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ПРЕГЛЕД НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ИНФОРМАЦИЯ
РЕКА ЯНТРА
Първото и единствено до момента специализирано обследване на ихтиофауната на река Янтра
е проведено преди близо 50 години в периода 1966-1969 година. Резултатите са публикувани
през 1972 година (Карапеткова, 1972). Преди това отделни данни са публикувани в работите
на Ковачев, Моров, Дренски, който в монографията описва 28 вида за река Янтра. От този
труд обаче не става ясно дали това е пълният списък на видовете в реката, а също така не е
ясно за кой период се отнасят данните.
Карапеткова (1972г.) описва 49 вида за река Янтра, ние установихме 29, при условие че сме
изследвали само долното течение на реката.
Новите видове са Neogobius gymnotrachelus, Neogobius melanostomus, Cobitis elongatoides,
Cobitis strumicae. Първите видове напоследък правят голяма инвазия не само в дунавските ни
притоци, но и в почти цяла западна Европа навлизайки през Дунав. Последните два вид
досега са били отъждествявани с Cobitis taenia, който не се среща в България.
РЕКА РУСЕНСКИ ЛОМ
Единствените изследвания на рибната фауна на реката са от Карапеткова и Унджиян (1988г.)
– реално отнасящи се за периода 1974-75 година и 1984 година и направените по време на
подготвянето на Плана за Управление на ПП „Русенски Лом” от Шурулинков (2005г.) които
реално се отнасят за периода 2000- 2001 година. Списъка с видовете е даден в таблица 1

Русенски Лом 2006

Русенски Лом 2001

Русенски Лом

Янтра 2006

Видов състав

Янтра

Таблица 1

1
CYCLOSTOMATA
1

Petromyzonidae
Lampetra planeri (Bloch)

2

Eudontomyzon danfordi (Regan)

x
x

PISCES
OSTEICHTHYES
3

Acipenseridae
Acipenser ruthenus L.

x

Clupeidae
4

Alosa pontica pontica (Eichwald)

x

Salmonidae
5

Salmo trutta fario L.

x

6

S. gairdneri irideus Gibbons

x

x

Esocidae
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7

Esox lucius L.

x

x

Cyprinidae
8

Abramis ballerus (L.)

x

9

A. brama (L.)

x

10

A. sapa (Pallas)

x

x

x

11

Alburnoides bipunctatus (Bloch)

x

12

Alburnus alburnus (L.)

x

x

x

13
14

Aspius aspiiis

x

x

Barbus barbus (L.)

x

x

x

15

B. petenyi Heckel

x

x

x

16

Blicca bjoerkna (L. )

x

x

x

17

Carassius carassius (L.)

x

18

C. gibelio (Bloch)

x

x

x

19

Chalcalburnus chalcoides (Gueld.)

x

20

Chondrostoma nasus nasus (L.)

x

21

Ctenopharyngodon idellus

22

Cyprinus carpio L.

x

x

x

23

Gobio albipinnatus Lukasch

x

x

x

24

G. gobio (L.)

x

x

x

25

G. kessleri Dybowsky

x

26

G. uranoscopus (Agassiz)

x

27

Leuciscus cephalus (L.)

x

x

x

28

L. idus (L.)

x

x

x

29

Pelecus cultratus (L.)

x

30

Phoxinus phoxinus (L.)

x

31

Pseudorasbora parva (Schlegel)

x

x

x

32

Rhodeus amarus Bloch

x

x

x

33

Rutilus rutilus

x

x

x

34

Scardinius erythrophthalmus (L.)

x

x

x

35

Tinca tinca (L.)

x

36

Vimba vimba carinata Pallas

x

x
x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

Cobitidae
37

Noemacheilus barbatulus L.

x

38

Cobitis elongata Heckel et Kner

x

39

C. strumicae

40

C. elongatoides

x

41

Misgurnus fossilis (L.)

x

42

Sabanejewia baicanica Karaman

x

43

S. bulgarica (Drensky)

x

44

Siluridae
Silurus glanis L.

