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Настоящата методика е разработена с финансовата подкрепа на програма LIFE+
на Европейската общност в рамките на проект „Спешни мерки за възстановяване и
дългосрочно опазване на крайбрежната лагуна Атанасовско езеро“, проектен номер
LIFE 11 NAT/BG/000362.
Основните цели на проекта са:


да създаде функционална, ефикасна и устойчива инфраструктура за управление
и контрол на водите в Атанасовското езеро, което ще осигури дългосрочно
подобрение на приоритетното местообитание 1150 – Крайбрежна лагуна;



да подобри състоянието на лагуната Атанасовско езеро и приоритетни видове
птици чрез намаляване на въздействието на преки и косвени заплахи,
включително подобрение на съществуващите и създаване на нови места за
гнездене и почивка на приоритетни видове птици.



да подобри посетителката инфраструктура и познанието за Атанасовско езеро;



да разпространи резултатите от проекта сред широка аудитория от хора и
заинтересовани страни;



да се повиши общественото разбиране за екологичните, икономическите и
социалните ценности на крайбрежната лагуна Атанасовско езеро и да повиши
подкрепата за опазването на приоритетни крайбрежни местообитания и
присъщите им видове птици.

Във връзка с изпълнението на тези цели се налага разработването на цялостна
схема за мониторинг на Атанасовско езеро. Тя включва методологии за
орнитологичен, фитоценологичен, хидрологичен, хидрохимичен, ихтиологичен и
хидробиологичен мониторинг. Събраната информацията ще послужи за следене и
оценка на състоянието на Атанасовско езеро и на приоритетно местообитание
1150* – Крайбрежна лагуна, както и за проследяване на ефекта от директните
природозащитни дейностите, извършвани по проекта.
Цялостната схема за мониторинг ще се прилага в акваторията на Атанасовското
езеро. То се намира на север от Бургас, като част от южната му половина дори е в
рамките на самия град. Пътят Бургас – Варна разделя езерото на две половини, но
те се различават и по своите характеристики. Северната част е с лиманен характер, а
южната е с белези на лагуна. Общата площ на езерото е над 7200 ха, дълго е близо
9 км, широко 4.3 км. Естествените крайбрежни местообитания са превърнати в
солници през 1906 г. Водното огледало е разделено на басейни с различна
големина с помощта на диги и валове. Дълбочината му е едва 30 см, а водите му са
свръхсолени. Добивът на сол се извършва по традиционен начин, който е щадящ за
околната среда и не се отразява негативно на обитателите на резервата. През 1980г.
северната половина на езерото е обявено за резерват. Следващата година южната

половина и територии покрай бреговете на езерото са обявени за буферна зона.
През 1984 г. Атанасовското езеро е обявено за Влажна зона с международно
значение съгласно Рамсарската Конвенция, като през 2003 г. територията на
Рамсарското място е разширена. През 1989 г. територията е обявена от BirdLife
International за Орнитологично важно място. През 1998 г. езерото е определено за
КОРИНЕ място, поради европейското му значение за опазването на редки и
застрашени видове птици. За да се съобразят с изискванията на Закона за
защитените територии през 1999г. защитената територия е прекатегоризирана в
«поддържан резерват». През 2007г. буферната зона става «защитена местност
Бургаски солници». От 2008г. Атанасовското езеро вече е част от европейската
мрежа Натура 2000.
Досега Атансовското езеро е било проучвано многократно, но не е било обект
на цялостен мониторинг. Само орнитологичен мониторинг се провежда редовно
през последните около 20 години. Настоящата цялостна схема за мониторинг в
частта си за птиците е съгласувана с провежданите досега изследвания, за да могат
получените данни да бъдат сравними.

Методология за мониторинг на фитопланктон
1. Общи поположения
Алгофлората на Атанасовско езеро е слабо проучена (Мичев и др., 2003). За
целите на Плана за управление – Биологична характеристика фитопланктонът е
разработен от Стойнева (1997, цитиране по Мичев и др., 2003) като са установени общо
120 таксона от 102 рода на 7 отдела и подотдела. Повечето от установените видове се
отнасят към отделите Chlorophyta (главно Euchlorophyta), Chrysophyta (главно
Bacillariophytina) и Cyanophyta – съответно представени с по 47, 41 и 36 таксона. За
няколко рода по време на изследването е съобщавано наличие на токсични видове
(напр. Coelosphaerium, Microcystis, Peridinium), но без категорично да се твърди, че
токсични явления са съществували през периода на изследването. Един от пунктовете
прави изключение през юли 2013 г., където е установена червено-кафява ивица,
образувана от цъфтежа на Peridinium и са намерени много мъртви риби.
Във фитопланктона на повечето пунктове не е установен вида Dunalliella salina,
важен за храненето на Artemia salina. Цъфтежи от Dunalliella са наблюдавани само в
някои части на резервата.
Атанасовско езеро е проучвано за първи път с цел оценка на екологичното
състояние по фитопланктон през 2009 г. (Belkinova et al., in press). Наблюдаваният пункт
е плитък, полимиктичен, с висока соленост (63.4‰) и проводимост (105 003 μS cm-1). По
биомаса, Q индекс и втора степен на цъфтеж от зелените флагелати Pyramimonas
tetrarhynchus (4.43 mg l-l) и Provasoliella ovatа (6.53 mg l-l) водното тяло се оценя в
умерено състояние. Provasoliella ovata се свързва с водни басейни, в които гнездят
птици и които са натоварени с органика (John et al., 2003). Вероятно друга причина
освен наторяването от птиците е и липсата на специализиран зоопланктон (Padisák et
al., 2003). Метриките AGI и % Cyanobacteria са приети за неприложими за хиперхалинни
езера.
Основните международни стандарти
фитопланктона са дадени в Приложение 1.
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При екологичната оценка и интерпретация на данните за фитопланктон e
използвана методика със 7 основни метрики:
1.1. Таксономичен състав на фитопланктона (Приложение 2):
- Определяне на общите групи фитопланктон (експресен таксономичен анализ). Ниво
на таксономично детерминиране според Catalán Index (Agència Catalana de l'Aigua,
2003) = Водораслов Групов Индекс (ВГИ);

- Присъствие на токсични видове (цианобактерии от родовете Microcystis,
Aphanizomenon, Cylindrospermopsis). Посочват се задължително, особено за питейни
язовири.
1.2. Oбилие на таксоните:
- Стойност на ВГИ;
- Процент на биообема на цианобактериите спрямо общия биообем (% Cyanobacteria);
- Относително обилие на отделите водорасли (% на биообема на съответния отдел от
общия биообем на фитопланктона).
1.3. Биомаса на фитопланктона:
- Общ биообем (респ. биомаса) по Utermöhl (в mm3/l);
- „Цъфтеж” на фитопланктона - като биообем (в mm3/l) и интензивност на „цъфтежа” (от
І до V степен);
- Прозрачност по Секки (m);
- Хлорофил A (в µg/l).
2. Териториален обхват
Мониторингът на фитопланктон се извършва на територията на Атанасовско
езеро, като се посещават както солените, така и сладководните части, включително и
обходния канал.
3. Период и честота на провеждане на мониторинг
Пробонабирането се извършва два пъти годишно в периода м. юни – м.
септември - по една проба през юни и една през септември.
За фитопланктон е прието минималния срок за пробонабиране да бъде 2
седмици, тъй като се преполага, че за това време не могат да настъпят съществени
изменения в развитието на фитопланктона. Максималния срок се определя от
продължителността на летния сезон. Пробонабиранията се разпределят равномерно в
рамките на сезона, с цел да дадат по-адекватна представа за изменията във
фитопланктонното съобщество.
4. Методики за провеждане на мониторинг
4.1. Избор на пункт за вземане на проби
За Атанасовско езеро се предлагат 4 пункта за мониторинг на биологичните
елементи за качество, както и на физикохимични показатели. Изборът на пунктове се

съобразява с различията в условията на екосистемата. Пунктовете са постоянни за
периода на исзледване и оценка, за да могат да се правят обективни сравнения между
отделните години.Три от пунктовете са разположени в самата лагуна, а четвъртият е
при вливането на река Азмак, която единствена от вливащите се реки е с постоянен
отток и представлява най-значимия приток на сладка вода (Приложение 3):
Пункт 1. В Северен солник (басейн Толбухин, северна част), на 1100 m отстояние
от бариерата на пътя (N 42о34'16,4''; E 27o28'04,4'').
Пункт 2. В Северен солник (басейн Толбухин), на 1000 m отстояние от Пункт 1 (N
E 27o28'38,5'').

42o34'34,3'';

Пункт 3. В Южен солник, срещу укритието за наблюдение на птици (42o31'42,4'';
E 27o28'24,1'').
Пункт 4. До шлюза на Азмак дере, посока с. Рудник (N 42o34'44,9''; E 27o29'38,0'').
4.2. Определяне на дълбочините за вземане на проби
Събирането на проби от езерния фитопланктон е свързано с определяне на
еуфотичната зона – дълбочината, до която прониква светлина във водния слой,
достатъчна да поддържа фотосинтезата. За определяне на дълбочината на еуфотичната
зона се използва добрата корелация с прозрачността по диска на Секки (Sd).
Обикновено прозрачността дава представа за дълбочината, до която проникват
приблизително 10% от интензитета на светлината на повърхността на водоема (т.е.
около 90% от светлината е била погълната или отразена преди да достигне до диска на
Секки). Приема се, че Sd е приблизително равно на 1/3 от дълбочината на еуфотичната
зона, като в практиката се използва най-често средна стойност 2.5 за преводен
коефициент.
При определяне на дълбочините за вземане на проби се използва един от два
подхода:
-

фиксирани дълбочини за вземане на проби – напр. 0m (повърхност), 0.5 m, 1
m, 2.5 m, 5 m, 7.5 m, 10 m и 15 m;

-

относителни дълбочини, определяни чрез прозрачността по Секки (Sd) –
напр. 0 Sd (повърхност), 0.1 Sd, 0.3 Sd, 0.5 Sd, 1 Sd, 2 Sd, 3 Sd. При ниска
прозрачност (под 2 m) пробите от 0 Sd и 0.1 Sd могат да се обединят, или да
се използва по-голяма „стъпка” при определяне на дълбочините – напр. 0 Sd,
0.5 Sd, 1 Sd и т.н.

Вторият подход е подходящ, когато данните се използват за сравнение на
водоеми, които се различават по дълбочина и продуктивност.

И двата подхода са универсални и приложими, както за солени, така и за сладки
водоеми.
4.3. Последователност на процедурата за вземане на фитопланктонни проби:


измерване на прозрачността;



определяне на дълбочината на еуфотичната зона;



определяне на дълбочините за вземане на проби;



събиране с батометър на фитопланктонните проби от съответните хоризонти;



смесване на пробите и получаване на смесена фитопланктонна проба;



отделяне на съответни подпроби за фиксиране на фитопланктона, за
определяне на хлорофил A (Chl A) и за химични анализи.
От смесената проба за фитопланктон се отделят три подпроби:
-

Количествена – с обем 1 l. Използва се впоследствие при количественото
отчитане на фитопланктона, т.е. определяне на числеността и биообема. За
ултраолиготрофни водоеми (напр. високопланинските езера у нас) се
препоръчва да се вземе количествена проба с по-голям обем – 2 (3) l.
Количествената проба се фиксира на място;

-

Качествена – с обем 0.5 l. Служи за определяне на таксономичния състав на
фитопланктона. Необходимо е към нея да бъде добавена проба, събрана
чрез филтруване на по-големи обеми вода чрез планктонна мрежа. Това
осигурява предварително концентриране на фитопланктона и „улавяне” на
малочислени, но едри видове, някои от които могат да се окажат
индикаторни. Качествената проба се фиксира на място;

-

Жива (сурова) проба - с обем 0.5 l. Към нея също се добавя материал, събран
с планктонна мрежа. Служи за доуточняване на таксономичния състав.
Необходимо е да бъде изследвана под микроскоп до 1–2 дена след
вземането на пробите.

Забележка: Фитопланктонните проби трябва да се вземат винаги преди пробите
за дънни безгръбначни, тъй като при изваждането на дъночерпателите (багерите) и
особено при промиването на пробите преди тяхната фиксация се отделя голямо
количество фини тинести частици, които променят характеристиките на водата от
съответния пункт.
4.4. Консервиране и съхранение на пробите
4.4.1.Консервиране и съхранение на качествената и количествената проби

За продължително съхранение на пробите те трябва да бъдат консервирани
веднага след тяхното вземане с подходящ фиксатор. Най-често използваните
фиксатори са разтвор на формалдехид и Луголов разтвор. В практиката не е намерен
идеален фиксатор, който надеждно да консервира структурите на фитопланктонните
видове за продължително време. Поради това се препоръчва да бъде определян и
таксономичния състав на живата проба.

Фиксатор

Формалин

Луголов разтвор

Състав на фиксатора

Разход на фиксатора на
100 мл проба, (мл)

38–43% разтвор на формалдехид.
неутрализиран с СаСО* (или NaHCO3)

2–4

15 г K.I + 50 мл дестилирана вода + 7–1 Or
.Ь. Довежда се до общ обем 500 мл с
дестилирана вода.

1–3

Фиксираните с формалин проби трябва да се съхраняват на хладно и тъмно
място. Формалинът осигурява запазване на пробата за 1–3 години, без значително
разрушаване на клетките. Изключение правят флагелатните форми, които бързо се
деформират и разрушават от формалина още първите 2–3 седмици след фиксацията.
Като груб фиксатор формалинът запазва газовите вакуоли при цианобактериите, което
възпрепятства тяхното утаяване при последващата лабораторна обработка.
Фиксираните с Луголов разтвор проби също трябва да се съхраняват на хладно
и тъмно място. Луголовият разтвор е по-мек фиксатор, който добре запазва
флагелатните форми и разрушава газовите вакуоли, но съхранява пробите за много пократко време. Употребата на Луголов разтвор се препоръчва в случаи, когато от
момента на фиксацията до края на количествената обработка на пробата минат не
повече от 3 месеца.
4.4.2. Съхранение и трайност на живата проба
Препоръчва се да бъде изследвана до 2–3 часа след събирането ѝ, което
гарантира, че не са настъпили значителни изменения в състава на видовете.
Максималният срок за нейната обработка е 2–3 дена, през което време тя трябва да
бъде съхранявана на тъмно и хладно място (4–10 °С), по възможност в отворен съд.
Проби, взети от място с по-висока температура трябва да бъдат охладени постепенно,

за да се избегне деформирането на клетките. При „цъфтеж” на фитопланктона се
препоръчва живата проба да бъде разредена с филтрирана вода от източника.
4.5. Лабораторна обработка и анализ на пробите
Включва:


концентриране на качествената и количествената проби;



определяне на таксономичния състав до ниво, необходимо за изчисляване на
ВГИ;



определяне на обилието на отделните таксони като биообем (mm3/l) по метода
на Utermöhl (EN 15204:2006);



определяне на общия биобем (mm3/l), респ. биомасата (mg/l) на фитопланктона
в пробата.

4.5.1. Концентриране на пробите
Най-често използваният в практиката метод за сгъстяване на пробите е
утаяващият метод. При него пробите се оставят на тъмно в продължение на 15–20
дена, след което се отдекантират. Отдекантирането се извършва чрез отстраняване на
средния воден слой с помощта на стъклена тръбичка или медицинска система.
Отдекантирането се извършва много бавно и внимателно, за да се избегне от една
страна засмукването на утайката (където са водораслите), и от друга страна
засмукването на повърхностен слой (където може да са концентрирани цианобактерии
с газови вакуоли). Скоростта на падане на нивото на пробата трябва да бъде около 3
cm/h, до обем 30–80 ml. Сгъстената по този начин проба се разклаща и се прехвърля в
съд с по-малък обем. Измерват се обемите на концентрираната и изходната
неконцентрирана проби.
4.5.2. Таксономичен състав на фитопланктона
Таксономичният състав се определя на стандартен светлинен микроскоп, като се
използва качествената проба. Необходимо е най-силният обектив на микроскопа да
осигурява увеличение поне ×400, за да бъдат констатирани и дребните
нанопланктонни видове. Нивото на таксономично детерминиране трябва да бъде
съобразено с групите, включени във ВГИ (Приложение 2). Таксономичният списък на
качествената проба се допълва с видовете, установени при микроскопския анализ на
живата проба.
При идентификация на таксоните е необходимо да се използват утвърдени в
практиката Флори на водораслите или Определители за различните таксономични
групи (Starmach, 1966, 1983, 1985; Ettl et al., 1978, 1983; Паламарь-Мордвинцева, 1982;

Komárek, Fott, 1983; Komárek, Anagnostidis, 1989, 1999, 2005; Popovsky, Pfiester, 1990;
John et al., 2003; Javornicky, 2003 и др.).
Таксономичният списък на установените видове трябва да бъдат внесен в
работен протокол (Приложение 4).
4.5.3. Биобем на фитопланктона
Определянето на биообема се осъществява по метода на Utermöhl (EN
15204:2006) при използване на инвертен микроскоп. При него светлинният източник
осветява седиментационната камера (камера за броене) отгоре, а обективите дават
изглед към водорасловата проба отдолу - през тънката базова пластинка на камерата
за броене.
За определяне на биообема на произволен таксон в пробата е необходимо да
бъдат установени:


числеността на таксона;



средния клетъчен обем на таксона;



Всички метрики, които се отнасят към обилието на таксоните, се явяват техни
производни.

