им разположение. В зависимост от 

условията на зимата, при тежки зими е допустимо удължаване на периода за 

мониторинг до 15-ти март. При студени/дъждовни пролетни месеци, началото на 

летния мониторинг може да бъде отложено с до 10 дни и да започне в края на месец 

май. 

С цел оптимизация на транспорта се прави план за последователно посещение на 

няколко обекта в рамките на един теренен ден. Преброяването на екземплярите по 

снимков материал се прави възможно по-скоро след самото наблюдение. 

 

http://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Meeting_of_Parties/MoP6_Record_Annex8_Res_6_5_Ethics.pdf
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VI. Параметри за наблюдение и оценка на състоянието 
 

Параметрите за наблюдение на практика ще осигурят стойности за оценка на 

състоянието и ПС на видовете. Тези стойности се използват за попълване на 

стандартните таблици за докладване по чл. 17 на Директивата за хабитатите 

(Приложение 7). 

 

1. Ареал 
 

Цел: Оценка площта на ареала на вида и тенденциите ѝ в макрогеографски план. 

 

Параметър: Площ [км
2
].  

 

Метод за оценка: Текуща поддръжка на база данни с всички стари и новооткривани 

находища за прилепите на национално ниво. Обобщават се всички находища след 2006 

г., които се публикувани в научни статии, отчети по проекти или планове за 

управление. 

 

Отчетна единица: Ареалът се представя под формата на стандартни квадрати ETRS 

LAEA 5210 10х10 km с присъствие на вида визуализирани от Range Tool for Article 12 

(Birds Directive) & Article 17 (Habitats Directive). 

 

Стратификация: по биогеографски региони. 

 

Пространствено покритие: национално ниво. 

Примерна карта за визуализация на референтен ареал на Miniopterus schreibersii 

получена чрез Range Tool. Аctual range gap в случая е 50 km. 
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Периодичност и честота: Актуализирането на базата с данни за разпространението на 

прилепите е текуща задача, която се извършва постоянно в течение на 6 годишен 

период. Данните за изготвянето на доклада се обобщават в края на периода.  

 

Анализ и интерпретация на данните: Разпространението на вида се извежда на 

основата на центроидите на стандартни ETRS LAEA 5210 10 х 10 km грид-квадрати, в 

които има регистрации на вида след 2006 г. Използва се програмата Range Tool със 

зададена стойност за дефиниране на реално отсъствие (actual range gap) между 30 до 

50 km (т.е. 3-5 клетки 10 х 10 km) в зависимост от биологията и миграционните 

способности на вида. В резултат се получава обща площ на ареала с възможности за 

изчисление делът на всеки биогеографски район. Крайните данни се сравняват с 

оценките от предишните периоди за докладване. За докладването на ПС на 

пещеролюбивите видове прилепи за периода 2007-2012 г. бяха използвани следните 

стойности за actual range gap: 

 

ВИД Аctual range gap (km) 

1302 Rhinolophus mehelyi 50 

1303 Rhinolophus hipposideros 30 

1304 Rhinolophus ferrumequinum 50 

1305 Rhinolophus euryale 40 

1306 Rhinolophus blasii 40 

1307 Myotis blythii 50 

1310 Miniopterus schreibersii 50 

1316 Myotis capaccinii 50 

1321 Myotis emarginatus 50 

1324 Myotis myotis 50 

 

Източници на грешки: Възможен източник на грешка е неправилно задаване на 

реалното отсъствие (actual range gap). Мигрантните видове има по-големи range gap, 

който винаги е видово-специфичен и се изисква познания на научната литература и 

актуални теренни данни за биологията и миграционното поведение на видове на 

територията на България. 

 

2. Популация 
 

Цел. Оценка за абсолютния размер на популацията и тенденциите ѝ на национално и 

биогеографско ниво за всеки от видовете.  

 

Параметър: Зимна и лятна численост на националната популация за всеки от видовете. 

 

Отчетна единица. Обща численост на индивидите от всеки вид във всички изследвани 

убежища допълнена с моделиране на числеността в непосетените убежища и 

територии. 

 

Метод за наблюдение и оценка: Преброяване в определени от настоящата методика 

убежища и начини през лятото и зимата. Числеността се изчислява поотделно или в 

комбинация по следните два начина: 
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 Пряко броене - по време на проникването се броят поотделно всички наблюдавани 

екземпляри. Този подход се прилага за убежища с единично висящи или групирани 

в групи до 50 екз. Експертите записват 

всички данни в полеви формуляр.  

 Преброяване по снимка – групите 

над 50 екз. се снимат с цифров 

фотоапарат. Числеността се оценява 

по снимка на компютърен екран като 

техниката на преброяването е в 

зависимост от степента на групиране. 

В зимуващи колонии от род 

Rhinolophus (Подковоноси) 

екземплярите се броят поотделно. 

Големите колонии от плътно допрени 

един до друг екземпляри (напр. при 

Miniopterus и Myotis spp.) се броят 

чрез площна оценка на числеността. 

Оценката ще бъде толкова по-точна, 

колкото по-добра е оригиналната 

снимка, а колониите не са твърде 

смесени. Подробна инструкция за 

броене е представена в Приложение 

8. Общият брой на екземплярите е 

сума от пряко или снимково 

преброените екземпляри от всеки вид. 

В общия случай, това са само 

минималните стойности за броя на 

видовете във всяко убежище. Реалната 

численост най-често е по-високата, 

тъй като: 

 Силно колониалните видове (напр. Miniopterus schreibersii, Myotis myotis/blythii 

и Myotis capaccinii) формират много гъсти струпвания, които в зависимост от 

сезона може да са на повече от един слой (етаж), т.е. под горният слой, който се 

брои се оказва, че има още 1-2 етажа с неизвестен брой екземпляри. В този случай 

се представя само видимата численост, без екстраполация за броя на 

екземплярите в „долните“ етажи. 

 Релефът на таваните и стените в много от убежищата е прекалено раздвижен, с 

много дупки и цепнатини. В тях се скриват неизвестен брой екземпляри и тяхната 

численост се представяна като минимална стойност на база експертна оценка. 

 През лятото, повечето прилепи са силно подвижни и колониите се разпадат в 

първите 10 секунди след осветяването им. Числеността в този случай се представя 

като минимална стойност на база експертна оценка. 

В полевия формуляр се отбелязва броят на преброените прилепи по различните 

методи, както и оценката на експерта за минималния (преброен с всички методи) и 

максималния (предполагаем в случай на лоша видимост) брой на прилепите. 

 

Стратификация: В НСМБР се включват значими убежища за всеки от видовете без да 

отчита като предимство дали са в мрежата Натура 2000 или не. В Приложение 2 са 
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представени общо 82 убежища, от които 63 са предвидени за летен, а 52 за зимен 

мониторинг. Поради периодичното откриване на нови или „изчезването“ на стари 

значими находища, списъкът не е статичен и в зависимост от постъпилите данни ще се 

актуализира в заданието преди започването на всяко мониторингово проучване. 

 

Пространствена локализация и покритие: национално ниво.  

 

Периодичност и честота: за период от 6 години се извършват минимум два зимни и 

два летни национални мониторинга, по време на които се посещават всички 

селектирани убежища. Периодът за провеждане на летния мониторинг е от 20.05 до 

31.07. За зимния мониторинг е от 15.12 до 28.02 (по изключение до 15.03). 

 

Анализ и интерпретация на данните: Моделирането на числеността на всеки вид в 

непосетените убежища се прави на база данни от предишни години допълнена от 

експертна оценка за броя на подземните местообитания във всеки биогеографски район 

и вероятността в тях да има летни или зимни колонии от целевите видове. Получената 

моделна численост се добавя към установената обща численост в резултат на 

проведените преки мониторингови преброявания. 

 

Основен софтуер за изчисление на тенденциите в числеността на националните 

популации на база събраните теренни данни е програмата TRIM (TRends and Indices for 

Monitoring data). Данните се входират в програмата през специално разработеното 

приложение BatSTATs (адптирана разновидност на BirdSTATs, с който се прави 

Мониторингът на обикновените видове птици). С негова помощ, данните от 

наблюденията се конвертират в подходящия формат и се въвеждат в TRIM. След 

обработка с генерализиран линеен модел (GLM) + Poisson error term и функцията log-

link, данните се връщат като таблици в BatSTATs. Програмата позволява създаване на 

модели, които отчитат влиянието на съпътстващи екологични променливи (напр. 

биогеографски регион, тип местообитание, заплахи и влияния и др.) върху 

установените тенденции. В зависимост от пълнотата на данните, популационни 

тенденции за видовете може да се извеждат поотделно за всяко убежище, за всеки 

биогеографски район, район, община или на национално ниво. 

 

Източници на грешки: Броенето на прилепи (поединично или площно) изисква точно 

спазване на инструкциите за броене и опит за разграничаване на различните видове в 

смесените колонии. Заснемането на качествени фотографии от колониите е от ключово 

значение за прецизна оценка на видовете и тяхната численост. При моделирането на 

числеността извън пряко посетените убежища, оценката на броя на пещерите, 

подземията, минните галерии, бункерите и другите типове подземни убежища във 

всеки от биогеографските райони се изисква достъп до бази с данни, до които 

обикновено няма публичен достъп (напр. база данни за пещерите по общини, ГИС 

координати и др.). 

 

3. Местообитание 
 

Цел. Оценка площта на потенциалните местообитания и тенденциите в изменението им 

на национално и биогеографско ниво за всеки от видовете. 

 

Параметър: Площ [км
2
] на местообитанията със средна и висока хабитатна 

пригодност. 

http://www.bspb.org/monitoring/
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Метод за оценка: GIS моделиране. Основава се на статистическо обработка, 

обвързваща точките на регистрация на вида с конкретни екогеографски променливи, 

определящи важни характеристики на местообитанието. Изготвянето на модела на 

разпространението ще става чрез използване на софтуера MaxEnt. Променливите, които 

подлежат на времева изменчивост (т. нар. динамични променливи) се актуализират към 

датата на провеждане на оценката. Ключова променлива за проследяване на промените 

в местообитанията е LAND_USE. 

 
Примерна карта за визуализация на национален MaxEnt модел за хабитатна пригодност за Rhinolophus 

ferrumequinum. Местообитанията с най-висока пригодност са оцветени в червено, оранжево, жълто и са с 

най-висока стойност. В синьо са представени непригодни за обитанието на вида местообитания. 

 

Отчетна единица: Площ на потенциалните местообитания в квадратни километри за 

всеки вид на национално ниво и по биогеографски региони. 

 

Стратификация: по биогеографски региони. 

 

Периодичност и честота: Анализът с MaxEnt се прави в края на отчетния период за 

докладване по Чл. 17 като се използват най-актуалните GIS данни към датата на 

оценката. 