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x

Anguillidae
45

Anguilla anguilla (L.)

x

Gadidae
46

Lota lota (L.)

x

x
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Centrarchidae
47

Lepomis gibbosus (L. )

x

48

Percidae
Gymnocephalus baloni Holcik et Hensel

x

49

G.cernnus (L.)

x

50

G.schraetzer (L.)

x

51

Perca fluviatilis L.

x

52

Stizostedion lucioperca (L.)

x

53

St.volgense (Gmelin)

x

54

Zingel streber (L.)

x

55

Z.zingel(L.)

x

56

Gobiidae
Neogobius fluviatilis Pallas

x

57

N.kessleri Guenther

x

58

N.melanostomus

x

59

N.gymnotrachelus (Kessler)

x

60

Proterorhinus marmoratus(Pallas)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Cottidae
61

Cottus gobio L.

x
55

29

32

10

13
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МАТЕРИАЛ И ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ И СТАНДАРТИ
Уловени бяха общо над 3600 екземпляра. Всички риби бяха улавяни посредством уреди за
електронаркоза. След измерването и определянето всички риби бяха връщани обратно в
реката след преминаването на действието на електронаркозата. Пускането се извършваше в
участъци със спокойно течение. При преминаване на прага на смъртност 20% при ювенилни
екземпляри, електрориболова се преустановяваше. Единични екземпляри от съмнителни
видове бяха запазвани в 70% алкохол и преглеждани в лабораторни условия.
Всички пробовзимания се осъществяваха съгласно европейски стандарт EN 14011
EUROPEAN STANDARD - WATER QUALITY – SAMPLING OF FISH WITH
ELECTRICITY – March 2003
Всички пробовземания, избор на речни участъци и начин на осъществяване на
улова са съгласно методиката разработена от FAME Project, за изчисление на
Европейския рибен индекс (EFI-European Fish Index). В текста за всеки участък са
посочени данните които са необходими за изчисление на рибния индекс. В момента
когато тези данни станат достъпни изчислението на индекса може да стане много
бързо чрез стандартния софтуер.

Всички данни бяха записвани в стандартен протокол разработен съгласно европейския
стандарт EN 14011и FAME методологията.

ИЗПОЛЗВАНО ОБОРУДВАНЕ
Разрешително за електрориболов № 35/25.07.2006г. – Веселин Коев
Уред за електрориболов:
Преносим оксиметър:
Преносим рН метър:
Преносим кондуктометър:
Преносим турбидиметър:
GPS 1:
GPS 2:
Надуваема гумена лодка:
Лек автомобил:
Лазерен далекомер
Цифров фотоапарат
Цифрова везна
Преносим компресор

Electrofisher SAMUS 725G – Poland
Portable Oxygen meter WTW mod 340i
Portable pH meter Mod 340i
Portable Conductivity meter (WTW mod COND 340i)
Turbidimeter portable WTW mod Turb 355 IR
Trimble (Mod GeoXM)
Magellan Platinum
„Нырок” – двуместна
Оpel Astra – комби (БИОМ EООД)
Laser Rangefinder - Leica (Mod LRF 1200)
Pentax Optio30
TCM 1-5000g step 1 g
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ТАКСОНОМИЧНИ БЕЛЕЖКИ
Възприета е номенклатурата от Catalog of Fishes - On-Line Version, Updated November 7, 2006.
Род Barbus
Barbus petenyi = Barbus meridionalis petenyi
На всички екземпляри, включително нулевогодишните беше проверяван последния
неразклонен лъч в гръбната перка.
Род Gobio
Особено внимание беше обръщано на видовете от род Gobio – всички уловени екземпляри
бяха внимателно преглеждани предвид голямата морфологична близост на видовете. Найголяма тежест беше давана на белезите – брой разклонени лъчи в гръбната перка,
разположение на аналното отверстие, големина на окото и височина на опашното стъбло. На
белега облюспеност на гърлото и истмуса не бе отдавано значение поради голямата
вариабилност.
Род Cobitis
Cobitis elongatoides и Cobitis strumicae досега са били отъждествявани с Cobitis taenia , който
не се среща в България.
От двете реки мъжки екземпляри бяха установени само в река Русенски Лом. Всички от тях
принадлежаха към вида Cobitis (Bicanestrinia) strumicae, който е нов и за двете реки. В река
Янтра мъжки екземпляри от род Cobitis не бяха установени. Всички екземпляри бяха
проверявани за люспи на Канестрини, на екземпляри с хабитус на C. elongata бяха
преброявани гръбначни прешлени. Не беше установен нито един екземпляр от последния вид.
Род Alburnus и Chalcalburnus
На всички екземпляри са преброявани люспи в страничната линия и лъчи в подопашната
перка. Особено значение се отдава на облюспеността на коремния кил. Екземпляри от род
Chalcalburnus не бяха установени.
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7-ЧЛ