4.5.3.1. Численост на фитопланктона
За определяне на числеността на фитопланктона може да бъде използван
инвертен (обърнат) микроскоп, снабден с камери за броене или стандартен светлинен
микроскоп.


Броене с помощта на инвертен микроскоп

Осъществява се чрез тубуларни планктонни камери Хидробиос (HydroBios
Tubular Plankton Chamber) или комбинирана плоска камера (PhycoTech Utermöhl
Counting Chamber).
Преди запълване на камерата за броене концентрираната проба трябва добре
да се хомогенизира чрез внимателно разклащане, при което се описва фигура, подобна
на „осмица”. Силното разклащане може да доведе до разпадане на колониите или
ценобиите на някои таксони. След хомогенизацията, в зависимост от количественото
развитие на фитопланктона чрез пипета с широк накрайник от пробата се взема точно
определен обем (1, 2 или 5 ml) и се поставя в камерата за броене на обърнатия
микроскоп. В случай на цъфтеж трябва да се направи разреждане на пробата, за да се
предотврати слепването на частиците и да се оптимизира броенето. Получената
подпроба се оставя за утаяване 4 или повече часа.

Процедурата на броенето включва рeгистриране на таксоните, които се
наблюдават и изброяване на наблюдаваните обекти от всеки таксон в определен брой
произволно избрани полета от камерата. Всяка камера трябва да се прегледа при две
различни увеличения на микроскопа (голямо и малко) за отчитане на едрите и
дребните видове.
Броят на водорасловите обекти, преброени от един таксон се преизчислява, за
да се получи неговата численост в единица обем от пробата по формулата:
N=X

Ad
av

където:
N – брой водораслови обекти в единица обем (1 l);
X – среден брой в едно видно поле;
A – обща ефективна площ цялата камера;
d – фактор на концентриране (равен на отношението на обема на концентрираната към
изходната неконцентрирана количествена проба);
a – площ на едно видно поле;
v – обем на подпробата в камерата.
Числеността се представя обикновено в клетки/ml или в клетки/l.


Броене чрез стандартен светлинен микроскоп

Използват се камери на Bürker или Toma, като изчисляването на резултата става
според съответните методики за конкретната камера.
Успоредно с броенето на различните видове (таксони) трябва да бъдат взети и
размерните им характеристики (дължина, ширина, дебелина, диаметър) чрез
предварително калибриран винтов окуляр-микрометър. Размерните характеристики се
определят най-малко на 20 (50) индивида от всеки таксон при масовите видове. При
по-редките видове се снемат размерите на констатираните индивиди. Размерните
характеристики са необходими за намиране на средния клетъчен обем на всеки таксон.
4.5.3.2. Среден клетъчен обема на таксоните
Обемът на клетките дава най-точна оценка за биомасата на самите клетки. За
целта формата на клетката на един или друг вид водорасло се приравнява към
определено геометрично тяло. Ако геометричната форма на един вид не може да се
опише точно с една геометрична форма, се използват смесени форми (напр. конус с
полусфера). В повечето случаи описанието на геометричната форма се базира на

единична клетка. Но в някои случаи, напр. при нишковидните цианобактерии
границите между отделните клетки не личат ясно. Тогава се описва формата на цялата
нишка (приравнява се към цилиндър). Измерват се линейните параметри на клетката (в
µm) или друга единица (напр. нишка, колония), необходими за изчисляване на обема
на геометричното тяло. Като се използва формулата за обем на съответното
геометрично тяло и осреднените линейни характеристики на клетките (или други
единици) се намира средния клетъчен обем на таксона.
Подробен регистър на геометричните тела, формули и приравняването на
формата на фитопланктонните родове към различни геометрични тела се съдържа в
CEN TC230 WG2 TG3 (2006).
Биообемът на всеки таксон се получава като се умножи числеността на таксона
(в клетки/l) по средния клетъчен обем на таксона (в µm3) по формулата:
Биообем таксон[mm3/l] = Численост на клетките *[n/l] × Среден клетъчен обем [µm3] × 109

(*клетки или други бройни единици – напр. нишка, колония, ценобий)
Когато биообемът на един таксон е много малък (със значими стойности след
третия знак на десетичната запетая), е прието биообема да се запише като < 0.01
mm3/l.
4.5.3.3. Общ биобем (биомаса) на фитопланктона
Общият биообем (в µm3) на фитопланктона в пробата се получава като се
сумират биообемите на всички таксони в пробата.
Връзка между биообем и биомаса:
Като се има предвид, че относителното тегло на клетките на фитопланктона е
приблизително равно на плътността на водата (1.0 g/cm3), за връзката между биообем
и биомаса е в сила равенството:
1 mm3/l = 1 cm3/m3 = 1 mg/l
4.5.3.4. Процент на биообема на цианобактериите спрямо общия биообем
Сумират се биообемите на констатираните таксони от цианобактериите и се
намира процента им от общия биообем на фитопланктона в пробата (като %
Cyanobacteria). Трябва да се има предвид, че не всички видове цианобактерии се
включват при изчисляване на % Cyanobacteria.
4.5.3.5. Водораслов Групов Индекс (ВГИ)

Той е основан на съотношението (като биообем) между водорасловите групи по
формулата:
ВГИ = 1+0.1Cr+Cc+2(Dc+Chc) + 3Vc +4Cia / 1+ 2(D+Cnc) + Chnc+Dnc
където:
ВГИ – Водораслов Групов Индекс;
Cr – Криптофитови водорасли;
Cc - Колониални златисти водорасли;
Dc - Колониални кремъчни водорасли;
Chc - Колонални зелени водорасли (Chlorococcales);
Vc - Колониални волвокси водорасли (Volvocales);
Cia – Цианобактерии;
D – Динофлагелати;
Cnc - Неколониални златисти водорасли;
Chnc - Неколониални зелени водорасли (Chlorococcales);
Dnc - Неколониални кремъчни водорасли.
4.5.3.6. Цъфтеж на фитопланктона (интензивност на цъфтежа)
Под „цъфтеж” на водата се разбира интензивно развитие на фитопланктона, в
резултат на което водата във водоема придобива различен цвят. Счита се, че
забележимо оцветяване на водата, което съответства на цвета на водораслите се
появява при биообем ≥1 mm3/l (South, Whittick, 1990).
По степен на развитие на водораслите могат да се разграничават 5 степени на
цъфтеж:


до настъпване на цъфтежа – при биообем ≤ 2.5 mm3/l;



начална степен на цъфтеж - при биообем ≈ 2.5–10 mm3/l;



умерен цъфтеж - при биообем ≈ 10–500 mm3/l;



интензивен цъфтеж - при биообем ≈ 500–5000 mm3/l;



хиперцъфтеж - при биообем > 5000 mm3/l.

Честота на пробовземане: Четири пъти през вегетационния период (априлоктомври), като се взема предвид средно аритметичната стойност за общ биообем на
фитопланктона за целия вегетационен период. Резултатите от изследване на
фитопланктона се представят като средна за еуфотичната зона стойност, която е
представителна за мониторирания пункт и се внасят в официален протокол
(Приложение 4).

5. Прозрачност по Секки (m)

Фиг. 1. Стандартен диск на Секки.
Измерва се със стандартен диск на Секки (Фиг. 1) с диаметър 20 cm и 4 чернобели сектори, като се използва следната процедура:


дискът се потапя във водата от сенчестата страна на лодката до дълбочината,
при която изчезва разликата между белите и черните полета на диска;



дискът се наблюдава известно време (около минута) на границата
(дълбочината) на изчезване, за да се адаптира зрението към съответното ниво
на осветеност;



отчита се дълбочината, при която дискът изчезва;



дискът бавно се изважда и се отчита дълбочината, при която отново се появяват
бели и черни полета.

Прозрачността по Секки е равна на средната стойност от така отчетените
дълбочини в метри. Измерванията трябва да бъдат извършвани през деня, около 13
часа, но е възможно приложение на метода в диапазона от 10 до 16 часа при ясно,
слънчево време. Дълбочината на водоема следва да е поне 50% по-голяма от
съответната прозрачност по Секки, за да се намали влиянието на отразената от дъното
светлина.
Честота на пробовземане: Четири пъти през вегетационния период (априлоктомври), като се взема предвид средноаритметичната стойност от измерената
прозрачност за целия вегетационен период.

6. Съдържание на хлорофил А (µg/l)
Измерванията могат да бъдат извършвани с полеви флуориметър in situ - чрез
сензор, монтиран на мултипараметрична сонда или полеви флуориметър с кювета.
Задължително е предварителното калибриране със стандарти за хлорофил А (чист
разтвор на хлороформ) преди всяка серия от полеви измервания.
Част от резултатите за съдържание на хлорофил А трябва да бъдат проверени
лабораторно по класическия спектрофотометричен стандарт ISO 10260:1992, който
включва следната последователност от процедури:


Пробонабиране и съхранение на пробата. От смесената проба за
фитопланктон (представителна за еуфотичната зона на монитирания пункт) се
отделя подпроба за хлорофил. Тя се филтрува на терена през стъклено-влакнест
филтър и се съхранява в плътно затварящи се епруветки (с винтови капачки) с
90% етанол за транспортиране до лабораторията. За намаляване на
деградацията на Chl А епруветките се поставят на тъмно и хладно място
(хладилна чанта). Нефилтрувани проби могат да се съхраняват до 24 часа при
4°С на тъмно;



Лабораторна обработка на пробата. Епруветките с екстракта (10 ml етанол и
филтър) се поставят на водна баня при 75±1оС за 5 мин. Охлаждат се до стайна
температура и се центрофугират при 4000 оборота/мин за 10 мин;



Отчитане на резултатите. Измерва се абсорбцията на екстракта при 665 nm
и 750 nm (нулира се спрямо етанол). Екстрактът се подкислява директно в
кюветите със солна киселина 0.1N NCl (до рН ~ 2), изчаква се 2 мин. и се
повтарят измерванията. Да се отчита, че екстрактът на Chl A е
светлочувствителен и времето за анализ трябва да бъде сведено до минимум
без излагане на пробите на пряка слънчева светлина.

Резултатите се изчисляват по следното уравнение:

Chl A (µg/l) = 29,6.(A –Aа).Ve/(Vp x d)

където:
А = A [665 nm] – A [750 nm] - абсорбция преди подкисляването;
Aa = Aa [665 nm] – Aa [750nm] - абсорбция след подкисляването;
Vе = обем на етанола, използван за екстракция (ml);

Vр = филтрувана проба (l);
d = дължина на оптичния път.
Стойностите се представят с точност до 0.1 (напр. Chl A = 5.5 µg/l).


Честота на пробовземане: Четири пъти през вегетационния период (априлоктомври), като се взема предвид средно аритметичната стойност от
измерванията на хлорофил А за целия вегетационен период.

7. Екологична оценка и интерпретиране на данните за фитопланктон
За обосновка на референтни условия и екологичен потенциал се използва скала по
основните метрики за фитопланктон за мезотрофни типове езера (Табл. 1).
Приема се, че за фитопланктона референтните условия и максималния екологичен
потенциал (МЕП) са едни и същи, поради независимостта на този биологичен елемент
за качество от хидроморфологичните модификации на езерата (WFD-CIS Guidance
Document No. 14: Guidance on the intercalibration process 2008-2011, 03 Dec 2009).
Цъфтеж
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Цъфтеж
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÷
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EQR
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(ВГИ)
<0.998

<1

0.994÷0.998 1÷2.5
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Хлорофи
лА

(mm3/l)

Таблица 1. Система за оценка на екологичното състояние/потенциал по фитопланктона
МЕЗОТРОФНИ ТИПОВЕ ЕЗЕРА (L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L14, L15, L16, L17).
Скалата за Водорасловия групов индекс (ВГИ) е модификация по WFD
Intercalibration technical report, Part 2 – Lakes, Section 3 – Phytoplankton composition
metrics (2008). Скалите за хлорофил А и прозрачност са модификация по Cardoso (2001).
При ползване на скалите е важно да бъдат взети предвид следните бележки и
изключения:

За общ биообем, хлорофил А и прозрачност се използват средногодишни
стойности, които са средно аритметично от минимум 4 измервания през годината (4–
8 измервания);
Относно метриката % Cyanobacteria понякога при референтни условия/МЕП и
при Добро състояние/ДЕП има изключения от системата, като може да бъде
регистриран висок процент цианобактерии, които са индикаторни именно за
олиготрофни условия;
Интензивността на цъфтеж на фитопланктона (по биообем в mm3/l на цъфтящия
вид) се оценява по следната 5-степенна скала: I степен ≤ 2.5 mm3/l; ІІ степен ≈ 2.5 ÷ 10
mm3/l; ІІІ степен ≈ 10 ÷ 500 mm3/l; ІV степен ≈ 500 ÷ 5000 mm3/l; V степен (хиперцъфтеж)
> 5000 mm3/l (модифицирана по Saut & Wittick, 1990). Интензивността на цъфтеж на
фитопланктона се определя по биообема в mm3/l на цъфтящия вид и се оценява по
предложената скала. Стойностите на биообема на цъфтящия вид в този случай не
обхващат всички фитопланктонни видове и техния обем, а конкретния цъфтящ вид. В
някои конкретни случаи, когато се установява силно развитие (начални фази на
„цъфтеж”) на видове, които са индикатори за олиготрофни води, трябва да се прилага
специфична оценка на състоянието на езерото, което може да се определи и в Добро
или Много добро състояние;
Основните показатели за определяне на екологично състояние/потенциал по
фитопланктон са ВГИ (Catalán Index), общ биообем, хлорофил А и прозрачност.
Допьлнителни метрики с подкрепящ характер са % Cyanobacteria, интензивност на
цъфтежа (степен) и цъфтеж на токсични видове;
L9 и L10 (солени и свръхсолени езера и лагуни) изискват допълнително
калибриране на метриките, поради специфичния характер на екосистемите.
По-долу е представена формулата, по която се изчислява EQR за Водорасловия
Групов Индекс, ВГИ (Catalán index):
EQR = (400 – Измерена стойност) / (400 - Референтна стойност) за ВГИ (Catalán index),
като референтната стойност може да бъде типово-специфична. Например, ако
за Catalán index референтната стойност за езера тип L1, L2, L3, L11, L12, L13 е 0.1, то EQR
се изчислява като (400-0.9)/(400-0.1) = 0.998

Референция: Catalán Index модификация по WFD Intercalibration technical report,
Part 2 – Lakes, Section 3 – Phytoplankton composition metrics; Catalan et al. 2003.
Особеното при ВГИ е, че въпреки голямата скала (от 0 до 400) всичките 5 класа
се сбиват в много тесен диапазон (от 0 до 20), който съответства на EQR от 1.000 до

0.950. Действително стойности на ВГИ, надвишаващи 100 са изключително редки и
могат да се наблюдават при екстремно свръхразвитие на фитопланктона във водни
тела от категория „езера”.