 

Анализ и интерпретация на данните: Анализират се мащаба и посоката на промените в 

площите на потенциалните местообитание за всеки вид на ниво биогеографски район и 

на национално ниво. Значимостта на регистрираните промени в местообитанията се 

обвързват и с промените наблюдавани в числеността на популацията за отчетния 

период като се отчете биологията на всеки от видовете. Заключенията за всеки вид се 

правят след сравнение с научно публикувани данни и данни от предишните 

докладвания по Чл. 17. 
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Източници на грешки: Всеки вид има различна степен на зависимост от всички 

параметри, с които се прави анализа на местообитанията с MaxEnt. Неправилно 

степенуване в значимостта на зависимостите може да изкриви площта на 

местообитанията, от които видът реално зависи за хранене или миграции. 
 

 

4. Влияния и заплахи 
 

Цел. Оценка на съществуващи заплахи и бъдещи перспективи за промяна на 

природозащитния статус. 

 

Параметър: Влияния (настоящи заплахи) и заплахи (бъдещи). За пещеролюбивите 

видове прилепи най-значими са следните влияния и заплахи: 

 

Общи- подредени по буквата на кода от референтния „Справочен списък със заплахи, 

натиск върху околната среда и дейности съгласно член 17 от Директивата за 

местообитанията“ 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/Folder_Reference_Portal/Ref_threats_press

ures_FINAL_20110330.xls 

 

A02.01 Интензифициране на земеделието 

A03.01 Интензивно косене или интензификация 

A06.01.01 Интензивно отглеждани годишни култури за производство на храни / 

интензификация A07 Използване на биоциди, хормони и химикали 

B02.01.02 Повторно залесяване (неместни дървесни видове) 

B02.02 Разчистване на горите 

B02.03 Отстраняване на горския подлес 

E01.01 Непрекъсната урбанизация 

H01 Замърсяване на повърхностни води (пресни, вътрешни, морски и бракични) 

 

Специфични (подредени по буквата на кода от същия списък) 

 

C03.03 Генериране от ветрова енергия 

E06.01 Разрушаване на сгради и построени от човека конструкции  

G01.04.02 Пещернячество  

G01.04.03 Посещения на пещери за отдих  

G05.08 Затваряне на пещери или галерии 

J02.07.02 Черпене от подземни води за обществено водоснабдяване 

 

Метод за наблюдение и оценка: Теренна регистрация на специфичните заплахи и 

влияния в ключовите убежища и прилежащите им площи по време на зимния и летен 

мониторинг, допълнено от събиране на административни данни за общите заплахи от 

официални държавни и обществени източници.  

 

Отчетна единица. Сборна импактна оценка за степента на повлияване на значимите 

убежища за всеки вид по отношение на време, обхват и интензивност. Изчислява се 

таблично като съотношение между броя на убежищата повлияни от една или повече 

заплахи (вкл. спрямо общия брой изследвани убежища). 

 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/Folder_Reference_Portal/Ref_threats_pressures_FINAL_20110330.xls
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/Folder_Reference_Portal/Ref_threats_pressures_FINAL_20110330.xls
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Пространствено покритие: На оценка за влияние и бъдещи перспективи подлежат 

всички убежища предвидени за задължителен мониторинг на територията на цялата 

страна (Приложение 2).  

 

Стратификация: по биогеографски региони. 

 

Честота: Заплахите и влиянията се отразяват в единна база с данни текущо по време 

на всички проведени теренни проучвания и реализирани мониторингови схеми за 

отчетния период. Крайната оценка за значението на всички регистрирани заплахи и 

последствията от взетите мерки се прави в края на периода. 

 

Анализ и интерпретация на данните: При всяко теренно наблюдение се отбелязват 

всички регистрирани заплахи и влияния, които са валидни за периода на регистрацията. 

В края на отчетния период се прави преглед на всички събрани в периода на отчитане 

заплахи и влияние за убежищата и хранителните местообитания. Оценяват се 

поотделно за всеки вид. Отчитат се мащаба и последствията от предприетите преки и 

косвени (напр. законодателни) мерки, както и влиянието на бъдещи планове и проекти 

имащи отношение към подобряване или влошаване на състоянието. 

  
Примерна карта за визуализация на регистрирано безпокойство в находищата на Miniopterus schreibersii  

в границите на Натура 2000 в България в периода 2007-2012 г. 

 

Източници на грешки: Не всички влияния върху убежищата са ясно забележими и явни 

по време на посещенията, поради което освен огледи на мястото трябва да се разпитват 

местни жители, горски служители, водачи, пазачи и други, които имат отношение към 

обекта. Недостатъчното усилие за събиране на информация (от публични източници, 

научни публикации, планове за управление или отчети по проекти) за оценка на 

бъдещите перспективи, може да има силно отражение върху заключенията за 

състоянието на убежищата и хранителните местообитания за всеки от видовете.  
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VII. Попълване на формуляр за мониторинг на пещеролюбиви видове  
 

Полеви формуляр за мониторинг на пещеролюбиви видове (формат А4 двустранно) 

се попълва за всяко посетено място или място за улов с мрежи (Приложение 4). 

 

 

Във формуляра се записва следната информация: 

 

 Екип – имена, длъжности, институция. 

 Дата - на наблюдението. 

 Работа начало/край - отбелязва се часа за начало и край на проникването или 

улова с мрежи. 

 Обект (място) - име, тип убежище (карстова или вулканска пещера (8310), морска 

пещера (8330), минна галерия, бункер/каптаж/трафопост, сграда или подземие, 

тунел/мост или друго, дължина/дълбочина (ако е пещера или минна галерия), 

изтича или влиза река. 

 Населено място - име на най-близкото населено място, махала. 

 GPS координати - в десетичен формат (напр. N42.69665 E23.32636), надморска 

височина. 

 Защитена зона (ЗЗ) - име, код. 

 Защитена територия(ЗТ) - име. 

 Метеорологични условия - вятър, облаци, дъжд, температура (вътре, начало, 

край). 

 Мрежи - брой и обща дължина. 

 Установени видове - наблюдавани или уловени екз., брой мъжки, женски, 

минимален, максимален и сумарен общ брой, метод улавяне/определяне (визуално, 

мрежи или детектор), измервания на телесни мерки, които потвърждават 

определянето на вида. 

 Бележки- промени в местообитанието, подхода и достъпа до обекта, поведението 

на наблюдаваните прилепи, разположение на колониите и прилепите в убежищата, 

разположение на мрежите за улов; други бележки, референции към направени 

снимки, изготвени карти, допълнителни бланки и други данни. 

 Заплахи и степен на въздействие- оценка по списък. 

 Урбанизация/строителство в района – отбелязва се дали в диаметър от 300 метра 

от входа на обекта има ново или старо строителство (жилищни или индустриални 

сгради, бунгала, хижи. 

 Безпокойство- описание как наблюдаваните въздействия и заплахи влияят върху 

отделните видове и техните колонии. 

 Общи бележки по състоянието на находището – обобщават се всички направени 

наблюдения за мястото и се дава обща оценка на състоянието- задоволително, 

добро, влошаващо се. 
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VIII. Необходимо техническо оборудване 
 

В Приложение 5 е представен пълен списък на личната и групова екипировка и 

съоръжения необходими за проникване в пещери, улов и измерване на прилепи.  

 

 

IX. Мерки за безопасност 

В Приложение 6 е представена инструкция за реакция на членовете на екипа при 

възникване на спешни случаи. 
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природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, 

Обособена позиция 5 „Картиране и определяне природозащитното състояние на 

прилепи”, МОСВ, Консорциум Натура България. 

ПЕШЕВ, Ц., Д. ПЕШЕВ, В. ПОПОВ. 2004. Фауна на България- Mammalia.- Марин 

Дринов, том 27, 632 с. 

ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ЗАЩИТА НА ПРИЛЕПИТЕ. 1996-2015. Непубликувана 

база с данни за разпространението и числеността на прилепите в България. 

Национален природонаучен музей БАН.  

http://natura2000.moew.government.bg/Home/Reports?reportType=Mammals
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Приложение 1: Природозащитен статус на видовете обекти за мониторинг. 
 

Разред Прилепи  ЗБР Берн Бон 
EURO 

BATS 

92/43 

ЕЕС 

IUCN 

2014 
ЧК 

1. Голям подковонос 

Rhinolophus ferrumequinum 
2/3 II II + 2/4 LC 

почти 

застрашен 

2. Малък подковонос 

Rhinolophus hipposideros 
2/3 II II + 2/4 LC 

слабо 

засегнат 

3. Южен подковонос 

Rhinolophus euryale 
2/3 II II + 2/4 NT уязвим 

4. Подковонос на Мехели 

Rhinolophus  mehelyi   
2/3 II II + 2/4 VU уязвим 

5. Средиземноморски 

подковонос  

Rhinolophus blasii 

2/3 II II + 2/4 LC уязвим 

6. Голям нощник  

Myotis myotis   
2/3 II II + 2/4 LC 

почти 

застрашен 

7. Остроух нощник 

Myotis blythii 
2/3 II II + 2/4 LC 

почти 

застрашен 

8. Трицветен нощник 

Myotis emarginatus   
2/3 II II + 2/4 LC уязвим 

9. Дългопръст нощник 

Myotis capaccinii   
2/3 II II + 2/4 VU уязвим 

10. Пещерен дългокрил  

Miniopterus schreibersii 
2/3 II II + 2/4 NT уязвим 

 

Легенда:  

 

2/3, II – номер на съответно Приложение, в което е включен вида 

 

 ЗБР - Закон за биологичното разнообразие (ДВ 77/2002) 

http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Legislation/Zakoni/Biological_Diversity_Act_Last

_Am.07._2013.pdf 

 Берн - Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните 

местообитания (Бернска конвенция) (ДВ 23/1995) 

 Бон - Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни (Бонска конвенция) (ДВ 

16/2000) 

 EUROBATS - Споразумение за опазване на популациите на европейските прилепи (ДВ 

16/2000) http://www.eurobats.org/ 

 92/43/EEC - Директива 92/43 на Съвета на европейската икономическа общност за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна 

http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Direktivi/92-43-EIO-BG.pdf 

 IUCN 2014 – 2014 IUCN Red List Of Threatened Species (Списък на световно застрашените 

видове www.redlist.org) - VU (vulnerable) - уязвим, LC (least concern) – слабо засегнат, LR 

(lower risk)- рисков; DD (data deficient) – недостатъчно данни. http://www.iucnredlist.org/  

  ЧК- Червена книга на Република България. Том 2, Животни (издание 2011). http://e-

ecodb.bas.bg/rdb/bg/vol2/) 

http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Legislation/Zakoni/Biological_Diversity_Act_Last_Am.07._2013.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Legislation/Zakoni/Biological_Diversity_Act_Last_Am.07._2013.pdf
http://www.eurobats.org/
http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Direktivi/92-43-EIO-BG.pdf
http://www.iucnredlist.org/
http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/vol2/
http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/vol2/
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Приложение 2: Списък на находищата подлежащи на задължителен мониторинг 
за пещеролюбиви видове прилепи след 2015 г. 
 