8. Техническо и логистично изпълнение на методиката
8.1. Състав на екипа, провеждащ наблюденията
Експертите, които провеждат мониторинг на фитопланктона следва да имат
теоретична и практическа подготовка по ботаника, алгологи и практичен опит мин. 2 г..
Оптималният екип за провеждане на мониторинг е от двама човека.
8.2. Техника и екипировка
Съдове за фитопланктонните проби. Могат да се използват тъмни стъклени банки
или пластмасови шишета – с обем 0.5 и 1 l. По-удобни за транспортиране са
пластмасовите шишета, но след пристигане в лабораторията се препоръчва материалът
да бъде прехвърлен в тъмни стъклени прозрачни банки.
- Стандартен диск на Секки
-Високи гумени ботуши;
-Разграфено въже, рулетка и/или далекомер;
-GPS;
-Дигитален фотоапарат и резервни батерии;
-Гребло за събиране на макрофити от по-дълбоките участъци;
-Класьор/пликове за събиране на образци;
-Лупа;
-Копие на методиката;
-Полеви протоколи;
-Определители.
9. Полеви формуляри и пояснения за попълването им
Полевият протокол (Приложение 4), съдържа цялата информация, която трябва да се
събере на терен, за да бъде извършена в последствие интерпретацията на
екологичното състояние.

10. Обработка и въвеждане на данните
Данните от полевите формуляри се преглеждат за пропуски след приключване на
посещението на терен. До следващата дата на мониторинг данните следва да се
въведат в обща електронна таблица, където се проверяват отново.

Методология за мониторинг на макрофити
1. Общи положения
Към момента няма разработена специфична система за оценка на макрофити в
преходни води. Референтните условия за преходни води по макрофити в Европа се
определят основно по литературни данни и мониторингови проучвания.
При анализа на макрофитната флора беше използван международен стандарт
EN 15460:2007 Water quality - Guidance standard for the surveying of macrophytes in lakes
(Стандарт за изследване на макрофити в езера). Пробонабирането се провежда. чрез
трансектен подход. При езера мониторингът на макрофити се извършва на т.нар.
поясни трансекти, които са успоредни на брега и са с дължина 100 m, като се работи в
четири дълбочинни зони: 0 – 1 m, 1 – 2 m, 2 – 4 m и >4 m. В по-големите и комплексни
водни тела (ВТ) се обследват повече трансекти. Поради спецификата на Атанасовско
езеро се работи в дълбочинна зона: 0–1 m. Трансектите се избират, следвайки
критериите за избор на „макрофитен” езерен трансект (Белкинова и др., 2013).
Поради ограниченото качествено и количествено представяне на макрофитите в
Атанасовско езеро се препоръчва при хидробиологичен мониторинг да бъдат
локализирани районите в Атанасовско езеро, в които има обраствания с морска рупия
и морска трева. Морската трева и рупията реагират както на еутрофикация, така и на
обща деградация като хидроморфологични промени, загуба на хабитати. След
идентифицирането на техните площи може да се тестират метрики за оценка,
прилагани за оценка на преходни и крайбрежни води във Франция (Practitioners Guide
to the Intertidal Seagrass tool Version 10. 061212):
1.1. Видов състав
В България са описани общо 4 вида: 2 вида морска трева (Zostera marina, Z.
noltii) и 2 вида рупия (Ruppia cirrhosa, R. maritimа).
След установяване на развиващите се в Атанасовско езеро видове през
следващата 2014 г. всяка по-нататъшна загуба на видове може да се отчете като
резултат от промени в екологичните условия и съответно да рефлектира отклонение от
референтните условия. И обратно, всяко подобрение в екологичното състояние ще се
съпровожда от увеличаване на присъстващите таксони.

1.2. Гъстота на обрастванията (представени като покритие в проценти за всяка
година)
Препоръчваме да се използват отчетни площадки с размер 50/50 cm (= 0.25 m2).
Броят на площадките (квадратите) следва да е съобразен с площта на обрастванията,
но ориентировъчно трябва да е 3.
1.3. Площ на обрастванията (като процент нарастване или редуциране на площта)
За анализиране на тази метрика се изисква минимум 5 години (Duarte, Kirkman,
2001), при положение, че няма резки промени в условията.

2. Териториален обхват
Мониторингът на макрофити се извършва на територията на Атанасовското
езеро, като се посещават както сладководните, така и солените части, включително и
обходния канал.
3. Период и честота на провеждане на мониторинга
Пробонабирането се извършва един път годишно в периода м. юни – м. септември.
4. Методики за провеждане на мониторинга
4.1. Избор на трансекти
При езерата мониторингът на макрофити се извършва на т.нар. поясни
трансекти, които са успоредни на брега и са с дължина 100 m. Тези трансекти започват
от брега и навлизат навътре в езерото, достигайки до края на фотичната зона
(определя се по прозрачността по Секки). Работи се в четири дълбочинни зони: 0–1m,
1–2 m, 2–4 m и > 4 m.
В по-големите и комплексни водни тела (ВТ) с площ > 10 km2 трябва да се
обследват между 8–15 трансекти (модифицирана, по Schaumburg et al., 2007).
Основни критерии за избор на „макрофитен” езерен трансект:


Хомогенен трансект (от екологична гледна точка) с добре представено типовоспецифично макрофитно съобщество;



Представящ типичните дънни субстрати за съответното езеро. Редки и особени
субстрати и морфоложки аномалии се избягват;



Липса на каквито и да е притоци и зауствания в рамките на трансекта, или в
близост до него;



Трансектът да е с добра хидравлична връзка с ВТ ида не е подложен на
периодични или скорошни осушавания.

При язовири с големи годишни флуктуации на водното ниво (напр. изравнители,
които се използват за енергетика) задължително се подбират трансекти при ниско
водно ниво.
Определя се обилието на всеки установен вид по Kohler (1978) за отделните
дълбочинни зони (0–1 m, 1–2 m, 2–4 m и > 4 m). От значение е дълбочината, на която се
наблюдават повече или по-малко представители на даден таксон. Общата граница на
растителността, както и видове, развиващи се на най-голяма дълбочина също се
отбелязват. Препоръчително е да се отчетат и структурните характеристики на пункта,
тъй като тази процедура отнема кратко време, а същевременно може да е решаваща,
напр. при установяване наличие на естествени причини за липса на растителност.
5. Техническо и логистично изпълнение
5.1. Състав на екипа, провеждащ наблюденията
Експертите, които провеждат мониторинга на макрофити следва да имат
теоретична и практическа подготовка по ботаника. Оптималният екип за провеждане
на мониторинг е от двама човека.
5.2. Задължителна техника и екипировка
-Високи гумени ботуши;
-Разграфено въже, рулетка и/или далекомер;
-GPS;
-Дигитален фотоапарат и резервни батерии;
-Гребло за събиране на макрофити от по-дълбоките участъци;
-Класьор/пликове за събиране на образци;
-Лупа;
-Копие на методиката;
-Полеви протоколи;
-Определители.
6. Екологична оценка и интерпретиране на данните за макрофити
6.1. ИЗЧИСЛЕНИЕ НА РЕФЕРЕНТНИЯ ИНДЕКС (РИ)

Изчислението на РИ се извършва изключително въз основа на потопените
видове (типични подводни и плаващи видове) в обследвания пункт. Амфифитите се
отчитат само, ако се развиват потопени. Крайбрежните хигрофити и хелофити
(тръстика, папур, дзука) също се описват, но имат значение само като допълнителен
критерий в реките, наречен „доминиране на хелофити”.


Трансформиране на обилието в количество

Определеното in situ обилие за всеки вид (от 1 до 5 по скалата на Kohler, 1978) се
превръща в количество по следната формула:
Обилие³ = Количество


Разпределение на видовете по групи

Видовете, описани за съответния пункт се разпределят в три специфични групи
(Белкинова и др., 2013). Следвана е номенклатурата на Grolle, Long (2000) за
чернодробните мъхове и на Hill et al. (2006) за листнатите, съответно на Tutin et al.
(1964–1980; 1993) за семенните растения. Важно е да се отбележи, че за категория
„езера” голяма част от индикаторните видове се включват в различна група в
зависимост от дълбочинната зона, за която са описани (0–1 m, 1–2 m, 2–4 m и над 4 m).
Група A включва видове с високо обилие в референтни пунктове и ниско обилие
или отсъствие при други условия. Тези таксони принадлежат към типово специфичните
референтни биоценози.
Група B включва видове без предпочитания към референтни или други условия.
Обикновено те се срещат, както с представители от Група А, така и от Група С.
Група С обхваща таксони, които рядко се откриват при референтни условия.
Обикновено имат високо обилие в пунктове, където Група А отсъства или е слабо
представена.


Изчисление на общите количества по групи

Количествата на видовете от всяка група се сумират в общо количество на групата. Ако
в хода на проучването се установят видове, които не са упоменати в по-горе
посочените списъци, то тези видове следва да не бъдат включвани при изчисленията.
Ако броят на същите тези видове (неиндикативни) е висок, съществува вероятност да
повлияят на изчислението на Референтния индекс (РИ). Следователно, ако процентът
на неиндикативните видове е над 50%, то РИ не може да се счита за достоверен.


Критерии за достоверна оценка.

А) Общото количество потопени макрофити следва да бъде минимум 21, в
противен случай РИ се разглежда като недостоверен и може да бъде използван в

допълнение при оценката по други БЕК. Ако могат да бъдат изключени като причина
естествени фактори за липса на макрофити, то се поставя оценка „много лошо” ЕС/EП.
Б) Броят на индикаторните видове трябва да е над 50% спрямо общия брой
видове, установени в пункта.


Изчисление на РИ
За всички типове реки и езера РИ се изчислява по следната формула:

където RI = Референтен Индекс;
QAi = “количество” на i-я таксон от група А;
QCi = “количество” на i-я таксон от група С;
Qgi = “количество” на i-я таксон от всички групи;
nA = общ брой видове от група А;
nC = общ брой видове от група С;
ng = общ брой видове.
6.2. OКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА (EQR)
Трансформирането на РИ в скала от 0 дo 1 се извършва по следната формула:
EQR = {(РИ + 100) × 0.5}/100
В случаите, когато липсата на макрофити е доказан резултат от напр.
физикохимични въздействия, структурни промени или други антропогенни
повлиявания, то пунктът се оценява като в „много лошо” екологично състояние, съотв.
потенциал. По-долу следва скалата за екологична оценка.
Състояние РДВ

Екологичен

EQR

Стойност
Референтен
Индекс (РИ)

1.00 – 0.60

100 - 20

0.59 – 0.34

19 до -32

Потенциал
Много добро
Добро

Добър и по-висок

Умерено

Умерен

0.33 – 0.12

-33 до -76

Лошо

Лош

0.11 – 0.00

-77 до -100

Много лошо

Много лош

-

Липсват МФ

Табл. 1. Скала за екологична оценка за тип L10.
7. Полеви формуляри и пояснения за попълването им
Полевият протокол (Приложение 5), съдържа цялата необходима информация,
за да бъде направена коректно в последствие оценка на екологичното състояние.
Протоколът е от две части. В първата – описание на бреговата и плитководната зона, се
отчита растителната покривка в прилежащите територии, морфологията на брега и
други характеристики. Втората част от протокола – описание на литорала – включва
основни параметри, които са във връзка с дъблочинните зони, напр. характера на
субстрата, степен на засенченост и т.н.
8. Обработка и въвеждане на данните
Данните от полевите формуляри се преглеждат за пропуски след приключване
на посещението на терен. До следващата дата на мониторинг данните следва да се
въведат в обща електронна таблица, където се проверяват отново.
9. Алтернативни метрики за оценка по макрофити при невъзможност за приложение
на РИ
Поради липсата на макрофити в по-голямата част от акваторията на Атанасовско
езеро, както и ограниченият видов състав при ниски степени на обилие, където са
регистрирании, се препоръчва да бъдат локализирани районите в Атанасовско езеро, в
които има обраствания с морска рупия и морска трева. Те реагират както на
еутрофикация, така и на обща деградация като хидроморфологични промени и загуба
на хабитати. След идентифицирането на техните площи може да се тестират следните
метрики за оценка, прилагани за оценка на преходни и крайбрежни води във Франция
(Practitioners Guide to the Intertidal Seagrass tool Version 10. 061212):
9.1.

Видов състав

В България са описани общо 4 вида: 2 вида морска трева (Zostera marina, Z.
noltii) и 2 вида рупия (Ruppia cirrhosa, R. maritimа).
След установяване на развиващите се в Атанасовско езеро видове всяка понататъшна загуба на видове може да се отчете като резултат от промени в
екологичните условия и съответно да рефлектира отклонение от референтните
условия. И обратно, всяко подобрение в екологичното състояние ще се съпровожда от
увеличаване на присъстващите таксони.

9.2.
Гъстота на обрастванията (представени като покритие в проценти за всяка
година)
Препоръчително е да се изплозват отчетни площадки с размер размер 50/50 cm
(= 0,25 km2). Броят на площадките (квадратите) следва да е съобразен с площта на
обрастванията, но ориентировъчно трябва да е 3.
9.3.

Площ на обрастванията (като процент нарастване или редуциране на площта)

Тази метрика вероятно изисква минимум 5 години (Duarte & Kirkman, 2001), при
положение, че няма резки промени в условията на лагуната.
На Табл. 2 по-долу е представено предварително описание на състоянието на
съобществата на морската трева и рупията при съответните състояния.
ЕС

Описание

Много добро

Няма загуба на видове спрямо предходните 0,8
години.
Няма
редуциране
покритие.

Граница

на

проективното

Няма понижение в площта на обрастванията.
Добро

Няма загуба на видове спрямо предходните 0,6
години.
Площ на обрастванията: < 30% отклонение от
описаните до момента (т.е. в рамките на
естествената вариабилност).
Покритие на обрастванията: < 30% спрямо
най-високото регистрирано до момента.
Тези промени са обратими.

Умерено

Загуба на 1 вид, но все още има 1 вид, който 0,4
се развива.
Площ на обрастванията: > 30% отклонение от
описаните до момента (т.е. излиза от
рамките на естествената вариабилност).
Покритие
на
обрастванията:
>30%
отклонение от най-високата стойност,
описана до момента.

Тези процеси са все още обратими, но
изискват период на възстановяване средно 5
години.
Лошо

0,2

Табл. 2. Характеристика на съобществата от водни макрофити според
екологичното състояние (по Practitioners Guide to the Intertidal Seagrass tool Version 10.
061212).
Гореспоменатите метрики следва да се отчитат индивидуално, но крайната
оценка да бъде съвкупност от стойностите им. Също така тези метрики могат да бъдат
прилагани за оценка само в онези участъци на Атанасовско езеро, където има
подходящи местообитания.
Не са установени оптимални екологични условия за развитие на морска трева и рупия.
Липсата на техни съобщества в местообитания, които са подходящи все още не е
напълно проучена (Krause-Jensen et al., 2003). В този смисъл липсата на техни
съобщества не е задължително да бъде обвързана с лошо ЕС, освен в случаите, в които
има исторически доказателства за наличието на такива съобщества в предходни
години.

Методология за мониторинг на макрозообентос
1. Общи положения
Макрозообентосът в стоящи водоеми е твърде разнообразен и специфичен.
Неговият състав зависи както от вида на водно тяло (езеро, язовир), така и от неговия
тип, определен по смисъла на разработената национална типология.
Структуроопределящо значение за формиране на дънните безгръбначни съобщества
играят хидроморфологичните и физико-химичните параметри на водната среда.
Видовата листа на намерените макробезгръбначи в проучваните пунктове съдържа
общо 46 таксона (Приложение 3). Бентосното съобщество е представено от червеи,
мекотели, ракообразни и ларви на насекоми. С най-голямо таксономично богатство се
характеризират водните олигохетни червеи (11 таксона) и хирономидните ларви (10
таксона). Сред последните са установени два халофилни вида – Ch. salinarius и Ch.
aprilinus.
2. Териториален обхват
Мониторингът на макрозообентоса се извършва на територията на Атанасовско
езеро, като се посещават както сладководните, така и солените части, включително и
обходния канал, съгласно приложената схема.
3. Период и честота на провеждане на мониторинга
Пробонабирането на макрозообентос се извършва един път годишно в периода
м. юли – м. септември
4. Методики за провеждане на мониторинга
4.1. Пробонабиране
Теренните пробонабирания са съобразени с конкретните специфични, в т.ч.
климатични условия, състояние и достъпност до водоема, при стриктно съблюдаване
на мерките за безопасност.
4.2. Преценка на субстратите
Извършва се внимателен оглед на дънните субстрати в 100 m участък (условно
50 m преди и 50 m след пункта), които се описват по стандартната бланка на
AQEM/STAR в % (със стъпка от 5%). По възможност се избягват или минимизират
неподходящи субстрати (тиня, глина, пясък) или силно нетипични субстрати.