Име на мястото 
Населено 

място 
ЗИМА ЛЯТО Видове 

Северна България   
  

 

1. Андъка Дряново гр. 1 1 
Rh. ferrumequinum, M. 

schreibersii, M. capaccinii 

2. Бачо Киро Дряново гр. 1 
 

Rh. ferrumequinum, Rh. еuryale, 

Rh. hipposideros 

3. Белене- бившия 

политическия затвор 
Белене гр. 

 
1 

Rh. ferrumequinum, M. 

emarginatus 

4. Бисерна (Зандана) Шумен гр. 1 1 
M. schreibersii, M. myotis, Rh. 

ferrumequinum, Rh. mehelyi, Rh. 

еuryale, Rh. hipposideros 

5. Божкова дупка Кривня с. 1 1 Rh. mehelyi, Rh. еuryale 

6. Варкан Дружба с. 1 1 
Rh. euryale, Rh. ferrumequinum, 

Rh. mehelyi, 

7. Водните дупки Априлци гр. 1 
 

M. myotis/blythii 

8. Голямата (Черната) 

пещера 
Армените с. 1 1 

M. schreibersii, Rh. euryale, M. 

capaccinii 

9. Голямата суха пещера 

Янтра 
Спанци с. 

 
1 

M. schreibersii, M. capaccinii, M. 

myotis/blythii 

10. Горен Билерник 

(Водната пещера)  
Ботуня с. 

 
1 

Rh. euryale, Rh. ferrumequinum, 

M. emarginatus, M. schreibersii 

11. Гъбарника Красен с. 1 1 
M. schreibersii, M. capaccinii, Rh. 

euryale, Rh. ferrumequinum 

12. Деветашката пещера Деветаки с. 1 1 
M. schreibersii, M. capaccinii, M. 

myotis/blythii, Rh. ferrumequinum, 

Rh. euryale 

13. Десни сухи печ Долни Лом с. 1 
 

Rh. hipposideros, Rh. 

ferrumequinum, M. schreibersii 

14. Дивдядовския Зандан Шумен гр. 
 

1 
M. schreibersii, M. myotis/blythii, 

Rh. euryale 

15. Долен Билерник Ботуня с. 
 

1 
Rh. ferrumequinum, M. 

emarginatus 

16. Еменската пещера Емен с. 1 1 
M. myotis/blythii, Rh. 

euryale/blasii, M. schreibersii, Rh. 

ferrumequinum 

17. Зоровица Червен с. 
 

1 Rh. euryale, Rh. mehelyi 

18. Каленската пещера Кален с. 
 

1 
M. myotis/blythii, M. schreibersii, 

Rh. euryale, Rh. ferrumequinum 

19. Козарника Орешец с. 1 1 
Rh. ferrumequinum, Rh. euryale, 

M. capaccinii, M. schreibersii 

20. Леви сухи печ Долни Лом с. 1 
 

Rh. hipposideros, Rh. 

ferrumequinum 

21. Ледницата Котел гр. 1 1 
M. schreibersii, M. myotis/blythii, 

Rh. euryale/blasii 

22. Лястовицата Гложене с. 1 1 
M. myotis, M. schreibersii, Rh. 

ferrumequinum 

23. Магурата Рабиша с. 1 1 
Rh. euryale, Rh. ferrumequinum, 

Rh. hipposideros, M. capaccinii 

24. Мандрата (Голямата 

Микренска) пещера 
Микре с. 1 1 

Rh. ferrumequinum, Rh. euryale, 

M. schreibersii, M. capaccinii 
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Име на мястото 
Населено 

място 
ЗИМА ЛЯТО Видове 

25. Мандрата пещера Чавдарци с. 1 1 
M. schreibersii, M. capaccinii, M. 

myotis, Rh. ferrumequinum 

26. Марина дупка Пролаз с. 
 

1 
Rh. euryale/Rh. mehelyi, M. 

schreibersii, M. myotis/blythii 

27. Моровица Гложене с. 1 1 
M. schreibersii, Rh. euryale/blasii, 

Rh. ferrumequinum 

28. Мусинската пещера Мусина с. 1 1 M. schreibersii, M. myotis/blythii 

29. Нанин камък Муселиево с. 
 

1 
Rh. ferrumequinum, Rh. 

euryale/Rh. mehelyi 

30. Орлова чука Пепелина с. 1 1 
Rh. euryale, Rh. ferrumequinum, 

Rh. mehelyi, M. myotis/blythii, Rh. 

hipposideros 

31. Орловата пещера Котел гр. 
 

1 
M. schreibersii, M. myotis/blythii, 

Rh. euryale/Rh. mehelyi 

32. Падалото (Изворът на 

Янтра) 
Янтра с. 1 1 

M. schreibersii, M. capaccinii, Rh. 

ferrumequinum, Rh. euryale 

33. Парасинската пропаст Белимел с. 1 1 Rh. euryale, M. emarginatus 

34. Парниците Бежаново с. 1 1 

M. schreibersii, M. capaccinii, M. 

myotis/blythii, M. emarginatus, Rh. 

ferrumequinum, Rh. euryale/Rh. 

mehelyi 

35. Пещера над Мадарския 

конник 
Мадара с. 

 
1 

M. schreibersii, M. myotis/blythii, 

M. emarginatus, Rh. euryale/Rh. 

mehelyi 

36. Понора Чирен с. 1 1 
M. schreibersii, M. capaccinii, M. 

myotis/blythii, Rh. ferrumequinum, 

Rh. euryale 

37. Прилепната пещера № 2 

над пътя до Червен бряг 

 Червен бряг 

гр.  
1 

Rh. ferrumequinum, Rh. euryale, 

M. emarginatus 

38. Пролазката пещера Пролаз с. 
 

1 
Rh. euryale, Rh. blasii, Rh. 

mehelyi, M. myotis 

39. Ръжишката пещера Лакатник с. 1 
 

M. schreibersii, Rh. ferrumequinum 

40. Седларката Ракита с. 1 1 
M. schreibersii, M. capaccinii, Rh. 

ferrumequinum 

41. Серапионовата пещера Лютиброд с. 1 1 
M. myotis/blythii, M. schreibersii, 

Rh. ferrumequinum 

42. Среден Билерник 

(Герека)  
Ботуня с. 

 
1 

M. myotis/blythii, M. schreibersii, 

M. capaccinii 

43. Съева дупка Брестница с. 1 
 

Rh. ferrumequinum, Rh. 

hipposideros 

44. Тошина дупка (Кална 

Мътница) пещера 
Главаци с. 1 1 M. schreibersii, Rh. ferrumequinum 

45. Троевратица  Карлуково с. 
 

1 M. myotis/blythii, M. schreibersii 

46. Тюленовата пещера 
Свети Никола 

с.  
1 M. myotis/blythii, M. schreibersii 

47. Урушка маара Крушуна с. 1 1 
Rh. euryale, Rh. ferrumequinum, 

Rh. mehelyi, M. myotis/blythii, M. 

schreibersii, M. capaccinii 

48. Хайдушката пещера Девенци с. 1 1 
Rh. euryale/blasii, Rh. 

ferrumequinum, M. schreibersii 

49. Язовир Александър 

Стамболийски 

Горско Косово 

с. 
1  

Rh. euryale, Rh. ferrumequinum, 

Rh. mehelyi 

Общо Северна България  33 42  
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Име на мястото 
Населено 

място 
ЗИМА ЛЯТО Видове 

    
  

 

 Южна България   
  

 

1. Айна ини (Огледалната)  Рибино с. 1 1 
Rh. blasii, Rh. ferrumequinum, Rh. 

mehelyi, M. myotis/blythii, M. 

schreibersii 

2. Братановата пещера Бръшлян с. 1 
 

Rh. blasii, Rh. ferrumequinum 

3. Водната Дрънчи дупка Мелница с. 
 

1 M. myotis/blythii, M. schreibersii 

4. Гаргина дупка Мостово с. 1 1 
M. schreibersii, M. capaccinii, Rh. 

ferrumequinum, Rh. hipposideros 

5. Голашка минна галерия Голак с. 1 1 
M. schreibersii, M. capaccinii, M. 

myotis, Rh. ferrumequinum, Rh. 

euryale, Rh. hipposideros 

6. Голямата Балабанова 

дупка 
Комщица с. 1 

 
M. myotis/blythii 

7. Голямата въпа Звездец с. 1 
 

Rh. blasii, Rh. ferrumequinum 

8. Дяволското гърло Триград с. 1 
 

M. schreibersii, M. capaccinii 

9. Еленина дупка Бяла вода с. 1 
 

Rh. blasii, Rh. ferrumequinum 

10. Иванова вода Добростан с. 1 1 M. myotis/blythii, M. capaccinii 

11. Изоставен каптаж на 

пътя над Огняново 
Огняново с. 

 
1 

Rh. ferrumequinum, M. 

emarginatus 

12. Изоставени водни 

резервоари към рудник 
Маджарово гр. 

 
1 

M. emarginatus, M. schreibersii, 

Rh. ferrumequinum, Rh. euryale 

13. Изоставени гъбарници 

до ВЕЦ Бачково 
Бачково с. 

 
1 

Rh. ferrumequinum, Rh. euryale, 

M. emarginatus, Rh. hipposideros 

14. Калето Звездец с. 1 
 

Rh. blasii, Rh. ferrumequinum 

15. Кеседжийца Мелница с. 
 

1 Rh. euryale, Rh. mehelyi 

16. Кресненски пролом, 

Военен бункер 

Стара Кресна 

с.  
1 

M. emarginatus, Rh. 

ferrumequinum, Rh. euryale 

17. Кресненски пролом, ж.п 

Кантон на 155км 
Кресна гр. 

 
1 

M. emarginatus, Rh. 

ferrumequinum, Rh. euryale 

18. Лилейкова (Люлякова) 

дупка 
Црънча с. 

 
1 

Rh. ferrumequinum, Rh. euryale, 
M. emarginatus 

19. Мануиловата пещера Рибново с. 1 
 

Rh. ferrumequinum, Rh. 

blasii/euryale, M. schreibersii 

20. Минна галерия 1 под х. 

Аида 
Сърница с. 

 
1 M. myotis/blythii 

21. Мишин камък Горна Лука с. 
  

M. myotis/blythii, Rh. 

ferrumequinum, M. schreibersii 

22. Новата (Старата) пещера Пещера гр. 1 
 

Rh. euryale, Rh. ferrumequinum 

23. Плоския Зандан Плоски с. 
 