При пробонабирането на макрозообентоса се прилагат техники, съответстващи
на стандартизирания метод БДС EN ISO 10870 :2012. Качество на водата. Указания за
избор на методи и способи за вземане на проби за прикрепени макробезгръбначни
в пресни води (ISO10870 : 2012) - Water quality - Guidelines for the selection of sampling
methods and devices for benthic macroinvertebrates in fresh waters (ISO 10870:2012).
Теренната обработка и съхранението на събраните бентосологични проби се
извършва според изискванията на стандартите:
БДС EN ISO 5667-1:2007 Качество на водата. Вземане на проба. Част 1:
Ръководство за разработване на програми и техники за вземане на проби (ISO 56671:2006) - Water quality - Sampling - Part 1: Guidance on the design of sampling programmes
and sampling techniques (ISO 5667-1:2006).
БДС EN ISO 5667-3:2012 Качество на водата. Вземане на проба. Част 3:
Ръководство за консервиране и подготовка на водните проби (ISO 5667-3:2012) Water
quality - Sampling - Part 3: Preservation and handling of water samples (ISO 5667-3:2012).
Бентосологичният материал бе фиксиран на терен в смес от алкохол и формалин в
съотношение 3:1.
Събирането на бентосни проби е в съответсвие с мултихабитатен метод (Barbour
at al., 1999): AQEM/STAR методология. В България се прилага адаптиран вариант на
оригиналния мултихабитатен метод (Cheshmedjiev, S., Soufi, R., Vidinova, Y.,
Tyufekchieva, V., Yaneva, I., Uzunov, Y., E. Varadinova Multi-habitat sampling method for
benthic macroinvertebrate communities in different river types in Bulgaria. Water Research
and Management, Vol. 1, No. 3 (2011) 55-58). Методът е нормиран в българското
законодателство - Наредба Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните
води, съответно в Приложение 6, Биологични елементи за качесто, дънна безгръбначна
фауна.
Пробонабирането на макрозообентос в Атанасвоско езеро се извършва в
литоралната зона на стоящия водоем, с помощта на хидробиологична рамка (размер
25 × 25 cm). Съобразно процентното присъствие на субстратите се залага
разпределението на 10 рамки/мрежи. По този начин се обследват всички
представителни хабитати (пясък, тиня, макрофити и др.) в рамките на избрания пункт
Отделните проби се събрат в осреднена проба, представителна за мониторирания
пункт.
Събраният бентосен материал се фиксира на място и се прехвърля в банки.
С цел съпоставимост на данните резултатите за макрозообентос се
преизчисляват в бр. инд./m2, спрямо общата опробвана/изследвана площ.
4.3. Попълване на полеви формуляри
В полеви условия се попълват хидробиологични протоколи, стандартно
изпозвани в системата на МОСВ (Приложение 8), по който са акредитирани
лабораториите на ИАОС. Описват се всички характеристики на пункта, в това число
броя мрежи, представителни субстрати, намерени таксони, основни физико-химични
праметри на средата и др. В графа Бележки на протокола са отразени всички
наблюдения, имащи отношение към по-нататъшната оценка на екологичното
състояние на стоящото водно тяло.
4.4. Обработка и сортиране на бентосния материал

В лабораторни условия се провежда първична (чистене), вторична (сортиране)
обработка на бентосните проби и последваща детерминация на намерените таксони.
4.5. Методи за оценка на екологичното състояние по макрозообентос.
Поради различната соленост на проучваните пунктове са прилагани набор от
метрики, характеризиращи както сладки, така и крайбрежни морски води. Следва да се
отбележи, че докато за първите се използват метрики, тествани за целите на
хидробиологичния мониторинг, то за крайбрежните морски води има разработени
нормирани методи.
За комплексна оценка на екологичното състояние на изследваните пунктове от
Атанасовско езеро се използват следните метрики:

Общо изобилие
С цел съпоставимост на данните при оценка на количествените
показатели, резултатите от обилието се представят като индивиди / m2.

Общ брой таксони
За оценка на екологичния статус чрез показателя „общ брой таксони” на
проучваните водни тела се използва скала за стоящи води.
Екологично
състояние/потенциал

Общ брой таксони по
макрозообентос

Много добро/Много добър

16+

Добро/добър

11 - 15

Умерено/Умерен

6 - 10

Лошо/Лош

2-5

Много лошо/Много лош

0-1

Табл. 1 Скала за оценка на екологичното състояние по общия брой таксони.

БИ, адаптиран с корекция за бавнотечащи води
В настоящото проучване се прилага вариант на Адаптиран Биотичен Индекс (БИ)
(по Clabby & Bowman,1979; Clabby, 1989), при който е приложена корекция за
бавнотечащи води.
При определянето на екологичното състояние/потенциал се
използва
разработена експериментална EQR скала
Екологично
състояние/потенциал
Мн. добро/ Мн. Добър
Добро/Добър
Умерено/Умерен

EQR

БИ

0,8 ÷ 1.0

4÷5

0,7

3.5

0,5 ÷ 0,6

2.5 ÷ 3

Лошо/Лош
Много лошо/Много лош

0,4

2

0,3 ÷ 0,2

1÷2

Табл. 2 Система за екологична оценка на езера/язовири по БИ.

Индекс за видово разнообразие - Shanon-Wiever Diversity index и
сътоветните му гранични EQR стойности, детерминирани по Наредба Н-4 от 14.09.2012
г. за характеризиране на повърхностните води, по системата за екологична оценка на
крайбрежни морски води. Оценката се съобразява с преобладаващия тип субстрат, на
чиято база са разработени отделни скали. Методиката е подробно развита в
посочената Наредба.
 AMBI и M-AMBI
Стойностите на двата индекса ще бъдат изчислени с програмния продукт ambi_v 5.0 AMBI: AZTI MARINE BIOTIC INDEX (AZTI-Tecnalia, www.azti.es). При калкулацията на
индексите, за коректно отчитане в програмния продукт се въвеждат гранични
стойности на EQR, в съответствие с разработената скала по Наредба № Н-4/ 14.09.2012г.
за характеризиране на повърхностни води. Методиката е подробно развита в
посочената Наредба.
Следва да се отбележи, че за целите на националния хидробиологичен мониторинг
са тествани и други метрики (трофичен индекс PETI, %Oligochaeta), които по експертна
преценка могат да бъдат включени в последващите проучвания по настоящия проект.
5. Техническо и логистическо изпълнение
5.1. Състав на екипа, провеждащ наблюденията
Експертите, които провеждат мониторинг на макробезгръбначни следва да имат
теоретична и практическа подготовка по зоология и систематика на безгръбначните
животни. Оптималният екип за провеждане на мониторинг е от двама човека.
5.2. Задължителна техника и екипировка
-Хидробиологичната мрежа с дълга дръжка;
-Квадратна рамка (мин. 25 × 25 cm) и големина на окото на мрежата от 500 µm;
-Комплект от 3 или 4 сита с различна големина на отворите за пресяване на пробата.
Може да се използва и бяла тава, ако се предвижда експресна оценка на място (in situ).
6. Обработка и въвеждане на данните
Данните от полевите формуляри се преглеждат за пропуски след приключване
на посещението на терен. До следващата дата на мониторинг данните следва да се
въведат в обща електронна таблица, където се проверяват отново.

Методология за ихтиологичен мониторинг
1. Общи положения
Атанасовско езеро се характеризира с много бедна постоянна ихтиофауна,
обусловена от променливата и често висока соленост. Към момента на разработване на
схемата в Атанасовско езеро и свързаните водоеми са установени над 15 вида риби
(Попов, 1996; Михов, 2000, непубликувани данни). В Плана за управление на ПР
Атанасовско езеро (Мичев и др. 2003) е посочено, че на територията на резервата са
установени 13 вида риби. Рибното население се изразява в два постоянни еврихалинни
вида, обитаващи откритите водни площи на езерото, понякога в много голяма
численост, като те ще бъдат и основния обект на мониторинг - кавказко попче
(Knipowitschia caucasica) и черноивичеста морска игла (Syngnathus abaster). Трииглата
бодливка (Gasterosteus aculeatus), деветиглата бодливка (Pungitius platygaster),
различни видове от сем. Gobiidae и сем. Mugilidae, са мигриращи и непостоянни
видове, които при добри условия навлизат в езерото. Малкият речен кефал
(Petroleuciscus borysthenicus) е рядък сладководен вид, които се среща в изолирана
малка популация.
1.1.

Основна цел и предмет

Целта на ихтиологичния мониторинг е установяване на динамиките в
популациите на индикаторните видове риби и зависимостта им от физико-химичните и
хидробиологичните условия.
Предметът на ихтиологичния мониторинга обхваща:


обща численост на видовете,



размерна структура,



съотношение на видовете,



обилие по петстепенна скала.

За масовите видове кавказко попче и черноивичеста морска игла се следи и:


численост на квадратен метър,



общо тегло на извадката,



размерна структура на морската игла.

2. Териториален обхват
Ихтиологичният мониторинг обхваща територията на откритите водни площи на
Атанасовско езеро.
3. Период и честота на наблюденията
Не всички точки ще се пробонабират регулярно, голяма част от тях са
проучвателни и са заложени дотолкова, доколкото са необходими за изготвянето на
работеща, лесно изпълнима и гъвкава мониторингова програма. Някои от точките са
заложени за количествен мониторинг на видове като Knipowitschia caucasica и
Syngnathus abaster, те ще бъдат пробонабирани по-често под допълнително
изработена схема, съобразена с размножителният период.
Основната част от изследванията трябва да се извършват след преминаване на
размножителния сезон и достатъчно време след него (месец, два, пет?????), за да
могат малките да са отраснали достатъчно за улавяне и определяне. Найблагоприятните месеци за това са юли–септември, този срок е задължителен за
мониторинга на точки 1, 2, 6 и 8 и препоръчителен за останалите. Този период е
екстремен за рибните популации, поради високите температури и покачващата се
соленост и показва реалната численост на популациите след размножителният сезон и
след влиянието на рибоядните птици и неблагоприятните условия. Друг възможен срок
за точките извън 1, 2, 6 и 8 е март–май, но той е по-неблагоприятен предвид
възможните ниски температури, валежи и неактивност на типичната ихтиофауна.
4. Методики за провеждане на мониторинга
4.1. Мониторингови точки
Т.1

Т.4

Т.7

42°34'38.64"С Т.2

42°35'32.63"С Т.3

42°34'26.82"С

27°28'41.03"И

27°27'34.10"И

27°29'20.05"И

42°35'19.96"С Т.5

42°33'24.85"С Т.6

42°32'45.12"С

27°30'18.27"И

27°29'12.62"И

27°28'49.83"И

42°32'0.86"С
27°29'34.07"И

Т.8

42°31'7.72"С
27°28'39.20"И

Т.9

42°31'50.83"С
27°28'12.14"И

Т.10 42°34'32.68"С
27°27'23.92"И
Таблица 2. Точки за пробонабиране при ихтиологичен мониторинг в Атанасовско езеро

Точки 1, 2, 6 и 8 са разположени във вътрешните водни тела, те са
предназначени за събиране данни за числеността на K. caucasica и S. abaster. Те са
основните точки за проучването и са представителни за по-голямата част от
акваторията на езерото. На тези точки ще бъдат направени мониторингови полета и ще
бъдат пробонабирани регулярно след размножителния сезон.
Точки 3, 5, 7, 9 и 10 са разположени в каналите около езерото, тяхното
предназначение е да покажат състоянието на ихтиофауната в тези малки по площ, но с
различни условия местообитания. По-голямата част от тях ще бъдат пробонабирани
еднократно за установяване на условията. От тях вероятно точки 3 и 7 ще бъдат
пробонабирани регулярно и интензивно предвид ключовата роля на тези места за
навлизането на видове от морската ихтиофауна. На тези точки ще се следят
популациите на G. aculeatus, P. platygaster, Gobiidae, Mugilidae.
Точка 4 е разположена в сладководен приток, в който преди години са
установявани Petroleuciscus borysthenicus и Cobitis sp.
Полевите дейности за точки 1, 2, 6 и 8 се състоят в обход на предварително
определените места и определяне на конкретни мониторингови площадки и
маркирането им по подходящ начин. Използват се 5 броя модифицирани рачила с
площ 1 кв. м., разпръскват се на случаен принцип на площадка с размери 10×10 метра.
Рачилата са без примамка, проверяват се през 15–20 минути, като се поставят на
същото място до 3 пъти. Преброяват се индивидите уловени всеки път и се записва
броят им. След това площадката се сменя. На всяка точка се отделя един ден – около 8
часа.
Останалите точки се пробонабират с цел установяване на качествени параметри
на рибните популации, извършват се със стандартни уреди като на една точка се
отделя максимум половин ден.
5. Техническо и логистическо изпълнение
5.1. Състав на екипа
Екипът трябва да се състои от двама или трима души – един ръководител и един
или двама полеви експерти. Трима души са необходими при изследването на точки 1,
2, 6 и 8, където има по-голяма по обем работа по преброяване на уловените
екземпляри и залагане на мониторинговите площадки. Работата на единият от
полевите експерти е да води полевия протокол, да етикетира и съхранява пробите и да
заснема уловените екземпляри и площадките. Ръководителят определя площадките и
начина на работа. Единият полеви експерт заедно с ръководителя залагат мрежените
уреди и следят за периодичната им проверка и отчитане.

5.2. Задължителна техника и екипировка
Проучването трябва да се извърши основно с мрежени уреди, рачила, капани и
мрежи с око 2–3 см. За точки 1, 2, 6 и 8 ще са необходими 5 рачила всяко с площ 1 кв.
м. и евентуално малък гриб. За останалите точки са необходими 3 винтера и една къса
мрежа с дължина 10 метра, с око под 2 см. Поради високата соленост не се препоръчва
използването на електрошокови агрегати, дори и в зоните, които са известни като
сладководни, като единствено изключение може да се направи за точка 4.
Извън мрежените уреди са необходими:
- GPS – 1 бр.
- Банки за съхраняване на проби – 20 бр.
- Етилов алкохол 95% – 2 литра
- Фотоапарат – 1 бр.
- Ботуши тип гащеризон – 2 бр.
- Контейнери за съхранение на рибките – 5 бр.
- Аератори – 5 бр.
6. Полеви формуляри и пояснения за попълването им
В полевия формуляр (Приложение 9) се съдържа цялата необходима
информация, която трябва да се събере на терен, за да се извърши в последствие
интерпретацията на екологичното състояние.
7. Обработка и въвеждане на данните
Данните от полевите формуляри се преглеждат за пропуски след приключване
на посещението на терен. До следващата дата на мониторинг данните следва да се
въведат в обща електронна таблица, където се проверяват отново.

Методология за мониторинг на местообитания,
растителност и индикаторни видове растения
1. Общи положения
В Плана за управление на ПР Атанасовско езеро (Мичев и др., 2003) е посочено, че на
територията на резервата са установени 241 вида висши растения и повече от девет
различни местообитания. Това характеризира територията на Атанасовско езеро като
много богата и разнообразна по отношение на растителния компонент. Доброто и
стабилно състояние на местообитанията е едно от условията за гарантиране
устойчивостта на зоната като цяло и осигуряване на условия за опазване на
разнообразната орнитофауна.
1.1. Основна цел
Основната цел на мониторинга на местообитанията и видовете в Атанасовското
езеро е да да оцени състоянието на местообитанията и видовете посредством
събраната информация и да установи тенденциите в състоянието им.
Подцели:


да се събират данни за ключови параметри като размери, естественост,
типичност на отделните местообитания;



да се установи степента на стабилност на отделните местообитания;



да се установи уязвимостта и заплахите за местообитанията и видовете.

Специфични въпроси към мониторинга на засолените местообитания в района на
Атанасовско езеро:


има ли редукция на Phragmites australis или този вид увеличава обилието си;



налични ли са индикаторните видове, подбрани за проследяване на
състоянието на засолените местообитания и каква е тенденцията в промените
на тяхната численост;



има ли поява на чужди (нетипични) видове в съобществата.

1.2. Местообитания обект на мониторинг (съгласно класификацията в Приложение 1
на ЗБР)
1150 * - Крайбрежни лагуни
1310 - Salicornia и други едногодишни растения, колонизиращи тинести и пясъчни
терени

1410 - Средиземноморски солени ливади
1530 * - Панонски солени степи и солени блата
1.3. Видове растения обект на мониторинг
Salicornia herbacea, Salicornia europea, Sueda maritima, Phragmites australis, Typha
angustifolia, Puccinelia convoluta, Camphorosma monspeliaca
2. Териториален обхват
Мониторингът на местообитанията и растителните видове обхваща територията
на Атанасовско езеро.
3. Период и честота на наблюденията
За да се осигури сравняемост между резултатите наблюденията трябва да се
провеждат в един и същ времеви период на годината, който може да е различен за
различните местообитания и видове. По принцип е достатъчно наблюдението да се
извършва веднъж годишно, препоръчително през месеците юни – юли когато
растителността е добре развита.
4. Избор на места за наблюдение
При избор на места за наблюдение трябва да се спазват следните
характеристики:


Да бъдат трайни площадки маркирани в два от ъглите си и документирани с
точни координати;



Да са разположени в типични за местообитанията участъци;



При видовете растения да бъдат места в рамките на представителен участък от
популацията.

Веднъж определени точките за наблюдение не трябва да се променят през
следващите години. При всяко посещение за мониторинг се попълва полеви формуляр
(Приложение 6 и Приложение 7).
5. Методики за мониторинг
5.1. Методики за мониторинг на природни местообитания и растителността
Всяко от посочените природни местообитания подлежи на мониторинг. Ясна
тенденция в състоянието на местообитанията може да се очертае само като се имат
предвид заеманата площ, структурата и функциите на всяко едно от тях. За отчитане на
заеманата площ е необходимо картиране на местообитанията на базата на снимков
материал и теренна работа. Като се има предвид, че картиране на местообитанията в

Атанасовско езеро е направено през 2012 г., следва следващо цялостно картиране да
се извърши през последната година на проекта, за да се проследи наличие или липса
на промени в площта на отделните местообитания.
Проследяването на структурата и функциите на местообитанията следва да се
извършва в рамките на трайни пробни площадки.
5.1.1. Размер на площадките
Местообитанията трябва да се наблюдават в рамките на избран полигон от
картата на местообитанията на зона BG0000270. В неговата територия се залагат
площадки с по-малки размери. Площадки с квадратна форма са най-разпространените
за проучване на тревна растителност (Kent, Coker 1992). Размерът на площадката може
да варира в зависимост от общата площ на местообитанието, но е препоръчително да
бъде 16 m2 (Chytry, Otypkova 2003).
5.1.2. Параметри на наблюдение


Заемана площ от природното местообитание в обхвата на зоната;



Състояние на структурата и функциите на местообитанието:
- наличие на фрагментация;
- общ видов състав и присъствие на типични видове;
- характеристика на водата (соленост, и др.).



Бъдещи перспективи:
- наличие и типове ползване на територията (паша, коситба, солодобив, други);
- наличие на замърсяване;
- рудерализация;
- наличие на инвазивни и чужди видове.

5.1.3. Параметри на наблюдение при отделните местообитания представени в зоната
1150 * - Крайбрежни лагуни
1. Заемана площ от природното местообитание в обхвата на зоната;
2. Максимална дълбочина;
3. Кислородно насищане (препоръчително е да се направи от специалист
хидробиолог);

4. рН на водата и електропроводимост;
5. Представеност на типичните видове растения:
(Водорасли – Cryptophita: Cryptomonas spp., Chroomonas acuta, Bacillariophyta: Navicula
spp., Dunalliella papura (чест доминант през есенните месеци). Висши растения Phragmites australis, Tipha latifolia, Scirpus maritimus, Ruppia maritima, Zostera marina);
6. Еутрофикация или наличие на твърди отпадъци;
7. Промени в хидрологичния режим (регистрирани по състоянието на бреговата ивица
на водоема).
1310 - Salicornia и други едногодишни растения, колонизиращи тинести и пясъчни
терени
1. Заемана площ от природното местообитание в обхвата на зоната;
2. Фрагментация в рамките на местообитанието;
3. Соленост на водата – Отчита се електропроводимостта в задържащи се водни чаши;
4. Представеност на типичните видове растения:
(Salicornia europaea agg., Suaeda maritima, Suaeda altissima, Bassia hirsuta, Salsola soda,
Limonium vulgare, Aster tripolium, Puccinellia convolutа, Puccinellia limosa, Aeluropus
litoralis, Petrosimonia brachiata);
5. Рудерализация на местообитанието и наличие на инвазивни видове – отбелязва се
дали има следните рудерални видове: Melilotus officinalis. Atriplex tataria, Atriplex
nitens, Atriplex hastatа. Окомерно се отчита какъв процент заемат от полигона. Ако е
над 30% се отчита неблагоприятно състояние в резултат на нитрификация;
6. Наличие на замърсители.
1410 - Средиземноморски солени ливади
1. Заемана площ от природното местообитание в обхвата на зоната;
2. Фрагментация в рамките на местообитанието;
3. Представеност на типичните видове растения:
(Juncus maritimus, Juncus littoralis (syn.: Juncus acutus subsp. tommasinii), Elymus
elongatиs, Phacelurus digitatus (syn.: Rottboellia digitata), Juncus maritimus, Heleocharis
palustris, Aster tripolium, Plantago cornuti, Elymus elongatus, Limonoium latifolium,
Puccinellia distans, Polypogon mospeliensis);

4. Рудерализация на местообитанието и наличие на инвазивни видове - отбелязва се
дали има следните рудерални видове: Melilotus officinalis. Atriplex tataria, Atriplex
nitens, Atriplex hastatа. Окомерно се отчита какъв процент заемат от полигона. Ако е
над 30% се отчита неблагоприятно състояние в резултат на нитрификация;
5. Наличие на паша
интензивна);

- преценява се нейната интензивност (слаба, умерена,

6. Наличие на замърсяване, включително с твърди отпадъци.
1530 * - Панонски солени степи и солени блата
1. Заемана площ от природното местообитание в обхвата на зоната;
2. Фрагментация в рамките на местообитанието;
3. Наличие на понижения с фитоценози на някои факултативни халофити-хигрофити;
4. Представеност на типичните видове растения:
(Camphorosma monspeliaca, C. annua, Artemisia santonicum, Suaeda martimia, Puccinellia
distans, P. convoluta, Cynodon dactylon, Crypsis aculeata, C. alopecuroides, Mentha pulegium,
Juncus gerardii);
5. Рудерализация на местообитанието;
6. Наличие на инвазивни видове;
7. Наличие на пашата
интензивна);

- преценява се нейната интензивност (слаба, умерена,

8. Наличие на промяна във водния режим на повата - отчита се дали има засушаване
по увеличаване на присъствието на видове характерни за съседни местообитания;
9. Наличие на замърсители, включително твърди отпадъци.
2110 - Зараждащи се подвижни дюни
1. Заемана площ от природното местообитание в обхвата на зоната;
2. Фрагментация в рамките на местообитанието;
3. Представеност на типичните видове растения:
(Leymus racemosus subsp. sabulosus, Eryngium maritimum, Argusia sibirica, , Crambe
maritima susbp. pontica, Elymus farctus, Euphorbia paralias, Lactuca tatarica, Polygonum
maritimum, Salsola ruthenica, Xanthium italicum);
4. Наличие на битово и промишлено замърсяване;

5. Оценка на степента на поддръжка на плажа – оценката се прави по битовото
замърсяване и наличието на временни постройки.
6110 * - Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion
albi
1. Заемана площ от природното местообитание в обхвата на зоната;
2. Фрагментация в рамките на местообитанието;
3. Наличие на мозайки с мъхове и лишеи. Оценява се процентното покритие на тези
мозайки – тяхното покритие в благоприятния случай трябва да надвишава 15–20%.
4. Представеност на типичните видове растения:
(Acinos arvensis, Alyssum alyssoides, Arabis recta, A. sagittata, Arenaria serpyllifolia,
Asplenium ruta-muraria, A. septentrionale, A. trichomanes, Cerastium brachypetalum, C.
semidecandrum, Clypeola jonthlaspi, Convolvulus cantabrica, F. valesiaca, Galium album,
Geranium rotundifolium Helianthemum nummularium, Hieracium pilosella, Medicago
minima, Melica ciliata, Minuartia caespitosa, М. hybrida, M. setacea, Paronychia cephalotes,
Plantago scabra, Potentilla cinerea, Saxifraga tridactylites, Scleranthus perennis, Sedum acre,
S. album, S. hispanicum, Teucrium chamaedrys, T. montanum, Trifolium scabrum, V. praecox,
V. verna, Vincetoxicum hirundinaria, Viola kitaibeliana, мъхове - Grimmia pulvinata,
Syntrichia ruralis, лишеи).
5.2. Методика за мониторинг на видове растения
При подбора на популационни параметри са взети предвид заложените в
Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР)
(http://eea.government.bg/biodiversity/bg/nsmbr/practical-guidance)
методически
указания съобразени с публикациите на Заугольнова и др. (1993) и (Ryttäri et al., 2003).
Основните съображения са свързани с лесно и същевременно коректно отчитане на
параметрите на терен. Възприет е подходът на “моментен” мониторинг в период от
време на формиране на репродуктивни структури, което ще позволи освен присъствие
или отсъствие на локалните популации да се събере информация за развитието и
репродуктивния потенциал на вида.
6. Техническо и логистично изпълнение на методиката
6.1. Състав на екипа, провеждащ наблюденията
Експертите, които провеждат мониторинга на растителността следва да имат
теоретична и практическа подготовка по ботаника, фитоценология и хабитатна
типология. Оптималният екип за провеждане на мониторинг е от двама човека. За
водните местообитания е необходима подготовка и по хидробиология.

6.2. Задължителна техника и екипировка
-Хартиени карти на зоната с топографска основа и нанесени границите на отделните
местообитания;
-Ръчен GPS с точност ±10 m + резервни батерии;
-Рулетка с дължина 30 m;
-Квадрат-мрежа – дървена или метална рамка с площ 1 m2;
-Определител за идентифициране на висши растения;
-Дигитален фотоапарат + резервни батерии;
-Бланки за наблюдаваните местообитания и полеви бележник;
-Копие на методиката;
-За мониторинга на крайбрежните лагуни е необходимо също преносим оксиметър апарат за измерване на разтворен кислород във вода, преносим рН-метър - апарат за
измерване на рН, преносим кондуктометър - aпарат за измерване на
елктропроводимост, преносим флуорметър/мътномер.
7. Полеви формуляри и пояснения за попълването им
7.1. Полеви формуляр за мониторинг на местообитания и растителност
Полевият формуляр (Приложение 10) за наблюдение на местообитанията е
комбиниран с рубриките, необходими за събиране на данни за растителността, така че
в рамките на едно теренно наблюдение да се отчитат и двата показателя.
Всеки формуляр има начална част, в която се записват задължително:
- код на местообитанието;
- дата на наблюдението;
- име на наблюдателя;
- координати на точката;
- номер на пробна площадка;
- тип растителност;
- окомерно оценено проективно покритие на растителността в рамките на площадката;
- начин на ползване на земята (например паша, дига, изоставена земя).

В основната част на формуляра се изброяват всички видове растения в
площадката с окомерна оценка за обилие по класическата скала на Браун-Бланке или в
проценти. Оценките за обилие имат следните стойности съгласно класическата скала
на Braun-Blanquet (Braun-Blanquet, 1965): 0=0%, 1=<1-5%, 2=6-25%, 3=26-50%, 4=51-75%,
5=76-100%. В отделен списък се дават инвазивни видове (ако има такива) с оценка за
количествено присъствие.
Формулярите имат специфична част, засягаща някои от местообитанията само, в
която се записват:
- проективно покритие на Phragmites australis в проценти;
- покритие на мъхове и лишеи в проценти;
- максимална дълбочина на водоема в метри*;
- кислородно насищане на водата*;
- киселинност на водата*;
- електропроводимост на водата*;
- соленост на водата*;
- мътност на водата*.
* параметърът се измерва със съответня уред.
В края на полевия формуляр в раздел „бележки” в свободен текст се записват
общи впечатления на наблюдателя от мястото и деня на наблюдение, в случай че има
явление за което следва да се отрази информация. При всяко наблюдение се прави
снимка документираща състоянието на контролната площадка и името на файла се
отбелязва във формуляра.
7.2. Полеви формуляр за мониторинг на видове растения (Приложение 11)
GPS координати на популацията. Определя се точното местоположение на
наблюдаваната популация, като се отчита централна точка с GPS, така че да може да се
опише полигон. Препоръчително е да се засекат най-отдалечените точки в посоките
север-юг и изток-запад. Засичането на по-голям брой точки от четири е за
предпочитане. Различните GPS устройства имат различна точност, но е препоръчитлно
да се поддържа точност при която грешката да е под 4 метра.
При наличие на мозаечно-петниста структура на популацията е желателно
засичането на координатите на основните популационни фрагменти - като се засича
централна точка за всеки от тях.

Характеристика на местообитанието. Биотичните фактори в находището се
характеризират чрез посочване на основния тип растителност и оценка за общо
проективно покритие на растителноста. Записват се основните съпътстващи видове в
растителното съобщество, като на първо място се отбелязват, тези които изграждат
съобществото и доминират в него. В полето “конкуриращи видове” се отбелязват тези
видове, които имат преки или косвени (чрез абиотичната среда) взаимоотношения с
наблюдавания вид и възпрепятстват неговото нормално развитие и разпространение.
Площ на популацията. Този параметър дава информация за адаптивния
потенциал и пространствената структура на популациите и показва заетата площ или
размера на популацията. Измерва се в квадратни метри. Площта на дадена
популация/находище се определя, като очертанията им се приравняват към някаква
геометрична фигура (правоъгълник, квадрат, трапец, кръг и т.н.) и се измерват
параметрите (дължина, широчина, диаметър и т.н.), необходими за изчисляването на
площта на тази фигура. Измерването става с ролетка, или чрез очертаване на полигон
чрез GPS.
Когато индивидите в популациите на оценявания вид са разположени
неравномерно и образуват отделни петна или групи в рамките на растителните
съобщества, първоначално се определя площта на цялото находище на територията, на
която се срещат негови индивиди, а след това се оценява и процентът от площта, зает
от проучвания вид.
Плътност на популацията. Този параметър е свързан с пространствената
структура на популациите и чрез неговото отчитане може да се отчита и тяхната
динамика. Мерната единица може да бъде индивиди (или съответната отчетна
единица – надземни модули, туфи, розетки, стръкове и др)/m2.
Преброяването и отчитането на вегетативни и генеративни индивиди или друга
отчетна единица става отделно. Отделното отчитане на индивидите с репродуктивни
структури дава възможност за оценяване на репродуктивния потенциал.
При малочислени популации е целесъобразно преброяването на всички
индивиди (Приложение 12). При многочислени е добре да се използват временни
отчетни площадки, които се проектират така, че да се обхване разнообразието на
микросредата и на биотипове. Размерът на площадката следва да бъде 1 m2. При
малки по площ популации се избират 3–5 отчетни площадки. При по-големи по площ
популации броят на площадките зависи от равномерността в разпределението на
наблюдавания вид в рамките на съобществото и в по-малка степен от обилието му.
Отчетните площадки не трябва да се разполагат субективно, а се разполагат
равномерно една от друга, така че по възможност да се обхване цялото находище. На
тези отчетни площадки без установени видове се записват 0 инд., но задължително се
включват при изчисляване на средната стойност.

Само в случаите, когато популацията представлява отделни петна, заемащи
определен процент от площта, площадките се разполагат само в пределите на тези
петна и не се разполагат върху места без наблюдавания вид.
Отчетна единица. В това поле се записва каква отчетна единица е възприета
при конкретния вид, т.е. какво се брои. При избраните за наблюдение видове растения
в района на Атанасовско езеро отчетна единица следва да бъде надземен модул при
житните видове и крайморския пелин, при видовете с добре обособена надземна
структура се отчита индивид, включително брой цветоносни стръкове.
Фенологична фаза. В това поле се отразява в каква фенологична фаза се намира
популацията на наблюдавания вид. Фенологичната фаза представлява етап от
сезонното развитие, характеризиращ се с определени морфологични изменения, които
протичат закономерно в определен срок. За акуратно и удобно записване на
фенофазите в полето са представени варианти на фенофази и чрез подчертаване се
отбелязва установената фенофаза на мониторирания вид.
Брой отчетни площадки. В това поле се записва броят на отчетните площадки,
въз основа на които са отчетени популационните параметри.
Наличие на инвазивни видове. Параметърът позволява да се оцени
присъствието и степента на въздействие на инвазивни (чужди) видове. В полето се
записва латинското име на установения инвазивен вид. Мерна единица - % от общата
площ на популацията (виж площ на популацията), която е засегната от въздействието
на инвазивния вид, независимо от вида на въздействие – върху индивидите на
мониторирания вид или въхру структурата на неговото местообитание.
Заплахи и природни явления. Този параметър дава информация за наличието на
преки или косвени отрицателни въздействия и дейности върху популацията на
наблюдавания вид. При възможност се посочва какъв % от площта на популациятата
и/или находището на наблюдавания вид е засегнато. Описва се установената за
местообитанието съществуваща или потенциална заплаха.
Взети мерки за опазване, поддържане и възстановяване. Параметърът дава
информация кои от дейностите по проекта засягат популацията на разглеждания вид и
как тези дейности се отразяват върху неговото развитие.
Бележки. Записват се други данни за наблюдаваното находище, които не могат
да се отразят чрез горните параметри и предвидените информационни полета.
Периодичност на наблюдение. В рамките на календарната година се провежда
поне едно наблюдение. Препоръчително е наблюдението да се проведе по време на
цъфтеж.