1 Rh. euryale, Rh. ferrumequinum 

24. Прилепен хотел Перла-2 Приморско гр. 1 1 
Rh.ferrumequinum, Rh. euryale, M. 

emarginatus, M. myotis/blythii 

25. Разкопките Воден с. 
 

1 
Rh. euryale, Rh. mehelyi, M. 

schreibersii 

26. Рупата Егрек с. 1 1 Rh. blasii, Rh. ferrumequinum 

27. Самара Рибино с. 1 1 
Rh. blasii, Rh. ferrumequinum, M. 

myotis/blythii, M. schreibersii 

28. Тангаръчката дупка Богданово с. 1 1 Rh. euryale 
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Име на мястото 
Населено 

място 
ЗИМА ЛЯТО Видове 

29. Шамака Комщица с. 1 
 

Rh. hipposideros 

30. Шаралийската пещера Илинденци с. 1 
 

Rh. ferrumequinum, Rh. euryale, 

Rh. hipposideros 

31. Юбилейна Пещера гр. 1 
 

Rh. ferrumequinum, Rh. 

hipposideros 

32. Южна абразионна 

пещера- Маслен нос 
Приморско гр. 

 
1 

M. schreibersii, M. capaccinii, M. 

myotis/blythii 

33. Яраса ини 
Висока поляна 

с.  
1 

M. schreibersii, M. capaccinii, M. 

myotis/blythii 

Общо Южна България  19 21  

Общо Северна България  33 42  

ОБЩО за цялата страна  52 63  

 

Списък на находищата подлежащи на препоръчителен мониторинг за 

пещеролюбиви видове прилепи след 2015 г. 

 

Име на мястото Населено място ЗИМА ЛЯТО 

Северна България       

1. Башовишки печ Орешец с. 1 1 

2. Божият мост Лиляче с. 

 

1 

3. Водната пещ Липница с. 1 

 4. Генчовата пещера Шереметя с. 

 

1 

5. Голяма подлисца Беляковец с. 

 

1 

6. Гримнина дупка Черкаски с. 1 

 7. Каца пещера (Кацата) Долно Озирово с. 

 

1 

8. Манаф коюсю Бяла поляна с. 

 

1 

9. Печ Горна Лука с. 

 

1 

10. Пешкето- скален комплекс с пещери Лиляче с. 

 

1 

11. Тунел Кошарица Кошарица с. 

 

1 

12. Футьовата (Футьовската) пещера Кърпачево с. 1 

 13. Царската пещера Беляковец с. 

 

1 

Южна България   

  1. Галерия до стената на яз. Боровица Безводно с. 

 

1 

2. Зандана 

Долно 

Черковище с. 1 

 3. Илинденския Зандан Илинденци с. 

 

1 

4. Снежанка Пещера гр. 1 

 5. Сухата пещера Велинград гр. 1 

 6. Тракийско светилище с пещера Ночево с. 

 

1 

7. Тунел зад хвостохранилище Малко Търново 

Малко Търново 

гр. 1 

 8. Ухловица Могилица с. 1 

 

ОБЩО   9 13 
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Приложение 3: Правила за работа с живи прилепи. 
 

Всички експерти се запознават предварително и стриктно спазват ЕТИЧНИЯ КОД ЗА 

ПРОВЕЖДАНЕ И ДОБРИ ПРАКТИКИ В ПРИЛЕПНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ (Guidelines 

on Ethics for Research and Field Work Practices), одобрени от Споразумението за 

опазване на популациите на европейските прилепи (EUROBATS). Документът е 

наличен тук: 

http://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Meeting_of_Parties/MoP6_Doc_13

_DraftResolution6_5_Ethics.pdf 

 

Основните положения са: 

 

1. При избора на точната техника за улов на прилепи водещ трябва да е принципът за 

“минимално пряко въздействие” върху прилепите.  

2. Бързото и нетравмиращо разплитане на уловените прилепи (както и на птици, които 

могат инцидентно да се уловят) изисква значителен предишен опит. Стремежът е да 

не позволяваме продължителен престой на прилепи в мрежите, което се гарантира с 

по-честата им проверка. 

3. След улавяне, прилепите се измерват по най-бързия начин и се освобождават на 

място след като бъдат еднозначно определени.  

4. При всички случаи на съмнение за видовата принадлежност, прилепите временно се 

задържат в платнена торбичка. Торбичката трябва да се закача да виси на 

хоризонтално или вертикално опънато въженце и никога да не се оставя на земята! 

5. Полово зрели мъжки екземпляри и всички подковоноси прилепи трябва винаги да 

бъдат държани самостоятелно. За подковоносите, торбичката трябва да бъде 

закачена по такъв начин, който позволява на прилепите да висят с главата надолу. 

Подковоносите са най-чувствителни и трябва да се държат на затворено колкото е 

възможно по-кратко. Прилепи от род Pipistrellus/Hypsugo или водни нощници 

(Myotis daubentonii) могат да бъдат държани по няколко екземпляра в торбичка, но 

видовете никога не трябва да се смесват! 

6. Не се допуска задържане на прилепи в напреднала бременност или кърмещи женски 

с малки! При улавяне те незабавно се освобождават без по-нататъшно безпокойство. 

7. За измерване на прилепите и разглеждане на видовоспецифичните белези най-добре 

ги завийте с торбичка или ги дръжте внимателно с ръкавиците. По време на 

определянето избягвайте да ги държите твърде продължително и намалете степента 

на притискане с пръстите и дланите, защото могат да пострадат от топлинен шок.  

8. Никога не дръжте прилепите само за върха на крилете, совалката или лакътната 

става защото може да предизвикате разтегляне на летателни мускули и дори 

счупване на кости. 

9. Всички прилепи, за които имате съмнения за видовата принадлежност или имат 

атипични белези (напр. частичен албинизъм, травми, странни образувания, 

нетипични зараствания и др.) се фотографират. 

10. Фотографират се лицето (в макро режим анфас и профил) и тялото с разпънати 

крила коремно и гръбно. С цел избягване на прекомерното му безпокойство, на 

всеки екземпляр се правят не повече от 4-5 фотографии. 

11. Пипането и манипулациите с ръка на прилепи по време на зимен сън може да 

причини тежки смущения и трябва да бъде избягвано!  

http://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Meeting_of_Parties/MoP6_Doc_13_DraftResolution6_5_Ethics.pdf
http://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Meeting_of_Parties/MoP6_Doc_13_DraftResolution6_5_Ethics.pdf
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12. Всички уловени екземпляри трябва да бъдат освобождавани на мястото на 

улавянето им! Не се допуска транспорт до друго място и освобождаването им в 

непознат район. 

 

 

Съкращения за измерване на прилепите 

 

При измерване на прилепите с цел тяхното определяне се използват съкращенията 

приети в полевия определител на DIETZ & HELVERSEN (2004). 

 

 

 

 

 

 

Мярка  Съкра

щение 

Инструмент за най-

добро измерване 

Използва се при 

определянето на 

Дължина на 

совалката  
FA Шублер Всички прилепи 

Дължина на 5-ти 

пръст  
D5 

Шублер или метална 

линийка  
Всички прилепи 

Дължина на 3-ти 

пръст   
D3 

Шублер или метална 

линийка  
Всички прилепи 

Дължина на палеца 

(първия пръст) 
D1 

Шублер или метална 

линийка 

“мустакати нощници”, 

Plecotus 

Дължина на 

тибията на крака  
Tib 

Шублер или метална 

линийка 

“мустакати нощници”, 

Plecotus 

Дължина на 

стъпалото на крака 
HF 

Шублер или метална 

линийка 

“мустакати нощници”, 

Plecotus 

Дължина на ухото  earL Метална линийка  големи Myotis-и  

Ширина на ухото  earW Метална линийка  големи Myotis-и 

Дължина на трагуса tragL Метална линийка Plecotus 

Широчина на 

трагуса 
tragW Метална линийка Plecotus 

Дължина на 2-ра 

фаланга на 3-ти 

пръст  

P3.2 Шублер 
Pipistrellus 

pipistrellus/pygmaeus 

Дължина на 3-та 

фаланга на 3-ти 

пръст  

P3.3 Шублер 
Pipistrellus 

pipistrellus/pygmaeus 

Дължина на 1-та 

фаланга на 4-ти 

пръст  

P4.1 Шублер Средни подковоноси 

Дължина на 2-та 

фаланга на 4-ти 

пръст 

P4.2 Шублер Средни подковоноси 

Дължина на горния 

зъбен ред  
CM

3
 Шублер 

големи Myotis-и,  

Eptesicus serotinus/bottae, 

Plecotus austriacus 

/kolombatovici 
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Обща схема за измервания на основните части при прилепите 
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Приложение 4: Полеви формуляр за мониторинг на пещеролюбиви видове прилепи 
 

ФОРМУЛЯР ЗА МОНИТОРИНГ НА ПЕЩЕРОЛЮБИВИ ВИДОВЕ ПРИЛЕПИ ID номер: 

Екип 
  

Дата: Работа начало/край: ЗЗ име: ЗЗ код 

Метеорол. 
условия 

Вятър  
 слаб Валеж (1-3)   Темп. вътре: Температура мрежи начало: ЗТ име: 

   силен 
Облачност (0-3)    

 
Температура мрежи край: 

Обект: карстова 
пещера (8310) 

морска пещера 
(8330) 

минна галерия 
бункер/каптаж/траф 

 изтича/влиза река: да/не 
Мрежи дължина: 

вулканска 
пещера (8310) 

сграда/подземие тунел/ мост/ друго  дължина/дълбочина: 

 GPS 
координати: 

N E Надм. височина: Населено място: 

Установени видове: 

Вид Метод 
Численост 

Бележки, размери, описания, оценка за минимална и максимална численост 
М Ж ОБЩО 
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Бележки - промени в местообитанието; бележки за поведението на наблюдаваните прилепи, подход и достъп до пещерите, разположение на 
колониите и прилепите в убежищата, разположение на мрежите за улов; други бележки. Oтбележете и референции към снимки/карти, други данни и 
бланки. 
  

Данни за определяне на ПС  
Урбанизация/строителство в района: 

Заплахи/Степен на въздействие ДА НЕ Степен / описание 

Строителство и частично благоустрояване- 
превръщане в туристически пещери, гъбарници, 
мандри, винарни, друго       

Безпокойство в убежищата: да/не, опиши: 
 

Преграда/решетка вход        

Изхвърляне на битови отпадъци 
      

Изхвърляне на течни и твърди химикали     
 Изхвърляне на мъртви животни       

Изплозване на експлозиви в близост до входа       Общи бележки по състояние на находището: 

Природни нарушения (свлачища, пропадания, 
ерозия и т.н)       

Водохващане/водоползване       

Включване в концесионна площ на кариери       

Спелеотуризъм        

Вандализъм (чупене на пещерни образувания, 
палене на огън и т.н.)       