8. Обработка и въвеждане на данните
Данните от полевите формуляри се преглеждат за пропуски след приключване на
посещението на терен. До следващата дата на мониторинг данните следва да се
въведат в обща електронна таблица, където се проверяват отново.

Методология за орнитологичен мониторинг
1. Общи положения
Според Плана за управление на ПР Атанасовско езеро (Мичев и др., 2003) в него
са установени 318 вида птици. Това голямо видово богатство, съпоставено към
относително малката площ на езерото, определя изключителната важност на
Атанасовското езеро за проучването и опазването на птиците в България. Събирайки
данни за динамиката в численостите и фенологията на орнитофауната може да се
оценят промените в качеството на местообитанията, да се мониторират резултатите от
извършвани дейности, и да се предвиждат бъдещи дейности за запазване и
подобряване състоянието на езерото и неговите обитатели.
1.1. Основна цел
Основната цел на орнитологичния мониторинг на Атанасовско езеро е да се
събере информация за видовия състав и да се оцени състоянието на популациите.
Събраната информация да послужи за анализ на състоянието на техните
местообитания.
Подцели


Да се съберат данни за пространственото разпределение на видовете птици,
установени на територията на Атанасовско езеро;



Да се събере допълнителна информация за гнездовата биологията на ключови
индикаторни видове;



Да се установят заплахите за гнездящите, мигриращите и зимуващите птици;

1.2. Видове обект на мониторинг
Обект на мониторинг са всички видове птици. На база на важността им като
индикатори за качеството на местообитанията и на природозащитния им статус се
акцентира на следните видовете: къдроглав пеликан (Pelеcanus crispus), бял ангъч
(Tadorna tadorna), саблеклюн (Recurvirostra avosetta), кокилобегач (Himantopus
himantopus), морски дъждосвирец (Charadrius alexandrinus), блатна лястовица (Glareola
pratincola), речна рибарка (Sterna hirundo), белочела рибарка (Sterna albifrons), гривеста
рибарка (Sterna sandvicensis), дебелоклюна рибарка (Gelochelidon nilotica), черноглава
чайка (Larus melanocephalus) и всички видове зимуващи гъски.
2. Териториален обхват
Орнитологичният мониторинг обхваща акваторията на Атанасовско езеро.
Допълнително се посещават земеделски площи, влажни ливади, тръстикови масиви и

други земи в непосредствена близост до езерото, където водолюбивите птици могат да
бъдат наблюдавани по време на хранене и почивка.
3. Период и честота на наблюденията
Поради голямата динамиката в числеността на птиците в района, полевите
наблюдения се провеждат целогодишно, 2 пъти в месеца. С цел получените резултати
да са сравними с натрупаните данни от предходни мониторингови схеми, датите за
мониторинг са на 1 и 15 число от всеки месец. Възможно е промяна на тези дати с ±2
дни при неблагоприятни метеорологични условия (например валеж, гъста мъгла,
видимост под 500 м, силен вятър). Орнитологичният мониторинг е най-ефективен
сутрин при максимална активност на птиците, затова той трябва да започва между 6 и 9
часа според сезона. Орнитологичният мониторинг на Атанасовско езеро (северни и
южни солници) се извършва в рамките на един ден.
4. Методики за наблюдение на птици в рамките на теренния ден
4.1. Наблюдения по време на миграция и зимуване
Орнитологичният мониторинг по време на миграциите и зимуването (август –
април) се извършва по трансектен метод. Условно Атанасовското езеро се разделя на
две части – южна и северна. Началната точка на мониторинга се намира в северните
солници при шлюза до щъркеловото гнездо. След това се продължава по обходната
дига в посока обратна на часовниковата среда. Продължава се по разделителната дига,
която излиза на 7–ма помпена станция и по обходната дига се излиза на шлюза. Следва
мониторинг на южните солници като началният пункт за броене е при линията на
теснолинейката. Следващата позиция за броене е при Сервиз Ситроен, следва
Укритието за наблюдение на птици и мониторингът завършва с преброяване на найюжните басейни.
Веднъж определени точките за наблюдение и трансектите не трябва да се
променят през следващите години. При всяко посещение за мониторинг се попълва
полеви формуляр (Приложение 13).
4.2. Наблюдения по време на гнездовия период (май-юли)
Колониално гнездящите видове птици, които са ключови за защитената зона, не
могат да бъдат адекватно оценени чрез преброяване по трансекти. Затова е
необходимо да се направи цялостна оценка на броя на гнездата, като за тази цел се
обхождат дигите и валовете и се регистрират всички намерени гнезда. При избора на
техниката за преброяване водещ е принципът за „минимално въздействие” върху
гнездящите птици. При намиране на гнездо на вид, който се размножава рядко или за
първи път в Атанасовско езеро се попълва специален полеви формуляр (Приложение
14).

4.3. Специфични методики за мониторинг
Опръстеняване на птици
За повечето видове птици директното преброяване е много по-ефективно в
сравнение с опръстеняването. Но само преброяването е неефективно при определяне
на демографски механизми и причините, които ги обуславят. Система за мониторинг,
използваща опръстеняването, е в състояние да определи механизмите, стоящи в
основата на растежа и намаляването на популациите. Птиците, които са цветно
опръстенени, могат да бъдат разпознати индивидуално, което позволява определянето
на демографски показатели. Затова цветното опръстеняване е основен полеви метод за
изучаване на промените в числеността на популациите.
Улавянето и маркирането на птици се извършва само от опитни орнитолози
със стаж като опръстенители поне 5 години, притежаващи нужните
разрешителни за опръстеняване, съгласувани с Българската орнитологична
централа (БОЦ) и издадени от МОСВ. При цветно маркиране, за всеки отделен
гнездящ вид, се използва специфичен код, който предварително е съгласуван с БОЦ и
ЕУРИНГ. Опръстеняват се главно младите, още нелетящи млади или възрастни птици,
размножаващи се в Атанасовско езеро. Самото улавяне и маркиране на птиците, както
и записването на събраната информация става според стандартната методика за
опръстеняване (Тилова, 2007).
Броене на зимуващите видове гъски
В района на Атанасовско езеро ежегодно зимуват голям брой големи белочели,
червеногуши и сиви гъски. Техният мониторинг започва в средата на ноември и
приключва в средата на март. Извършва се на всеки две седмици, координирано с
екипите, които следят другите водоеми в страната. Гъските се броят сутрин рано при
излитане от местата за нощуване. Екипът, който се състои от поне двама души, трябва
да е заел позиция преди разсъмване. Броене се извършва от западния бряг на
северните солници, като се избира високо и чисто място, предлагащо добра видимост
към езерото. Необходимо е експертите да имат опит в определянето на видовете в
полет и по звук. Записват се видовете, тяхната численост и посоката им на излитане, за
да се избегне повторното им отчитане.
Броене на нощувка на къдроглав пеликан
Атанасовско езеро приютява най-голямата зимуваща популация на къдроглавия
пеликан в България. В последните години има тенденция броят на зимуващите птици
да се увеличава. Необходимо е да се провежда редовен мониторинг на зимуващите
къдроглави пеликани. Това най-лесно се постига като птиците се броят в момента,
когато кацат за нощуване в Атанасовско езеро. Птиците се броят от два екипа, по един
в южните и в северните солници. В южните солници птиците се броят на Укритието за

наблюдение на птици. В северните солници птиците се броят при 7-ма помпена
станция. Екипите трябва да са на местата 2 часа преди залез слънце. Броене се
провежда най-малко веднъж месечно. Нощуващи птици има и в утайниците в
яз.Мандра, както и в яз. Овчарица. Препоръчително е да се провежда съгласувано
броене в един и същ ден на трите места.
Броене на гнездящи ливадни дърдавци
Във влажните ливади, разположени на североизточния бряг на северните
солници има малка популация ливадни дърдавци. Този вид се отчита по време, когато
мъжките активно пеят. Необходими са две посещения в периода от началото на май до
първата десетдневка на юни. Посещават се известните находища, предишни находища
и потенциални места. Изследваната територия се разделят на квадрати с подходяща
големина. Предварително през деня се набелязват подходящите за ливадния дърдавец
местообитания, снемат се координатите на точките на прослушване и се нанасят на
карта. Броят се пеещите мъжки, като броенето се осъществява вечер между 22.00 и
23.30 ч. На началната точка за броене трябва да се отиде преди залез, а самото
броенето започва около 20 мин. след залез слънце. Избягва се броене във вечери със
силни ветрове. На всяка точка за прослушване на пеещите мъжки, наблюдателят се
задържа 10–15 минути, след което се придвижва до следващата точка. Площадката се
обхожда систематично, като всички обаждащи се мъжки се нанасят върху картата. По
време на двукратното наблюдение една и съща птица може да е записана два пъти
(напр. А1 за първото наблюдение и В1 – за второто). Регистрираните при двете
посещения птици се нанасят на една и съща карта, като при необходимост се правят
допълнителни бележки, за да се улесни по-късно интерпретирането на данните. Ако е
регистрирано обаждане от две различи посоки, но не едновременно, а в период подълъг от 30 секунди, се отбелязват два различни пеещи мъжки, ако разстоянието
между двете места, откъдето е чут звукът, е повече от 400 м. В противен случай се
отбелязва един мъжки. След второто посещение данните се обобщават върху
дигитална карта, като се отбелязват птиците, чути и при двете посещения. В доклада те
се отбелязват като гнездящи двойки, а останалите птици – отделно като пеещи мъжки.
5. Техническо и логистическо изпълнение на методиката
5.1. Състав на екипа, провеждащ наблюденията
Експертите, които провеждат орнитологичен мониторинг следва да имат
необходимата теоретична и практическа подготовка – умения за определяне на
видове, пол и възраст на отделните индивиди, познаване на биологията и поведението
на ключовите видове. Не се препоръчва начинаещи орнитолози да започват
самостоятелен мониторинг. Оптималният екип за провеждане на мониторинг е от
двама човека, максималният допустим е 5. По време на размножителния период не се
допуска повече от 3 човека да влизат в колониите.

5.2. Задължителна техника и екипировка
Задължителните техника и оборудване, необходими за провеждането на всеки
теренен ден са:


Зрителна тръба с увеличение мин. 20 пъти, със статив;



Бинокъл с оптимални параметри 10×50;



Дигитален фотоапарат + резервни батерии;



Ръчен GPS с точност ±10 м + резервни батерии;



Полеви протоколи;



Комплект карти на изследваните райони;



Термометър;



Часовник;



Определител на птиците;



Копие на методиката.

6. Полеви формуляр и пояснения за попълването му
Всички наблюдавани или чути птици се записват по веднъж в полеви формуляр
(Приложение 13). За всяка отделна дата за северен и за южен солник се попълва
отделен формуляр.
Всеки формуляр има начална част, в която се записват задължително:
 Дата на наблюдението;
 Наблюдатели;
 Начален час;
 Краен час;
 Участък на изследваният район;
 Състояние на водоема – дали е замръзнал, пресъхнал, пълен с вода;
 Метеорологични условия:
Температура на въздуха: Измерва се с помощта на термометър на 1 метър над
почвата, на сянка и завет, в градуси по Целзий.

Вятър: безветрие, слаб, умерен, силен, ураганен; Посоката се отбелязва чрез
основните (N, S, E, W), второстепенните (NW, NE, SW, SE) и третостепенните (WNW,
NNW, NNE, ENE, ESE, SSE, SSW, WSW) посоки.
Облачност: ясно, разкъсана облачност, облачно; Записва се окомерно
процентът от площта на небето, покрита с облаци.
Валежи: слаб, силен, пороен.
Видимост: нормална, намалена, мъгла.
В основната част на формуляра се записват наблюдаваните видове птици,
техния брой и допълнителна биологични информация в зависимост от спецификата на
провеждания мониторинг. След определяне на видовата принадлежност се определя
техния пол и възраст при видовете, където това е възможно. Възрастта се записва със
следните категории:
Вид – Наблюдаваните птици се определят до вид. При невъзможност за
определяне на наблюдаваната птица, тя се записва като НГП (неопределена граблива
птица) или НПП (неопределена пойна птица). При случай, когато са възможни само два
вида (напр. P. crispus/onocrotalus), на първо място се записва по-вероятния по преценка
на наблюдателя вид.
Брой на екземплярите - преброяват се с точност до единица. При липса на
такава възможност (многохилядно ято, лоша видимост и др.) експертът дава
приблизителна оценка на броя на екземплярите. Броят на екземплярите се записват в
следните категории:
Индивиди - Основната мерна единица, с която се борави, е брой наблюдавани
индивиди от даден вид. Записва се с цифра.
Двойки - Ако е възможно и се определи, че някои от птиците са брачна двойка,
те се преброяват по двойки и цифрата се записва заедно със съкращението ''дв.'' (напр.
2дв.+1дв.).
Заети гнезда - ако се установят активни гнезда на птици, техният брой се
отбелязва със съкращение ''гн.'' след цифрата.
Пол на наблюдаваните птици – определя се при птиците, които имат ясно
изразен полов диморфизъм. При възможност, общият брой на птиците се разделя на
брой мъжки и брой женски.
Възраст – определя се при птиците, които имат ясно изразен възрастов
диморфизъм. Общият брой на птиците се разделя на брой различни възрасти.
Използват се следните възрасти: Adultus (ad.) – възрастна птица; Subadultus (subad.) –
птица в последно оперение преди възрастното; Juvenis (juv.) – млада птица, птица в

младежко оперение; Immaturus (imm.) – птица в оперение, различно от възрастно;
Pullus (pull.) – пухово или голо малко. Когато е възможно да бъде точно определено, се
записва и възрастта на птицата в следните категории: 1ва година, 2ра година, и т.н. –
възрастова категория, отнасяща се до цялата първа, втора и т.н. година от живота, от
лято до лято (съкратено 1ва Г, 2ра Г и т.н.).
Бележки – тук се записва допълнителна информация, свързана с изследваните
видове. При възможност, допълнителната информация винаги е съчетана с точни
географски координати, снети с помощта на GPS. Информация, която се записва е:
- нощувки или почивки на водолюбиви и грабливи птици, особено на изградени
платформи и кацалки;
- замърсявания и незаконни сметища;
- бракониерски лов и/или риболов;
- безпокойство, породено от човешки дейности;
- сблъсъци на птици с електропреносната мрежа;
- следи и щети върху птици и техните гнезда и малки, причинени от хищни бозайници
(например: лисица, чакал, бездомно куче, порове, дива и бездомна котка, дива свиня);
- данни за маркиран индивид (посредством пръстен, крилометка, предавател, други);
- регистрирано или вероятно размножаване (намерено гнездо, наблюдавано
поведение на птиците, свързано с носене на гнездови материал, носене на храна,
копулация, маркиране на територия и др.);
7. Обработка и въвеждане на данните
Данните от полевите формуляри се преглеждат за пропуски след приключване
на посещението на терен. До следващата дата на мониторинг данните следва да се
въведат в обща електронна таблица, където се проверяват отново.

Правила за безопасност на работа при провеждане
на мониторинг в Атанасовско езеро
Всеки от участниците в мониторинга е отговорен както за собствената си
безопасност, така и за тази на останалите в екипа. Това включва да бъде облечен в
подходящи за сезона и мястото дрехи и обувки, да си носи вода, комплект за първа
помощ и лични медикаменти при известна алергия и др. За съответният тип
мониторинг е необходимо използването на специализирана екипировка, ако такава е
предвидена. През летния период трябва да се ползва слънцезащитен крем и шапка.
Също така, всеки следва да внимава при придвижването по терен с цел избягване на
травми и наранявания, както и да се съобразява и с близостта до водни обекти и
възможността за падане в тях. По време и след приключване на теренния ден да се
прави оглед по тялото и дрехите за кърлежи.
Работата се извършва само с изправни инструменти и уреди. Те се проверяват
преди

започване

на

теренния

ден.