Иманярство       

Други посочете: 
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Приложение 5: Необходима екипировка за мониторинг на пещеролюбиви видове 
прилепи. 

 

ЕКИПИРОВКА БРОЙ 

Лична екипировка за всеки експерт  

челник (мин. 150 лумена) 1 

гумени ботуши  1 

раница 65л 1 

постелка двуслойна 1 

термо-бельо горнище  1 

леко пухено яке 1 

лична аптечка за първа помощ 1 

  

Обща екипировка за екип от двама  

GPS ръчен 1 

2-местна палатка трисезонна 1 

компактен фотоапарат с оптично приближение поне 8х и водещо число 

на светкавицата над 7 

1 

преносим компютър 1 

определител за прилепи цветна разпечатка 1 

клипборд с капак 1 

  

Мрежи за прилепи- Полиестерни  

716/3P 16x16  2 

716/6P 16x16  2 

716/7P 16x16  2 

716/9P 16x16  2 

716/10P 16x16 2 

716/12P 16x16 2 

  

телескопични рибарски пръчки (подсилени с метален край) за опъване 

на мрежите  

8 

тънки въженца (2-6мм) за опъване на мрежи (в метри) 30 

памучни торбички за прилепи 40 

кожени ръкавици за работа с прилепи 2 

  

Детектор за прилепи  

Pettersson D240x 1 

записващо устройство 1 

комплект кабели и слушалки 1 

  

Измервателни уреди за прилепи и климат  

шублер пластмасов дигитален 1 

кантарче за прилепи  1 
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ЕКИПИРОВКА БРОЙ 

дигитален термометър  1 

рулетка 1 

  

Лична екипировка за хоризонтални пещери  

каска за пещери 1 

прониквачен гащеризон 1 

винилова торба за инвентар (40-45 литра) 1 

  

Екипировка за пропасти за екип от двама  

осигурителни седалки за пещери 2 

водещи самохвати 2 

гръдни самохвати 2 

лентови презрамки за позициониране на гръден самохват 2 

десандьори 2 

майони  2 

карабинери с муфа 10 

карабинери без муфа 6 

алуминиеви планки 6 

педали за изкачване по въже 2 

еластичен осигурителен ремък 2 

фиксирани осигурителни ремъци 2 

рингове за осигуряване 25kN 60см 4 

рингове за осигуряване 25kN 80см 4 

рингове за осигуряване 25kN 120см 4 

рингове за осигуряване 25kN 150см 4 

примки експреси 10см 4 

примки експреси 13см 4 

примки експреси 16см 4 

винилови протектори с велкро за въже (55см) 4 

торби за съхраняване на въжета 1 

150м статични въжета (10mm)  1 

  

Екипировка за водни пещери  

олекотена гумена лодка 1 

рибарско долнище 1 

Резервни консумативи  

Алкални батерии АА (за челник и радиостанции) 6 

Алкални батерии ААА (за челник) 6 

Алкални батерии 9 V (за детектор за прилепи) 1 
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Приложение 6: Инструкция за реакция при спешни случаи. 
 

 

1. Всички експерти включени в екипите за мониторинг на пещеролюбивите видове 

прилепи трябва да имат лична аптечка за оказване на първа помощ. Задължение на 

всеки експерт е поддържането на аптечката в зареден вид с достатъчно количество 

болкоуспокояващи и превързочни материали.  

 

2. Всеки от експертите е длъжен да уведоми хората в екипа, с които работи за лични 

здравословни проблеми (хронични болести, алергии и т.н.), които може да застрашат 

живота му и сигурността на екипа. Лицето провежда и инструктаж за оказване на 

първа помощ в случай на възникване на спешен случай. Всички индивидуални 

животоспасяващи лекарства се държат в личните аптечки или на друго достъпно място 

ако има специални изисквания към условията за съхранение. 

 

3. В случай на инцидент в пещера или минна галерия, при която пострадалият се 

намира под земята и със собствени сили не можете да го изнесете на повърхността се 

обаждате на единния телефон за спешни повиквания 112. Оттам се свързват с 

Аварийно-спасителния отряд (АСО) и те организират акцията по спасяването в 

съдействие със служители и доброволци от Планинска спасителна служба. 

 

4. В случай на инцидент в планински и пресечен терен, при който със собствени сили 

не можете да пренесете или помогнете на пострадалия, подавате сигнал на единния 

телефон за спешни повиквания 112. Оттам се свързват с отряда на Планинска 

спасителна служба по места и в зависимост от района и отдалечеността, акциите се 

организират по-бързо или по-бавно. Подгответе се за престой от 2 до 6 часа в 

зависимост от условията за достъп до мястото, където се намирате. 

 

5. Във всички случаи вземете всички мерки, за да стабилизирате състоянието на 

пострадалия, да поддържате духа му, да облегчите болките, улесните пристигането на 

спасителния екип и транспортирането му до болница ако това се налага. 

 

6. В случай на ухапване от насекоми (стършели, оси, пчели и др.), алергичен шок или 

астматичен пристъп първо се обаждате на личния си лекар или познато медицинско 

лице със специалност алергология, токсикология, пулмология и сродни. 

 

7. В случай на ухапване от змия се следва следната инструкция: 

 Опитайте се да запомните как изглежда змията, която ви е ухапала. Обърнете внимание 

на окраската на гърба, има ли добре изразено рогче на муцуната или не, колко е дълга. 

Ако сте в състояние, направете снимка с фотоапарат или телефона си. Ако не можете, 

поне се постарайте да запишете часа на ухапването — това е важна информация за 

лекуващия лекар! 

 Прегледайте ухапаното място и вижте как изглежда захапката на змията. Ако е с форма 

на подкова очертана от малки зъбчета, най-вероятно е смок. Ако установите две видимо 

по-големи дупчици на разстояние 10-14 mm една от друга и мястото на ухапване 

започне да отича, почти е сигурно, че змията е отровна. 

 Изсмукване на кръв с устата НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА! Ако има кръвотечение оставете 

кръвта да тече. До известна степен може да си помогнете, като изстисквате ухапаното 
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място. В началните етапи се препоръчва студен компрес (например парцалче потопено в 

планински поток). 

 Слагането на превръзки или турникети не подобрява/облекчава клиничното развитие на 

симптомите. Задължително отстранете всякакви гривни, часовници, украшения и 

бижута. Оставянето им може да доведе до усложнения с некроза и дори до ампутация на 

крайници! 

 Пиенето на течности в началните етапи е от ключово значение за намаляване на 

възможния токсикологичен ефект. 

 Запазете спокойствие на духа и се концентрирайте как най-бързо да се предвижите към 

колата си или място за почивка. Движете се с бърз ход без да тичате. 

 До 1 час след ухапването трябва да стигнете до място, където пострадалият може да 

прекара първоначалната криза ако е ухапан от отровна змия. 

 Кризата може да протече със силни коремни спазми, повръщане на храна и стомашни 

сокове, мускулни крампи, световъртеж, топли и студени вълни, болки в цялото тяло. 

 Отокът в мястото на ухапването е най-добре проявен в първите часове. Постепенно 

намалява и след 6-8 часа вече е разпределен по-равномерно в засегнатия крайник. За да 

облекчите болката, по всяко време може да сложите върху ухапаното/отекло място 

парче лед увито в марля и найлонов плик. 

 Критичният период за преживяване от ухапването без прилагане на противозмийски 

серум в общия случай е в първите 4-5 ч. 

 Транспорт до болнично заведение се препоръчва във всички случаи на ясно изразена 

алергичност, признаци на общо отравяне, слаба имунна система, лошо общо 

здравословно състояние и нервна лабилност. 

 Насочете се към най-голямото населено място (най-добре към областния център) в 

района където се намирате. Противозмийски серум обикновенно не е наличен в малките 

градове и села и само ще загубите време да търсите помощ в здравни пунктове и малки 

болници. 

 В общия случай, слагането на серум 18-24 ч. след ухапване дори и от отровна змия е 

излишно при здрав човек. В редки случаи е възможно забавено действие на отровата. 

Ето защо при съмнения на лекуващия лекар, болният може да остане под наблюдение до 

3-4 дни след ухапването. 

 Слагането на серум особено при при деца и възрастни хора е уместно само ако има 

сигурни признаци, че ухапването е от отровна змия. Широко практикуваното слагане на 

серум 'за всеки случай' може да причини тежки странични алергични и имунни реакции. 

 Лекуващият лекар преценява дали в терапията е необходимо да се приложат 

кортикостероидни препарати, които повишават силно кръвната захар и имат силно 

последействие дори след спирането им. Ползата от урбазона и други кортикостероиди е 

спорна/надценена — приложението му е уместно само при тежки отравяния, като 

добавка към действието на епинефрина в случаи на ангиоедема (подуване на меките 

тъкани, обикновено клепачи, лице, устни и език) или спазъм на бронхите, както и за 

овладяване на анафилактичен шок. У нас серумът и урбазонът засега се прилагат 

задължително. 
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Приложение 7: Стандартни таблици за докладване по чл. 17 на Директивата за 

хабитатите.  
Представената таблица е реферирана към периода 2006-2012 г. и подлежи на промяна от 

страна на ЕК за следващото докладване 

 

Анекс В – Формат за докладване на основните резултати от изследвания по  чл. 11‘ за 

видове от Анекс II, IV и V  

 

Име на полето Кратки обяснения 

0.1 Страна членка BG 

0.2 Видове  0.2.1 Код на вида   

 
0.2.2 Научно име на 

вида 
 

 

0.2.3 Алтернативно 

научно име на вида 
Незадължително 

Научно име използвано на 

национално ниво ако е различно от 

0.2.2 

 
0.2.4 Обикновено име 
Незадължително 

На национален език 

1 Национално ниво 

1.1 Карта (Разпространение) и (площ на разпространението) в страната 

членка 

1.1.1 Карта  на диапазона  Внесете карта като GIS файл – заедно със 

съответните метаданни. Стандарта за 

внасяне е 10x10km ETRS гридова мрежа, 

проекция ETRS LAEA 5210 

Посочете ако 

вида се счита за 

‘чувствителен’ 

1.1.2 Използвани методи – 

карта 

3 = пълно проучване 

2 = екстраполации от проучвания върху части от популацията 

или от извадки 

1 = основано на експертно мнение 

0 = липсващи данни 

1.1.3 Година или период Година или период когато актуалните данни за 

разпространението са събрани 

1.1.4 Допълнителна карта 

на диапазона – 

незадължително 

В случаите когато страната членка иска да внесе 

допълнителна карта различаваща се от стандартната карта от 

точка 1.1.1. 

1.1.5 Карта на 

разпространението 

Въведете картата, която е била използвана за определяне на 

разпространението, следвайки същия стандарт както 1.1.1. 

или 1.1.4  

2 Биогеографско ниво 
Попълнете за всеки биогеографски или морски регион 
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2.1 Биогеографски и Морски 

региони 

Изберете: Алпийски (ALP), Атлантически (ATL), 

Черноморски (BLS), Бореален (BOR), Континентален (CON), 

Средиземноморски (MED), Макаронезийски (MAC),  

Панонски (PAN), Степен (STE), Морски Атлантически 

(MATL), Mорски Средиземноморски (MMED), Морски 

Черноморски (MBLS), Mорски Макaронезийски (MMAC), 

Морски  Балтийски (MBAL) 

2.2 Публикувани източници Ако данните по-долу са от публикувани източници дайте 

референция или линк към интернет страница/и. Посочете: 

автор, година, заглавие на публикацията, източник, том, брой 

страници, интернет адрес. 

2.3 Разпространение В рамките на биогеографския регион  

2.3.1 Площ на ареала на 

разпространение 

Обща площ на ареала на разпространение в границите на 

морския регион в км². Препоръчва се методът описан в раздел 

IV.a.i „Разпространение“ от насоките към формата за 

докладване. 

2.3.2 Използван метод  3 = пълно изследване или детайлна статистическа оценка 

2 = Изчисления на базата на частични данни с някои 

екстраполации и/или моделиране 

1 = Изчисления на базата на експертно мнение без или с 

минимални проби 

0 = Няма данни 

2.3.3 Краткосрочен план – 

Период  

Повтаря се през 12-годишен времеви период или период 

максимално близък до него. Краткосрочната тенденция трябва 

да се използва за оценката. 

2.3.4 Краткосрочен план – 

Посока на изменение 

0 = стабилен 

+ = нараства 

- = намалява 

x = неизвестни 

2.3.5 Краткосрочен план – 

Степен на изменение 
 

Незадължително  

а) Минимум  Процентното изменение за периода посочен в 

поле 2.3.3. – ако е точна цифра, да се посочи 

стойност за „минимум“ и „максимум“ 

б) Максимум Аналогично както а) 

2.3.6 Дългосрочен план- 

Период 

            Незадължително 

Тренд калкулиран за 24 годишен период. За докладите през 

2013 това не е задължително (полета 2.3.6 - 2.3.8). Тук 

посочете използвания период.  

2.3.7 Дългосрочен план-  

Посока на изменение 
 

Незадължително 

0 = стабилен 

+ = нараства 

- = намалява 

x = неизвестни  

2.3.8 Дългосрочен план- 

Степен на изменение 

 

 

Незадължително 

а) Минимум  Процентното изменение за периода посочен в 

поле 2.3.6. – ако е точна цифра, да се посочи 

стойност за „минимум“ и „максимум“ 

б) Максимум Аналогично както а) 

2.3.9 Благоприятни a) В км². Приложете карта като GIS файл, ако е налична. 
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референтни стойности на 

разпространение  

b) Ако са използвани оператори (≈, >, >>) за оценката, да се 

посочи тук съответния символ (≈ „приблизително равно на“, > 

„по-голямо от“, >> „много по-голямо от“) 

c) Ако благоприятно референтно разпространение е 

неизвестно отбележете с “x” 

d) Отбележете използваните методи за установяване на 

референтната стойност, ако е различна от оператор (свободен 

текст) 

2.3.10 Причина за 

промяната  
Дали разликата между 

отчетената стойност в поле 

2.3.1. и стойността от 

предишния период на 

отчитане се дължи главно на: 

 

a) действителна причина? ДА/НЕ 

b) подобрено знание/по точни данни? ДА/НЕ 

c) ползване на различен метод (напр. “Range tool”)? ДА/НЕ 

2.4 Популация 

2.4.1 Оценка размера на 

популацията 
(използване на индивиди или 

одобрени изключения където 

е възможно) 

a) Единица  Индивид или одобрено 

изключение (виж референтния 

портал) 

b) Минимум Където точна стойност е известна 

докладвайте същата цифра за 

минимум и максимум  

c) Максимум  

2.4.2 Оценка размера на 

популацията 
 (използвайки популационни 

единици различни от 

индивиди)  

 

Незадължително (ако 2.4.1 е 

попълнено) 

a) Единици
1
  

b) Минимум  

c) Максимум  

2.4.3 Допълнителна 

информация за оценката 

популацията/конвертиране  
 

 

 

Незадължително  

a) Дефиниция за 

„местност“ 

 

Ако “местност” е използвано като 

популационна единица, този 

термин трябва да бъде описан. 

b) Метод за конвертиране 

на данните  

 

Моля обяснете как данните са 

били конвертирани в брой 

индивиди. 

c) Проблеми при 

определяне оценката на 

размера на популацията 

Тази информация ще помогне за 

бъдещото използване на 

популационните единици 

2.4.4 Година или период Година или период на отчитане на размера на популацията.  

                                                 
1
Ако е използвана популационна единица различна от „индивиди“ или единица от списъка с 

изключение, то се препоръчва тези данни да бъдат конвертирани в  „индивиди“. 
Конвертираните данни трябва да бъдат отчетени в поле 2.4.1. 
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2.4.5 Използван метод - 

Размер на популацията 

3 = пълно проучване и/или пълна и статистически достоверна 

схема за пробонабиране 

2 = частични данни (по малко точно пробонабиране) с някои 

екстраполации  

1 = Изчисления на базата на експертно мнение без или с 

минимални проби 

0 = няма данни (в някои случаи тенденцията е неизвестна) 

2.4.6 Краткосрочен план – 

Период 

Повтаря се през 12-годишен времеви период или период 

максимално близък до него. Посочете използвания период тук. 

Краткосрочната тенденция трябва да се използва за оценката.  

2.4.7 Краткосрочен план – 

Посока на изменение 

0 = стабилен 

+ = нараства 

- = намалява 

x = неизвестен  

2.4.8 Краткосрочен план – 

Степен на изменение  

 

Незадължително 

 

a) Минимум Процентното изменение за периода посочен в 

поле 2.4.6. – ако е точна цифра, да се посочи 

стойност за „минимум“ и „максимум 

b) Максимум Аналогично както а) 

с) Доверителен 

интервал  

Посочете интервала на достоверност когато е 

използвана статистически надеждна схема на 

семплиране (поле 2.4.5). 

2.4.9 Краткосрочен план – 

Използвани методи 

3 = пълно проучване и/или пълна и статистически достоверна 

схема за пробонабиране 

2 = частични данни (по малко точно пробонабиране) с някои 

екстраполации  

1 = Изчисления на базата на експертно мнение без или с 

минимални проби 

0 = няма данни (в някои случаи тенденцията е неизвестна)  

2.4.10 Дългосрочен план -  

Период 
Незадължително 

Тренд калкулиран за 24 годишен период. За докладите през 

2013 това не е задължително (полета 2.4.10 - 2.4.13). Тук 

посочете използвания период.  

2.4.11 Дългосрочен план - 

Посока на изменение 

0 = стабилен 

+ = нарастващ 

- = намаляващ 

x = неизвестен 

2.4.12 Дългосрочен план - 

Степен на изменение 

a) Минимум Процентното изменение за периода посочен 

в поле 2.4.10. – ако е точна цифра, да се 

посочи стойност за „минимум“ и „максимум 

b) Максимум Аналогично както а) 

с) Доверителен 

интервал  

Посочете интервала на достоверност когато  

използвания метод е номер 3 (поле 2.4.9)  

2.4.13 Дългосрочно 

изменение. Използвани 

методи. 

3 = пълно проучване и/или пълна и статистически достоверна 

схема за пробонабиране 

2 = частични данни (по малко точно пробонабиране) с някои 

екстраполации  

1 = Изчисления на базата на експертно мнение без или с 

минимални проби 

0 = няма данни (в някои случаи тенденцията е неизвестна) 
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2.4.14 Благоприятни 

референтни стойности на 

популацията 

a) брой индивиди/одобрени изключения/други единици 

b) Посочете ако са използвани оператори (използвани символи 

≈, >, >>, <) 

c) Ако благоприятната референтна популация е неизвестна 

посочете с “x” 

d) Посочете използваните методи за определяне на 

референтната стойност ако е различна от оператор (свободен 

текст) 

2.4.15 Допълнителна 

информация 
Дали разликата между 

отчетената стойност в поле 

2.4.1. или 2.4.2 и стойността 

от предишния период на 

отчитане се дължи главно на 

a) действителна причина? ДА/НЕ 

b) подобрено знание/по точни данни? ДА/НЕ 

c) ползване на различен метод (напр. “Range tool”)? ДА/НЕ 

2.5 Местообитание на видове 

2.5.1 Определяне на площта Определяне на площта в км² 

2.5.2 Година или период Година или период, за които са събирани данните за площта на 

местообитанието.  

2.5.3 Използван метод - 

местообитание 

3 = пълно изследване или детайлна статистическа оценка 

2 = Изчисления на базата на частични данни с някои 

екстраполации и/или моделиране 

1 = Изчисления на базата на експертно мнение без или с 

минимални проби 

  0 = Няма данни  

2.5.4 Качество на 

местообитанието  

a) Да бъде посочено като добро/средно/лошо/неизвестно  

b) Опишете как качеството е било оценено (свободен текст) 

2.5.5 Краткосрочен план -  

Период 

Повтаря се през 12-годишен времеви период или период 

максимално близък до него. Посочете използвания период тук. 

Краткосрочната тенденция трябва да се използва за оценката. 

2.5.6 Краткосрочен план – 

Посока на изменение 

0 = стабилен 

+ = нарастващ 

- = намаляващ 

x = неизвестен  

2.5.7 Дългосрочен план -  

Период  

Незадължително  

Тренд калкулиран за 24 годишен период. За докладите през 

2013 това не е задължително (полета 2.5.7 - 2.5.8). Повече 

информация има в Насоките за попълване на формуляра. 

2.5.8 Дългосрочен план – 

Посока на изменение 

0 = стабилен 

+ = нарастващ 

- = намаляващ 

x = неизвестен 

2.5.9 Площ на подходящите 

местообитания на видове 

a) Посочете площта на подходящите местообитания в км² ако е 

подходящо. Включително и площи за които се предполага, че 

са подходящи но не е регистрирано наблюдение на вида. 

b) Липсата на данни може да бъде посочена като ‘0’ 

2.5.10 Причини за промяна 

Дали разликата между 

посочената стойност в 2.5.1 и 

a) действителна причина? ДА/НЕ 

b) подобрено знание/по точни данни? ДА/НЕ 
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предишния период на 

отчитане се дължи главно на: 

c) ползване на различен метод (напр. “Range tool”)? ДА/НЕ 

2.6 Основни въздействия 

a) Въздействия b) Степенуване c) Определяне на 

замърсяването 

Избройте макс 20 

въздействия. 