При

установяване

на

повреди

или

нефункционалност, съответните се отстраняват своевременно. При невъзможност за
това уредът или инструментът се заменят с изправни.
Изразходваните батерии и други консумативи се съхраняват до напускане на
мониторинговата територия и се изхвърлят на определени за целта места.
При работа с химични вещества и смеси се вземат необходимите предпазни
мерки за съответното вещество. Работещият е длъжен да познава специфичните
реакции на веществата и смесите и мерките за елиминиране на възможни заплахи за
здравето при работа с тях. Работещият е длъжен да познава начините за оказване на
първа помощ при контакт със съответните вещества и смеси.
При спешни случаи или авариии по време на теренния ден (например контакт
или поглъщане на киселини, основи и други реагенти, топлинен или слънчев удар,
прояви на хипер- или хипотония, прегряване, измръзване, фрактури на кости, открити
рани, кръвоизливи, ухапване от влечуги, хищници, насекоми с алергична реакция и
други инциденти, застрашаващи здравето и живота на работещите на терен хора) се

уведомява на тел. 112 своевременно и се оказва първа помощ на пострадалия. След
това се уведомяват Координатора на проект „Солта на живота“ и Координатор
„Природозащитни дейности“ на проекта.
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Приложения
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Международни стандарти, свързани с фитопланктона
A. Пробонабиране на фитопланктона и предварителна обработка на пробите:
EN ISO 5667-1:2006/AC:2007 Water quality - Sampling - Part 1: Guidance on the design of
sampling programmes and sampling techniques (ISO 5667-1:2006). (Ръководство за дизайн
на програми за вземане на проби и техники за вземане на проби);
EN ISO 5667-3:2003/AC:2007 Water quality - Sampling - Part3: Guidance on the preservation
and handling of water samples (ISO 5667-3:2003). (Ръководство за консервиране и
съхраняване на водни проби).
Б. Лабораторна обработка на пробите и анализи:
EN 15204:2006 Water quality- Guidance standard on the enumeration of phytoplankton
using inverted microscopy (Utermöhl technique). (Стандарт за изброяване на
фитопланктона чрез използване на инвертен микроскоп (метод на Утермьол);
ISO 10260:1992 Water quality - Measurement of biochemical parameters - Spectrometric
determination of the chlorophyll A concentration. (Измерване на биохимични параметри Спектрометрично определяне на концентрацията на хлорофил A).
prEN ISO 10870 Water quality - Guidance on the selection of sampling methods and devices
for benthic macroinvertebrates in fresh waters (Ръководство за избор на методи за
пробонабиране и апарати за бентосни макробезгръбначни в сладки води)
EN ISO 5667-1:2006/AC:2007 Water quality - Sampling - Part 1: Guidance on the design of
sampling programmes and sampling techniques (ISO 5667-1:2006) (Ръководство за дизайн
на програми за пробонабиране и техники за пробонабиране)
EN ISO 5667-3:2003/AC:2007 Water quality - Sampling - Part 3: Guidance on the
preservation and handling of water samples (ISO 5667-3:2003) (Ръководство за
консервиране и съхраняване на водни проби)
EN 15196:2006 Water quality - Guidance on sampling and processing of the pupal exuviae of
Chironomidae (Order Diptera) for ecological assessment (Ръководство за пробонабиране и
обработка на какавидни съблекла на Chironomidae от разред Diptera за екологична
оценка)
EN ISO 9391:1995 Water quality - Sampling in deep waters for macro-invertebrates Guidance on the use of colonization, qualitative and quantitative samplers (ISO 9391:1993)
(Пробонабиране от дълбоки води за макробезгръбначни – Ръководство за използване
на колонизиращи, качествени и количествени пробовземни устройства)

EN 28265:1994 Water quality - Design and use of quantitative samplers for benthic macroinvertebrates on stony substrata in shallow freshwaters (ISO 8265:1988) (Дизайн и
използване на количествени пробовземачи за бентосни макробезгръбначни от
каменни субстрати в плитки води)
EN 27828:1994 Water quality - Methods of biological sampling - Guidance on handnet
sampling of aquatic benthic macro-invertebrates (ISO 7828:1985) (Ръководство за
пробонабиране с ръчна мрежа на водни бентосни макробезгръбначни)
Обработка и анализи
EN 14996:2006 Water quality - Guidance on assuring the quality of biological and ecological
assessments in the aquatic environment (Ръководство за качествено осигуряване на
биологични и екологични оценки на водна среда)
EN ISO 8689-2:2000 Water quality - Biological classification of rivers - Part 2: Guidance on
the presentation of biological quality data from surveys of benthic macroinvertebrates (ISO
8689-2:2000) (Биологична класификация на реки – Част 2: Ръкодство за презентиране на
биологични данни за качество от изследвания на бентосни макробезгръбначни)
EN ISO 8689-1:2000 Water quality - Biological classification of rivers - Part 1: Guidance on
the interpretation of biological quality data from surveys of benthic macroinvertebrates (ISO
8689-1:2000) (Биологична класификация на реки – Част 1: Ръководство за
интерпретация на биологични данни за качество от изследвания на бентосни
макробезгръбначни
CEN TC230 WG2 TG3 2006. Germany Draft proposal of ”Phytoplankton biovolume
determination using inverted microscopy (Utermöhl technique). (Определяне на биообема
на фитопланктона чрез инвертен микроскоп (Метод на Утермьол).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Таксономичният списък на установените видове фитопланктон

Криптомонади (Cr)
(Cryptophyta)

Колониални златисти (Cc)
водорасли(Chrysophyta)

Цианобактерии (Cia)
(Cyanobacteria)

Динофлагелати (D)
(Dinoflagellata/Dinophyta)

Колониални кремъчни
(Dc) (Bacillariophyta)

Неколониални златисти
(Cnc) (Chrysophyta)

Колониални зелени (Chc)
водорасли (Chlorococcales)

Неколониални (Chnc)
зелени (Chlorococcales)

Колониални волвокси (Vc)
(Volvocales)

Неколониални кремъчни
(Dnc) (Bacillariophyta)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Разположение на избраните пунктове за мониторинг на БЕК
фитопланктон, макрофити и макрозообентос

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПОЛЕВИ ПРОТОКОЛ. БИОЛОГИЧЕН ЕЛЕМЕНТ ФИТОПЛАНКТОН.

Водно тяло
Езерен тип
Тип водно тяло
Площ
Пункт
GPS kоординати
Показатели на
фитопланктона

Дата

Общ
биообем
(биомаса)
[mg l-l]

Такс.
%
Състав
Cyano
Видо
Водорас EQR Хлороф
спрям
Токсич
Прозрачн
ве в
лов
(ВГ ил А [µg
о
ни
ост [m]
цъфте
-l
Групов
И)
l]
общия
видове
ж
Индекс
биооб
(ВГИ)
ем

* - не е
възможно
измерване
Относително обилие на фитопланктона по отдели
Отдел
Cyanoprokaryota
Chlorophyta
Zygnemaphyceae
Chrysophyta
Xanthophyta
Bacillariophyta
Euglenophyta
Dinoflagellata
Cryptophyta
Общ брой видове

Брой видове %

Биообем %

Tаксон
Phormidium sp.
Chlamydomonas sp.
Picoplankton green
alga
Oocystis parva W. G.S.
West

Отдел
Cyanobacteria
Chlorophyta
Chlorophyta
Chlorophyta

Navicula sp.

Bacillariophyta

Cyclotella sp.

Bacillariophyta

Gymnodinium sp.

Dinoflagellata

Peridinium sp.

Dinoflagellata

Cryptomonas sp.

Cryptophyta

Полеви експерт фитопланктон:

Физико-химични измервания:

Численост
[cells 103 l-l]

Индивидуале Относителе
н биообем
н биообем
[mm l-l]
(%)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Полеви протокол макрофити
Полеви протокол макрофити - езера, литорална зона
Водно Тяло

№ на трансекта

дата

Седимент

характеристики

(x: рядко; xx: обилно; xxx: масово)

(x: рядко; xx: обилно; xxx: масово)
дълбочинно ниво

0-1m

1-2m

2-4m

дълбочинно ниво
> 4m

скала

Внезапна промяна на 0-1m
дълбочината (> 0,5m)

скални блокове (>200 mm)

тресавище

камъни (63-200 mm)

полета от тръстика

груб пясък (20-63 mm)

надвиснала раст.

средноразм. пяс. (2,0-20 mm)

мъртва дървесина

пясък

повлияване от подпочв. води

варовикова глина

щети от отъпкване

пясъчна тиня

щети от шамандури

варовикова тиня

отпадъци

детритна тиня
органична/торфена тиня

мъртви листа, детрит
миди

стърнище/папур

мида зебра

1-2m

2-4m

зелени водорасли
наклон
(п: полегат; у:
умерен; с:стръмен)

дълбочинни зони
0-1m

1-2m

2-4m

СЗ водорасли
други водорасли

> 4m

Макрофити
граница на растителността

най-гол. дълбоч. пробосъбиране

вид на най-голяма дълбочина

обилие (1-5) в дълбочинна зона
вид

Геогр. координати

полу-/потопен

0-1m

1-2m

2-4m

Надморска височина (m)

РИ

O2 %

pH

EQR

O2 mg/l

to C

C uS/cm
Забележки:

> 4m

> 4m

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Таксономичен състав на макрозообентоса в проучваните пунктове
от Атанасовско езеро
№ Taxons
Пункт 1 Пункт 2
Polichaeta
1 Hediste diversicolor (Müller, 1776)
2 Polydora limicola (Annenkova 1934)
138
15
Oligochaeta
3 Aulophorus furcatus (Oken 1815)
4 Dero digitata (Müller 1774)
5 Enchytraeidae g.sp.juv.
6 Limnodrilus hoffmeisteri Ratzel 1869
7 Lumbricidae g.sp.juv.
8 Naididae g.sp.
9 Nais pseudobtusa Piguet 1906
10 Potamothrix hammoniensis (Michaelsen, 1901)
11 Stylaria lacustris (Linnaeus 1767)
12 Tubifex tubifex (Müller 1774)
13 Tubificidae g.sp.juv.
Malacostraca
14 Asellus aquaticus (Linnaeus 1758)
15 Corophium sp.
16 Gammarus subtypicus Stock 1966
698
1863
17 Idotea balthica bateri (Pallas 1772)
Gastropoda
18 Cyclope pellucida Risso 1826
19 Hydrobia (Ecrobia) ventrosa (Montagu, 1803)
6924
126
20 Planorbis (Planorbis) planorbis (Linnaeus 1758)
Bivalvia
21 Abra ovata Philippi, 1836
22 Cerastoderma edule (Linnaeus, 1758)
528
6
Coleoptera
23 Hydaticus sp.
Ephemeroptera
24 Caenis robusta Eaton 1884
25 Cloeon dipterum (Linnaeus 1761)
Trichoptera
26 Agraylea multipunctata Curtis 1834
27 Athripsodes sp.
Heteroptera
28 Ilyocoris cimicoides (Linnaeus, 1758)
Odonata larva
29 Ischnura elegans (Vander Linden 1820)
30 Sympetrum sp.
Athericidae g. sp.
31 Atherix sp.

Пункт 3

Пункт 4

9

6
48
6
24
48
210
12
6
68
6
126
15
6
72
6
12
10000

9

24
117

9
9
6
21
51
3
6
24
39
90
3

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Diptera: Chironomidae
Chironomus aprilinus Meigen 1818
Chironomus gr. plumosus
Chironomus salinarius Kieffer ,1915
Chironomus sp.
Gliptotendipes gripekoveni ( Kieffer ,1915 )
Gliptotendipes sp.
Cricotopus sp.
Criptochironomus gr. defectus
Criptochironomus sp.
Anthocha sp.
Culicidae g. sp.
Aedes sp.
Diptera: Dolichopodidae g. sp
Diptera: Ephydridae g. sp.
Ephydra sp.
Stratiomyidae g. sp.
Stratiomys sp.
Tabanidae g. sp.
Tabanus sp.

18

6
12
6
6

6

24
7
3
15
3
3

195
502
369
3

274
3
42
15
6
21
42
36

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Таксономичното ниво на детерминация на отделните групи
безгръбначни, стратегията за екологична оценка и използваните методи за
пробонабиране.
Таксономичното ниво за детерминиране на отделните групи безгръбначни се предлага
да бъде почти същото както е дефинирано при реки с индивидуален подход за
отделните групи, например: Mollusca (вид) (при реки се изисква род), Oligochaeta (род)
(при реки се изисква семейство), Diptera (семейство) и т.н.
Там, където са споменати повече от едно ниво, например „Род/Вид” или
“Род/Семейство” за водещо при таксономичното определяне се приема първото
равнище.
Тurbellaria
Oligochaeta
Hirudinea
Mollusca
Crustacea
Plecoptera
Ephemeroptera
Trichoptera

Ниво на таксономично определяне за езера
Вид
Odonata
Род
Megaloptera
Род
Heteroptera
Вид
Coleoptera
Род
Diptera
Род
Род
Род

Chironomidae
Hydracarina
Nematoda

Род
Род
Род
Род
Семейство (без
Chironomidae)
Chironomus/други
Присъствие
Присъствие

Данните за общ брой таксони по БИ варира от 0 до 25 (30) и е в различен диапазон за
различните типове „езера”. Метриката отразява промените в таксономичното
разнообразие на по-грубо таксономично ниво. Може да се използва и като
допълнителен параметър, който да подкрепя основните метрики.
По-долу прилагаме примерно нормиране на метриката „общ брой таксони” за
основните езерни типове в България с подкрепящо значение.

Екологично
състояние /
потенциал

Езерни типове / Общ брой таксони на МЗБ
L5, L6
L2, L3, L4

L1
L11-L17

много добро

16+

11+

13+

добро

11 – 15

8 – 10

9 - 12

средно

6 – 10

4–7

5–8

лошо

2–5

2–3

2–4

много лошо

0–1

0–1

0–1

За типовете черноморски езера от категория „преходни води” L7 – L10 са необходими
допълнителни системни разработки (мониторинг) за валидиране на тази метрика. При
язовирните типове (L11-L17) тази метрика се прилага за литоралната зона само при
доказана липса на значими вариации на водното ниво в рамките на годината. При
естествените блата и някои влажни зони трябва да се прецени дали да се извършва
оценка по МЗБ в зависимост от кислородния режим и потенциални анаеробни условия
(по експертно мнение), дължащи се на естествени процеси на сукцесия и гниене на
биомаса.
(A) Обилие на бентосната макробезгръбначна фауна (abundance of thе invertebrate
fauna)


Общо обилие в индивиди / m2



% Oligochaeta, изразени като % от общото обилие в пробата.

(B) Трофичен индекс (PETI)
(C) PETI=(FL+CL+DF)/(SH+SC+FL+CL+DF)
Легенда:
SH – раздробяващи субстрата (shredders)
SC – гризещи, остъргващи субстрата (scrapers)
FL – филтратори (filtering feeders)
CL – събирачи, колектори (collectors)
DF – детритофаги (deposit feeders)
Трофиченият индекс не е напълно адаптиран за стоящи води, като дава добри
резултати за естествени езера и доста вариабилни резултати за различните типове
язовири в България.
Екологична оценка и интерпретиране на данните от дънни макробезгръбначни
(макрозообентос)
При езера екологичното състояние и потенциал (включително референтни условия и
МЕП) на този етап се определят по следната скала:

Система за екологична оценка на типовете езера по МЗБ
L1 – L10

EQR

% Oligochaeta

0,8 ÷ 1.0

0 ÷ 20

Скала за %Oligochaeta

0,6 ÷ 0,799

20.1 ÷ 40

0 ÷ 100

0,4 ÷ 0,599

40.1 ÷ 60

Само за литорални проби

0,2 ÷ 0,399

60.1 ÷ 80

0 ÷ 0,199

80.1 ÷ 100

Естествени езера

По отношение на езерата действително е нормиран само показател, характеризиращ
обилието на макрозообентосната фауна. Този показател (% Oligochaeta) е представен
със само една скала за оценка на ЕС и МЕП на водни тела от категорията „езеро”, която
не зависи от естествената трофност на водоема. Данните в България за МЗБ в езерата
са изключително оскъдни и не позволяват на този етап допълнително разделяне
спрямо типологията на езерата. Трябва да отбележим, че МЗБ фауна не е
представителна за трофността на водоемите, т.е. този БЕК не може да се разглежда за
олиготрофни и мезотрофни типове, а по-отношение на други типово-специфични
фактори – напр. височинно зониране и характер на дънния субстрат. Допълнителни
метрики за МЗБ за езера (литорална зона) са общият брой таксони и общото обилие
(бр. инд./m2), които също не са нормирани поради недостиг на данни и изследвания.
Тази метрика се измерва в %, така че изчисляването на EQR става по формулата:

СТРАТЕГИЯ И МЕТОДИ ЗА ПРОБОНАБИРАНЕ
В международен аспект са стандартизирани (ISO, CEN) три методики за пробонабиране
(ЕN 27828:1994/ISO 7828:1985; EN 28265:1994/ISO 8265:1988; EN ISO 9391:1995/ISO
9391:1993), чрез които могат да се пробонабират реки и езера.
ISO 7828:1985 – Water Quality – Methods of biological sampling – Guidance on handnet
sampling of aquatic benthic macro-invertebrates (Вземане на проби от бентосни
макробезгръбначни с ръчна мрежа).
Представлява полуколичествено пробонабиране (за определено време, обкновено до
10 мин) от плитки води с използване на ръчна хидробиологична мрежа с дълга дръжка
и размер на отворите на мрежата 500 микрона чрез прилагане на различни техники в
зависимост на характера на дънния субстрат– „ритане” на камъни, „обмиване” на
камъни, „изплакване” на макрофити и др.