Използвайте кодовете от 

списъка със заплахи и 

въздействия до мин 2-ро ниво
2
 

- H = висока значимост (макс 

5 броя)  

- M = средна значимост 

- L = ниска значимост 

 

незадължително 

 

2.6.1 Използвани методи – 

Въздействия  

3 = основан изцяло или в по-голяма степен на реални данни от 

зони/присъствие или други източници на данни 

2 = главно основано на експертно мнение и други данни 

1 = основано само на експертно мнение 

 

2.7 Заплахи 

a) Заплаха b) Степенуване c) Определяне на 

замърсяването 

Както за „Въздействия“ Както за „Въздействия“ Незадължително 

2.7.1. Използвани методи – 

заплахи  

2 = моделиране 

1 = експертно мнение 

2.8 Допълнителна информация 

2.8.1. Обосновка на 

стойността (в % ) 

използвана за 

оценяване на 

тенденциите 

В случай, че страната членка не използва стойността от 

1% на година за оценяване на тенденциите, както е посочено в 

матрицата, това трябва да бъде обосновано в свободен текст в 

това поле.  

2.8.2. Друга относима 

информация 

Свободен текст. 

2.8.3. Транс-гранична 

оценка 

Когато 2 или повече страни членки са направили 

съвместна оценка на природозащитния статус на транс-

гранични популации, това трябва да бъде обяснено тук. 

Посочете ясно участващите страни членки, как е била 

направена оценката и всякакви други съвместни инициативи, 

които са били изпълнени с цел съвместно управление на 

видовете (напр. план за управление на популациите). 

2.9 Изводи  

(оценка на природозащитния статус в края на периода на докладване) 

2.9.1. Разпространение 

 

а) Благоприятен (FV)/ Неблагоприятно (U1) / Лошо (U2) / 

Неизвестно (XX) 

b) Ако ПС е U1 или U2, използването на показатели за а е 

препоръчително
3
 

2.9.2. Популация а) Благоприятен (FV)/ Неблагоприятно (U1) / Лошо (U2) / 

Неизвестно (XX) 

                                                 
2
  Списък на заплахите и въздействията е наличен на Референтния портал. 

3  Ако природозащитния статус е незадоволителен или лош, е препоръчително да се посочи дали статуса е 
„+“ (подобряващ се) или „-“ (влошаващ се), ' =' (стабилен) или 'х' (неизвестен). 
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b) Ако ПС е U1 или U2, използването на показатели за а е 

препоръчително
3
 

2.9.3 Местообитания на 

видове 

а) Благоприятен (FV)/ Неблагоприятно (U1) / Лошо (U2) / 

Неизвестно (XX) 

b) Ако ПС е U1 или U2, използването на показатели за а е 

препоръчително
3
 

2.9.4 Бъдещи перспективи а) Благоприятен (FV)/ Неблагоприятно (U1) / Лошо (U2) / 

Неизвестно (XX) 

b) Ако ПС е U1 или U2, използването на показатели за а е 

препоръчително
3
 

2.9.5 Цялостна оценка на 

Природозащитния статус 
Благоприятен (FV)/ Неблагоприятно (U1) / Лошо (U2) / 

Неизвестно (XX) 

2.9.6 Цялостна тенденция 

в Природозащитния 

статус 

Ако цялостната оценка на природозащитния статус е U1 или 

U2, задължително използвайте показателя '+' (подобрява се), '-' 

(влошава се), '=' (стабилно) или 'x' (неизвестно) 

 

3. Информация за НАТУРА 2000 & Анекс II видове 

на Биогеографско ниво 

3.1 Популация 

3.1.1 Размер на 

популацията 
 

Оценка на размера на 

популацията включена в 

мрежата (в съответния 

биогеографски регион).  

a) Единица 
Използвайте същата единица 

като 2.4 

b) Минимум   

c) Максимум  

3.1.2 Използван метод 3 = пълно изследване или детайлна статистическа оценка 

2 = Изчисления на базата на частични данни с някои 

екстраполации и/или моделиране 

1 = Изчисления на базата на експертно мнение без или с 

минимални проби 

  0 = Няма данни 

3.1.3 Тенденция в размера 

на популацията в 

рамките на мрежата 

(Краткосрочно изменение ) 

Незадължително 

0 = стабилен 

+ = нарастващ 

- = намаляващ 

x = неизвестен 

3.2 Природозащитни мерки 

Да се посочат до 20 мерки, взети по време на отчетния период (т.е. които вече са внедрени) и 

да се даде информация за тяхното значение, местоположение и оценка. Да се използват 

кодовете от списъка с мерки за консервация от справочния портал. Полета 3.2.2 - 3.2.5 да се 

попълнят за всяка отчетна мярка. 
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3.2.1  

Мярка 

 

3.2.2.  

Тип 

 

Отбележете с отметка 

приложимия тип или 

типове мерки за 

консервация 

3.2.3 

Степен

уване 

3.2.4  

Местополож

ение  

Отбележете с 

отметка къде 

предимно е 

била 

прилагана 

мярката 

3.2.5. 

Широка оценка на мярката 

Отбележете с отметка 

подходящото  
  
а
) 

З
а
к

о
н

о
в

и
/с

т
а
т
у
т
н

и
 

 b
) 

А
д

м
и

н
и

ст
р

а
т
и

в
н

и
 

c)
 Д

о
г
о
в

о
р

н
и

 

 d
) 

П
о
в

т
а
р

я
щ

и
 с

е 

d
) 

Е
д

н
о
к

р
а
т
н

и
 

a
) 

в
 м

р
еж

а
т
а

 

b
) 

и
зв

ъ
н

 м
р

еж
а
т
а
 

c)
 и

 д
в

ет
е
 

a
) 

П
о
д

д
ъ

р
ж

а
н

е 

b
) 

П
о
д

о
б
р

я
в

а
н

е 

c)
 Д

ъ
л

г
о

ср
о
ч

н
а

 

d
) 

Б
ез

 е
ф

ек
т
 

  
e)

 Н
еи

зв
ес

т
ен

 е
ф

ек
т
 

 f)
 Н

е 
е 

о
ц

ен
ен

 

Използ

ват се 

кодове 

от 

списък

а на 

природ

озащит

ните 

мерки  

 Отбеле

жи - 

използв

айки 

главно 

‘Н’ – до 

5 от 

най-

важните 

мерки  

  

 

 

Според препоръчвания метод всеки параметър трябва да се оцени по 

отношение на тенденциите за обозримо бъдеще и предричания бъдещ статус. За тази 

цел се използва следната матрица: 

 
 

Матрица за оценка на бъдещи перспективи 

 

Действителен 

статус на 

параметъра 

Бъдеща  

тенденция 
Бъдещ статус Перспективи 

(цифрите се отнасят до бележките по-

долу) 

При/над FRV + (увеличаване) > (над FRV) Добри 

При/над FRV = (стабилност) =/> (при/над FRV) Добри 

При FRV  - (намаляване) </<< (под FRV) Не добри (1) Лоши (1) 

Над FRV  - (намаляване) >/=/</<<  

(над/при/под FRV) 
Добри (2) Не добри (2) Лоши (2) 

Под FRV + (увеличаване) >/=/< (над/при/под FRV) Добри (3) Не добри (3) Лоши (3) 

Под FRV = (стабилност) < (под FRV) Не добри (1) Лоши (1) 

Под FRV - (намаляване) < (под FRV) Не добри (1) Лоши (1) 
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Неизвестни + 

(увеличаване)/ 

- (намаляване)/ 

= (стабилност)/ 

X (неизвестни) 

X (неизвестни) неизвестни 

под FRV 
при/над FRV 

X (неизвестни) X (неизвестни) неизвестни 

 

 

Бележки 

 

1 - В зависимост от това дали бъдещия статус се предполага, че ще е под прага за 

неблагоприятен лош или не за двата отчетни периода (12 години).  

2 - В зависимост от това дали бъдещия статус се очаква да бъде при/над или под FRV за 

неблагоприятен-лош за двата отчетни периода (12 години) 

3 - В зависимост от това дали бъдещия статус ще надхвърли FRV или прага за 

неблагоприятен лош за двата отчетни периода (12 години). 

 

Целта на представените по-долу таблици е да подпомогнат тази оценка. 

 

Таблица за оценка за бъдещи перспективи на биологичен вид  

 

Параметър  Бъдеща тенденция Бъдещ статус Перспективи 

Диапазон    

Популация    

Местообитание    

Бъдещи перспективи  

 

След като бъдат компилирани бъдещите перспективи за 3 параметъра, могат да се оценят 

цялостните Бъдещи перспективи с помощта на следните правила: 

 

 Благоприятно 
Неблагоприятн

о-средно  

Неблагоприятно

-лошо 

Неизвестно 

 

Бъдещи 

преспекти

ви 

Всички 

параметри са с 

добри 

перспективи 

или 

перспективите на 

един параметър 

са неизвестни а 

останалите са 

добри 

Друга 

комбинация  

Един или повече 

параметри с 

оценка лошо  

Два или 

повече 

параметри с 

оценка 

неизвестна и 

няма 

параметър с 

оценка лоша  

 

Анекс С -  Определяне на природозащитен статус на видове 

 

Основна оценъчна матрица 

(за биогеографски регион в границите на държава членка) 
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Параметър Природозащитен статус 

 Благоприятен 

 

(“зелен”) 

Неблагоприятно 

- 

незадоволително 

(“оранжев”) 

Неблагоприятно –  

лошо 

(“червен”) 

Неизвестно 

(недостатъчна 

информация за 

да се направи 

оценка) 

Разпространение Стабилна (загуба 

или експанзия в 

баланс) или 

увеличаваща се 

И не по-малка от 

'Благоприятно 

референтно 

разпространение' 

Всяка друга 

комбинация 

 

Значително 

намаляване: 

Еквивалентно на 

намаляване повече 

от 1 % годишно 

през периода на 

отчитане  

ИЛИ  

повече от 10% под 

Благоприятното 

референтно 

разпространение 

Няма 

информация или 

е недостатъчно 

надеждна 

Популация  Популация(и) не 

по малка от 

‘Благоприятна 

референтна 

популация’ И 

размножаване, 

смъртност и 

възрастова 

структура не 

различаващи се 

от нормата (ако 

има налични 

данни) 

 

 

Всяка друга 

комбинация 

 

Значително 

намаляване: 

Еквивалентно на 

намаляване повече 

от 1 % годишно 

(индикативната 

стойност може да 

се различава ако е 

надлежно 

аргументирано) 

през периода на 

отчитане  

И под 

'Благоприятна 

референтна 

популация'  

ИЛИ 

повече от 25% под 

Благоприятната 

референтна 

популация 

ИЛИ 

размножаването, 

смъртността и 

възрастоватата 

структура силно се 

различават от 

нормалната (ако 

има налични 

данни)  

Няма 

информация или 

е недостатъчно 

надеждна 

Местообитание 

на видове 

Площта на 

местообитанията 

Всяка друга 

комбинация 

Площта на 

местообитанието е 

Няма 

информация или 
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Параметър Природозащитен статус 

 Благоприятен 

 

(“зелен”) 

Неблагоприятно 

- 

незадоволително 

(“оранжев”) 

Неблагоприятно –  

лошо 

(“червен”) 

Неизвестно 

(недостатъчна 

информация за 

да се направи 

оценка) 

е достатъчно 

голяма (и 

стабилна или 

увеличаваща се) 

И качеството на 

хабитатите е 

подходящо за 

дългосрочното 

оцеляване на 

вида 

 явно недостатъчно 

голяма за 

осигуряване 

дългосрочното 

оцеляване на вида 

ИЛИ 

качеството на 

местообитанието е 

лошо, явно не 

позволяващо 

дългосрочно 

оцеляване на вида.  