Най-широко използваният метод за пробонабиране на макрозообентос в Европа,
включително и в България. Практически всички реки, с изключение на река Дунав могат
да се пробонабират с този метод в България. Той е изключително подходящ за рутинен
мониторинг особено ако се прилага в мултихабитатния си вариант.
ISO 8265:1988 – Water Quality – Methods of biological sampling – Design and use of
quantitative samplers for benthic macro-invertebrates on stony
substrata in shallow frеshwaters (Използване на количествени
пробовземачи за бентосни макробезгръбначни от субстрат с
камъни в плитки води).
Количествен метод за пробонабиране на макробезгръбначни от
плитки води (до 30 см) и каменисто дъно чрез използване на
пробовземачи с правоъгълна рамка (Surber) или цилиндрични
пробовземачи с фиксирана площ на рамката/отвора. Този
стандарт се използва сравнително рядко в рутинните
мониторнгови програми поради някои ограничения, свързани с
мястото за пробонабиране (дълбочина, характер на дъното). В
България този подход е използван за научни изследвания,
отделни проекти, както и за оперативен и/или проучвателен мониторинг. Този метод
може също значително да подпомогне мулти-хабитатното пробонабиране, заедно с
предходния.
ISO 9391:1993 – Water Quality – Sampling in deep waters for macroinvertebrates –
Guidance on the use of colonization, qualitative and quantitative samplers (Пробонабиране
на макробезгръбначни от дълбоки води – използване на изкуствени субстрати,
количествени и качествени пробовземни устройства).
Стандартът се използва широко за вземане на проби от дълбоки води. При нас е
приложим главно за река Дунав и по-дълбоките язовири/езера. Описват се различни
количествени методи (изкуствени субстрати и дънни багери) и качествени методи
(драги и др.).
Мулти-хабитатен метод (Barbour at al., 1999): AQEM/STAR методология
Прилагат се техниките от предходните три стандарта, но се съобразяват с пропорциите
на присъстващите микро-хабитати (дънни субстрати) в реки като: мегалитат (валуни >
40cm), мегалитал (камъни > 6-20 cm), микролитал (чакъл 2-6 сm), акал (дребен чакъл 2
mm – 2 cm), псамал (пясък), псамопелал (пясък и тиня), агрилал (тиня), ксилал (паднали
клони, дървета) и т.н. Общо са включени в методиката 8 минерални микро-хабитата и
10 биотични микро-хабитата. В случай, че се прилага мултихабитатният метод за
събиране на проби от пунктовете за биомониторинг, броят на пробите се съобразява с
процентния дял на представените дънни хабитати (биотопи), като резултатите от
пробонабирането се сумират в осреднена проба, представителна за монитирания
пункт.
Адаптиран вариант на методика за мултихабитатно пробонабиране по (Cheshmedjiev et
al,., 2011).

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Полеви протокол за хидробиологичен анализ
ПРОТОКОЛ
за хидробиологичен анализ на повърхностни стоящи води (категория "езера/язовири")
"Езеро":
код:
дата:
час:
поречие:
пункт:
Тип:
точно място на взимане на пробата:
водно тяло:
Географски кординати/надм. в.:
н.О2 %
МИКРОХАБИТАТИ в обследвания участък
р.О2 mg/l
хабитат
%бр. мрежи/дълб. хабитат
%
бр. мрежи/дълб.
pH
скално легло
тиня, сапропел
t°С
камъни
> 40 сm
глина (< 6 µm)
ел.пров
камъни
(40 - 20 cm)
обраствания
Секки
малки камъни (20 - 6 cm)
потопена висша растителност
Соленост
чакъл
(6 - 2 cm)
мъртва дърв. растителност
N-NO2
филц
(2 cm - 2 mm)
Други:
N-NO3
пясък
(2 mm - 6 µm)
Общ брой мрежи:
N-NH4
тинест пясък (2 mm - 6 µm)
Пробонабрана площ, m2:
P-PO4
МАКРОФИТИ И ВОДОРАСЛИ
(описателно)
обследван
потопени
плаващи
крайбрежни
дървесни видове
участък за МХ
ширина (m) 20 м
дължина (m)
бряг
отвесен
мн. стръмен
ср. стръмен
полегат
прозрачност
прозрачна
мътна
оцветена

водна повърхност
чиста
запенване
отпадъци

пълноводие
ниски
нормални
пълноводни

Аlgае

Други:

земеползване
Урбанизиран район
Земеделски земи
Горски фонд

единични (1-5)

често срещащи се (21-50)

Забележки:

засенченост
липсва
ниска
средна
висока

МАКРОБЕЗГРЪБНАЧНИ
количество
разнообразие
брой таксони
ниско
ниско
средно
средно
високо
високо
МАКРОБЕЗГРЪБНАЧНИ ТАКСОНИ (бр. инд./m²)
бр.
инд. групаприсъстващи (6-20)
бр.
инд. група

бр.

инд. групамногобройни (51-100)

Снимков материал
БИ
(езера)
Index
ShanonWeaver
AMBI
MAMBI

Метод за
пробонаб./размер
и на рамката

доминиращи (100 +)

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. Полеви протокол за мониторинг на ихтиофауната на Атанасовско
езеро
Полеви протокол за мониторинг на ихтиофауната на Атанасовско езеро
дата
час: .
Протокол №
пункт:
GPS координати
на трансекта
вятър: посока/сила
вижда ли се дъното
вълни (см)
око на мрежата (мм)
площ на уреда (кв.м)
дист. м/у точките (м)
експозиция (мин.)

начало
край

K.caucasica брой вид:

точка№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
общо:
на м2
Екип:
Бележки:

соленост %О
температура
дълбочина (см)
дъно
водорасли
метод
вид:

вид:

ПРИЛОЖЕНИЕ 10. Полеви формуляр за мониторинг на местообитания и растителност
в Атанасовско езеро
Местообитание (код, име):

Наблюдател:
Дата

GPS координати на точката на наблюдение

…………….............N…..................…………….E

Пробна площадка №

Тип растителност
Общо проективно покрите на растителността в %
Вид ползване на земята:

Наличие на структури, които фрагментират местообитанието
Ако няма се отбелязва „не”; ако има се описват в редовете по-долу
1
2
3
Представеност на типичните видове
В списък се изброяват типичните видове с окомерна оценка за обилие по класическата скала на БраунБланке

Рудерализация на местообитанието и наличие на инвазивни видове
В списък се изброяват видове с окомерна оценка за обилие по класическата скала на Браун-Бланке

Наличие на замърсители
Описват се и се коментира в свободен текст тяхното количество

Специфични показатели
Това са показатели, които не са универсални за всички местообитания. Възможно е да се изготвят
специфични полеви протоколи за отделните местообитания

Покритие на Phragmites australis

%

Покритие на мъхове и лишеи

%

Наличие на паша
0 – липсва

1 – слаба

2 – умерена

3 - интензивна

Наблюдавани промени в хидроложкия режим на базата на оценка на бреговата ивица
Маскимална дълбочина

да/не
m

Кислородно насищане
pH на водата
Електропроводимост
Соленост на водата
Еутрофизация / мътност

μS/cm

Бележки:

Снимки [записват се имената на файловете на
снимките, направени по време на
наблюдението]

ПРИЛОЖЕНИЕ 11. ПОЛЕВИ ФОРМУЛЯР ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА РАСТИТЕЛНОСТТА

Име на експерта:….............................................
Дата…………….............................
Код на полигона: ……………...
GPS:…………………N…………………….E
Съюз:…………………………………………………………….................................
Асоциация:......................................................................................
Изложение: N S E W NE NW SE SW
1–5°

Наклон: Заравнено

6 – 10 °

11 – 15 °

Процент открит субстрат:
П о ч в и :
Мощност: Плитки ; Средномощни ; Мощни

Влажност: Сухи ; Умерено влажни
С променлива влажност

;

Влажни

;

Преовлажнени

;

Заливни

;

Начин на ползване:
Паша

(0-липсва, 1-слаба, 2-умерена, 2-интензивна)

Коситба

(брой откоси)

Друго
.....................................................................................................................................................
..
Застрашеност: Прекомерна паша ; Пожари ; Битово замърсяване ; Промишлено
замърсяване ; Промени в земеползването ; Разораване ; Строителство
;Залесяване ; Отводняване ; Настъпление на храсти
Други ..............................
(1-потенциална заплаха, 2-налична повлияност)
Незастрашен полигон

Флористичен състав
Вид:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ОБИЛИЕ

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Бележки:

ПРИЛОЖЕНИЕ 12. Полеви формуляр за наблюдение на вид

Вид (латинско име):

ДАТА

Начален час / Краен час GPS координати (WGS 84)
на наблюдението

(централна точка)
……………...............……N……….....................…………….E

ПРОБНА ПЛОЩАДКА

Тип местообитание
Тип растителност
Вид ползване на земята:

Екип:

Наблюдатели

Институция

1.
2.

Отчетна единица : [подчертава се]
отделно тревисто растение, туфа, цветоносен стрък, вегетативни листни розетки, вегетативен
летораст, генеративен летораст

Фенологична фаза:
Вегетативно развитие на популацията:
Поници, пъпки
Начало на вегетация
Вегетация
Край на вегетация
Отмиране
Генеративно развитие на популацията:
Появяване на съцветия
Бутонизация
Начало на цъфтежа
Пълен цъфтеж
Край на цъфтежа
Узряване на плодовете
Зрели плодове
Няма признаци на генеративни органи

[отбелязва се с +]

[отбелязва се с +]

GPS координати на популацията (WGS 84):
Longitude
Latitude
Характеристика на местообитанието:
Изложение: N, S, E, W, NE, NW, SE,

Форма на микрорелефа:

SW
Наклон

в

градуси:

Основна скала:

[отбелязва се с +]

[отбелязва се с +]
15˚

разкрита

610˚

неразкрита

1115˚
Почва:
Мощност:

[отбелязва се с +]

Плитки
Средномощни
Мощни
Влажност:
[отбелязва се с +]

[отбелязва се с +]

сухи

преовлажнени

умерено влажни

заливни

влажни

с променлива влажност

Общо проективно покритие на растителността в %:
Проективно покритие на дървесните видове в %:
№

Дървесни видове (латинско име)

1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

8.

Проективно покритие на храстите в %:
№

Храсти (латинско име)

1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

8.

Проективно покритие на тревистите видове в %:
№

Тревисти видове
(латинско име)
1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

8.

№

Други консервационно значими видове (латинско име)
1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

8.

№

Конкуриращи видове (латинско име)
1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

8.

Площ на популацията в hа:
Плътност на популацията (брой отчетни
единици / m2):

Вегетативни:

Генеративни:

Общо:

Проективно покритие на наблюдавания вид в %:
Брой отчетни площадки:
№

Наличие на инвазивни видове:

% на засегната
популация:

1.
2.
3.
№

Заплахи и природни явления:

1.
2.
3.
№

Взeти мерки за опазване и възстновяване:

% на засегната
площ / популация:

1.
2.
3.
Бележки:

Снимки [отбелязва се с + наличието на снимки, направени по време на наблюдението]

ПРИЛОЖЕНИЕ 13.
Полеви формуляр за орнитологичен мониторинг на Атанасовско езеро
Дата: .............................................Начален час:...............Участък от
езерото...................................................
Състояние на водоема:
..................................................................................................................................................
Температура:.................... °С ; Сила и посока на вятъра
.................................................................................
Облаци:........................................Валежи: ...................................; Видимост:
.........................................................
Наблюдавани птици:
Вид

Брой

Вид

Брой

Вид

G. arctica

A. clypeata

G. gallinago

T. ruficollis

N. rufina

G. media

P. cristatus

A. ferina

L. limosa

P. nigricollis

A. nyroca

L. lapponica

P. carbo

A. fuligula

N. phaeopus

P. pygmeus

M. albellus

N. arquata

P. onocrotalus

M. serrator

T. erythropus

P. crispus

R. aquaticus

T. totanus

B. stellaris

P. porzana

T. nebularia

I. minutus

P. parva

T. stagnatilis

N. nycticorax

P. pusilla

T. ochropus

A. ralloides

G. chloropus

T. glareola

E. garzetta

F. atra

A. hypoleucos

Брой

E. alba

G. grus

A. interpres

A. cinerea

H. ostralegus

L.melanocephalus

A. purpurea

H. himantopus

L. minutus

C. nigra

R. avosetta

L. ridibundus

C. ciconia

C. dubius

L. genei

P. leucorodia

C. hiaticula

L. canus

P. falcinellus

C. alexandrinus

L. michachellis

C. olor

B. oedicnemus

S. albifrons

C. columbianus

G. pratincola

S. sandvicensis

C. cygnus

P. apricaria

G. nilotica

A. albifrons

P. squatarola

S. hirundo

A. anser

V. vanellus

H. caspia

B. ruficollis

C. canutus

C. niger

T. ferruginea

C. alba

C. hybrida

T. tadorna

C. ferruginea

C. leucoptera

A. penelope

C. alpina

C.canorus

A. strepera

C. minuta

A. apus

A. crecca

C. temminckii

A. melba

A. querquedula

L. falcinellus

U. epops

A.
platyrhynchos

P. pugnax

C. garrulus

A. acuta

L. minumus

M. apiaster

A. atthis

M. cinerea

F. parva

C. cyaneus

Er. rubecula

P. major

C. aeruginosus

L. megarhynchos

P. caeruleus

A. nisus

L. luscinia

P. biarmicus

A. gentilis

T. merula

R. pendulinus

A. bevipes

S. atricapilla

L. collurio

B. buteo

S. communis

P. pica

B. rufinus

S. curruca

Т. vulgaris

H. albicilla

S. borin

P. hispaniolensis

A. pomarina

A.
schoenobaenus

F. coelebs

C. gallicus

A. scirpaceus

F. montifringilla

F. tinunnculus

A. arundinaceus

C. chlorus

F. peregrinus

L. luscinioides

C. carduelis

F. subbuteo

C. cetti

C. spinus

A. campestris

H. pallida

C. cannabina

A. spinoletta

P. collybita

C. coccothraustes

A. pratensis

P. trochilus

E. schoeniculus

M. alba

T. troglodytes

E. calandra

M. flava

M. striata

E. citrinella

Други установени видове птици:
ВИД

Брой

ВИД

Брой

ВИД

Брой

БЕЛЕЖКИ:

Екип:

Наблюдатели

Институция

1.
2.
3.
4.
5.

ПРИЛОЖЕНИЕ 14. Полеви формуляр за намиране на гнездо
Дата:

Координати:

гнездо описание

Вид:

Наблюдател:

външен диаметър

дълбочина

вътрешен диаметър

височина

яйца описание

брой

Дата 1-во яйце

дължина

ширина

Дата 2-ро яйце

дължина

ширина

Дата 3-то яйце

дължина

ширина

Дата 4-то яйце

дължина

ширина

Дата излюпване

Малки брой

Размери:

1

клюн

стъпало

2

клюн

стъпало

3

клюн

стъпало

4

клюн

стъпало

Съдба на гнездото

Крило

опашка