е недостатъчно 

надеждна 

Бъдещи 

преспективи (по 

отнощение на 

популация, 

разпространение 

и наличие на 

местообитание) 

Главни 

въздействия и 

заплахи за 

видовете не са 

значителни; 

видовете ще са 

дългосрочно 

жизнени  

Всяка друга 

комбинация  

Сериозни влияния 

от въздействия и 

заплахи върху 

вида; много лоши 

перспективи за 

вида, 

дългосрочната 

жизненост в риск. 

Няма 

информация или 

е недостатъчно 

надеждна 

Цялостна оценка 

на ПС
4
 

Всички “зелено” 

ИЛИ 

три ''зелено” и 

едно 'Неизвестно 

Едно или повече 

(“оранжево”) но 

не “червен”  

Едно или повече 

“червено” 

Две или повече 

'Неизвестно' 

комбинирано със 

'зелено' или 

всички 

“Неизвестно” 

 

  

                                                 
4
 Специфичен символ (показател +/-/=/х) да се използва при неблагоприятните категории, за да индикира 

цялостна тенденция в природозащитния статус 
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Приложение 8: Инструкция за броене на прилепи с програмата Coreldraw 
 
Точков метод при колонии от един вид 

 

Точковият метод е метод за изчисляване на броя прилепи в дадена колония. Основава се 

на принципа на маркиране с точка на всеки индивид. Общият брой поставени точки, 

отговаря на общия брой прилепи в колонията. Процедира се по следния начин: 
 

1. Отваряте програмата. 
 

2. Влачите (drag and drop) снимката на работното поле на програмата. Получавате 
следния изглед: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. С десен бутон кликвате върху снимката и от падащото меню избирате Lock Object. 

Това се прави с цел да се подсигурите, че няма случайно да разместите снимката в 

процес на работа.  
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4. Увеличавате си снимката, така че да ви е удобно за работа (да различавате ясно 
отделните индивиди).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Избирате Ellipse Tool (Това може да стане и чрез натискане на бутона F7). 
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6. Създавате кръгче и след това натискате жълтия цвят в дясната палитра.  

 

Tip: Най-често използваме цветовете жълто и червено, тъй като те най-ярко се 
открояват на снимката.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Влачите кръгчето до муцунката на някой прилеп и го намалявате, така че да не 

излиза извън муцунката на прилепа, но и да не я закрива изцяло.  
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8. Маркирате кръгчето и с комбинацията CTRL + D го размножавате (дупликация). 
След това всяко едно кръгче влачите и поставяте върху 1 прилеп.  

 

- Tip: За да не се объркате, кое кръгче сте размножили и кое сте поставили върху 

прилеп, то можете да изнесете в страни от колонията едно кръгче, което да 

ползвате като матрица и там да го размножавате.  
 

- Tip: Не винаги ще се вижда муцунката на прилепа. Може да виждате само гръб 

или само части от крилата. Трябва да внимавате да не маркирате прилепа повече 

от един път. Трябва да внимавате и да не пропуснете прилеп, от който се вижда 

само някаква част от тялото. Това най-често е състоянието при по-плътните 

прилепни колонии.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. След като сте „точкували“ всички прилепи, с комбинация CTRL + A маркирате 

всички точки. В долния край на екрана се изписва общия брой на точките, който 

отговаря на общия брой на прилепите.    
Tip: Когато сте заключили снимката (т.3 от тази инструкция), то тя не се включва в 

автоматичното броене на точките – т.е. броят изписан за маркираните всички обекти е 

броят на точките, които вие сте поставили, т.е. броя на прилепите. Но ако не сте 

заключили снимката, то тогава от показания общ брой на маркираните обекти трябва 

да извадите 1 (т.е. снимката) – Например след маркиране на всички обекти ви се 

получава общ брой 348. Ако не сте заключили снимката, общият брой на точките ви 

ще бъде 348-1=347  
 
Tip: Бъдете внимателни при размножаването на точките. Програмата не различава коя 

точка е поставена върху прилеп и коя е в нищото. При изпълняване на команда 

CTR+A, програмата отчита всички обекти, включително точки, които са една върху 

друга. 
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10. След това избирате Text Tool (Това може да стане и чрез натискане на бутона F8). 
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11. След това натискате някъде около колонията, натискате избран цвят за текста, 

сменяте големината на буквите и изписвате ВИД + брой екземпляри. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Следващата стъпка е запазване на снимката. Избирате меню File -> Export.  
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Избирате си къде да съхраните снимката. Кръщавате я с името, с което ви е била 

пратена като накрая добавяте „долна черта + броя на преброените прилепи. Например 

Rhinolophus_media_Orlova_chuka_24Dec2010_5 става: 

Rhinolophus_media_Orlova_chuka_24Dec2010_5_17 . Ако са 2 вида името става така: 

M_schreibersii_61 Rh_ferrumequinum_288 Razhishkata_31Jan2016_1.  

Натискате EXPORT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. В следващия прозорец избирате Resolution= 300 dpi и натискате OK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ 
Методика за мониторинг и оценка на състоянието на пещеролюбиви видове 

прилепи 

 

52 

 

14. Следващият прозорец ви показва preview на изображението + допълнителни 

настройки. Настройките по подразбиране вършат работа. Който обаче се 

чувства по-навътре в експортването на снимки и техните настройки – да си ги 

настрои както му е удобно. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Натискате Ok, изчаквате да се обработи и след това преглеждате готовата 

снимка. Ако не е прекалено изкривена или разтеглена я изпращате на 
ръководителя на преброяването. Ако е изкривена я експортвате отново. 
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Използване на точковия метод при смесена колония 

 

Когато колонията се състои от повече от един вид се налага да броим екземплярите от 

всеки вид поотделно. За тази цел, точките за всеки вид се групират в отделни слоеве 

(Layer). Процедира се по следния начин: 

 

 

1. След като изпълните стъпки от № 1 до 4 на предходния метод, кликвате на меню 

Tools/ Object manager.  

 

 
 

 

 

 

2. Кликвате с десен бутон върху менюто Object manager и в десният край на екрана 

създавате толкова слоеве (layers), колкото вида има на снимката (в случая 2-Myotis 

capaccinii и Rh. ferrumequinum).  

 

 
 

 

 



НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ 
Методика за мониторинг и оценка на състоянието на пещеролюбиви видове прилепи 

 

55 

 

3. В случая преименувате Layer 1 в M.capaccinii, Layer 2 в Rh.ferrumequinum и т.н. 

Маркирате даден слой, след което следвате стъпки от 5 до 9. Същите стъпки се 

повтарят и за останалите, но „точките“ трябва да бъдат с различен цвят. След като 

сте “точкували“ всички индивиди маркирате последователно обектите във всеки от 

слоевете. Избирате командата “Ctrl+A”, при което в долния десен ъгъл на екрана се 

изписва броя на индивидите от съответния вид. 

 

 
 

 

След това следвате стъпки 10-15 от предходния метод. 

 

Площен метод или Метод на квадратите 

 

Този метод служи за изчисляване числеността чрез оценка на покритата с прилепи 

площ (Surface Area Estimate). В много от случаите методът обединява площен + 

точков метод. Най-просто се описва по следния начин – избирате част от колонията, в 

която прилепите са добре различими и я ограждате с квадрат/правоъгълник. 

Преброявате колко прилепа има в квадрата/правоъгълника. След това нанасяте 

квадрата/правоъгълника само по останалата част от колонията с тази плътност. При по-

рехава или по-висока плътност на екземплярите правим правоъгълник с друг цвят, за 

който задаваме друга стойност за брой на екземплярите. Преброявате общия брой на 

квадратите с различни цветове, умножавате по броя прилепи в квадрат/правоъгълник и 

получавате общия брой прилепи. Ако на снимката има и много единични екземпляри, 

то те се броят по Точковия метод като допълват броя получен от Площната оценка. 
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Последователността в процедурата на този метод е следната:  

 

1. Повтаряте стъпките от т.1 до т.4 от описанието на Точковия метод за броене на 

прилепи.  

 

2. Избирате Rectangle Tool и построявате квадрат около компактна група прилепи. 

Променяте цвета на контура в червено. Можете да го удебелите на 1,0 pt или 2,0 pt. 

 

 
 

3. Повтаряте стъпки от т.5 до т.8 за създаване на кръгче от описанието на Точковия 

метод за броене на прилепи. Създавате точки и преброявате прилепите в 

квадратчето. 
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4. Маркирате всички обекти (квадратчето с точките в него) и получавате броя на 

точките + квадрата. Следователно от полученото число вадите 1 (квадрата) и 

получавате броя на точките/прилепите.  

 
 

5. Вече знаем, че в един квадрат с тези размери имаме 6 прилепа. Сега маркирате 

квадрата, размножавате го (CTRL+D) и нанасяте квадратите по площта на цялата 

колония. Гледате да не застъпвате много квадратите, както и да не остават празни 

места в тях. (тази снимка е само пример, Методът на квадратите се използва 

предимно при колонии с голям брой индивиди, които са със сравнително еднаква 

плътност. Когато имате участък от колонията с различна плътност, за по-голямо 

удобство можете да отделите квадратите, които ще разположите там в отделен 

слой. 
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6. След като сте поставили квадрати на цялата колония, маркираме всичко с CTRL+A 

и получаваме броя на всички обекти. От тях вадите броя на точките в един квадрат 

и получавате броя на квадратите. Полученият брой на квадратите умножавате по 

броя на точките в квадрат и така получавате общия брой на прилепите.  

 

 
 

 

7. Повтаряте от т.10 до т.16 от описанието на Точковия метод за броене на прилепи.  

 

 

Инструкцията е изготвена и актуализирана от членове на ЦЕНТЪРА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И 

ЗАЩИТА НА ПРИЛЕПИТЕ към НПМ-БАН през периода 2010-2015 г. 

 

http://nmnhs.com/bat-research-and-conservation-centre-bg.html
http://nmnhs.com/bat-research-and-conservation-centre-bg.html