8-ЧЛ

9-БЛ

Бели Лом Кривня

10-БЛ

2

Carassius gibelio

3

Cobitis elongatoides

4

Cobitis strumicae

5
6
7

Gobio gobio

8

Lepomis gibbosus

9

Leuciscus cephalus

1

10

Neogobius fluviatilis

7

8

5

1

11

Pseudorasbora parva

13

9

3

1

12

Rhodeus amarus

13

Silurus glanis

1

1

1

брой екземпляри

40

103

9

33

32

23

52

288

113

156

45

брой видове

7

4

3

7

4

4

6

7

7

8

3

6

18

11

1

8

1

1

12

275

73

78

73

11-БЛ

Barbus petenyi

85

процент на присъствие

Бели Лом Писанец

6-ЧЛ

1

6

общ брой

Черни Лом с. Острица

5-ЧЛ

Бели Лом ПС Каолин

Черни Лом с. Пепелина

4-РЛ

Черни Лом с. Табачка

3-РЛ

Черни Лом с. Червен

2-РЛ

Русенски Лом при
Ивановски манастири

Русенски Лом при
Божичен

1-РЛ

Русенски Лом с. Красен

Русенски Лом Бесарбово

Списък на установените видове в река Русенски Лом по пунктове

28

112

8

1

34

2

18

1

9

11

38

51

36

Ctenopharingodon idella

2

2

9

Cyprinus carpio

9

9

9

123

73

3

27

116

73

22

45

205

82

3

1

15
8

1
5

5

2

6

1

1

1

5

19

44

25
29

31

38

5

1
1

90

37

47

4

6
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6

9

3

27

894

брой видове

10

1
1
1
6

29
1
4

1
6

7

3
15

6
1

3
5
7
1

7

19

2

13
4
1
1

1
6
3

5
4

4
29
1

43
8
1

3
5
3

2
2
1
2
3

1

6
1
3
1

20
80
20
40
40
20
80
80
20
20
60
40
20
40
80
80
60
20
60
100
80
40
80
0
80
40
20
20
20

6-я

196

2

8
238
1
5
26
1
17
16
3
1
11
21
3
9
53
49
6
1
11
105
63
5
48
0
1802
29
1
5
2

37
43

60
16

29

15

2-я

1-я
2
1

8

120

18

3
1

3

2
11

3

13
1

14
2
1

657

96

85

1010

1310

19

149

35

18

16

12

11

2

8

4

брой всичко

2742

27

1130

канал

8-я

старо корито кривина

бяла

7-я

старо корито Ботров

ботров

5-я

%

2
38

4

4-я
8
9

общ брой

Abramis brama
Alburnus alburnus
Aspius aspius
Barbus barbus
Barbus petenyi
Blicca bjoerkna
Carassius gibelio
Cobitis elongatoides
Cobitis strumicae
Cyprinus carpio
Esox lucius
Gobio albipinnatus
Gobio gobio
Gymnocephalus cernuus
Lepomis gibbosus
Leuciscus cephalus
Leuciscus idus
Lota lota
Neogobius fluviatilis
Neogobius gymnotrachelus
Neogobius melanostomus
Perca fluviatilis
Proterorhinus marmoratus
Pseudorasbora parva
Rhodeus amarus
Rutilus rutilus
Sabanejewia balcanica
Scardinius erythrophthalmus
Vimba vimba
брой екземпляри

ценово

3-я
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

джулюница

новград

Списък на установените видове в река Янтра по пунктове
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РЕКА ЯНТРА – ПУНКТ № 3/Я
Описание: Река Янтра – моста между село Новград и село Кривина
Дата: 17 Септември 2006 г.
GPS координати : 43о36'45'' N
25о35'28'' Е
Надморска височина: N/A m
Час: 12.30 (пробовзимане) 14.30 (измерване)
Снимки

Характеристика на средата
Температура на водата по време на пробовземането (oC): 21,3
Проводимост на водата (µS/m): 646
Активна реакция pH: 8,339
Разтворен кислород (mg/l): 12,11
Кислородно насищане (%): 124,4
Мътност на водата (FNU): 4,69
Описание на точката на пробовзимане:
Вирове в трансекта: няма
Бързеи в трансекта: няма
„Мокра” ширина на Реката (m): 60
Ширина на трансекта (m): 2
Дължина на трансекта (m): 110
Средна дълбочина на трансекта (m): 0,70
Максимална дълбочина на речния участък: не е измервана
Обща риболовна площ (m2): 220
Водно ниво: ниско
Прозрачност на водата: дъното се вижда
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Скорост на водното течение: бавно
Дънна растителност: липсва
Крайбрежна растителност (хелофити): липсва
Характер на речното дъно: 95% тиня и 5% камък
Характер на дънната зооценоза: богата – Teodoxus, Unio, Corbicula, Anodonta
Природни укрития: липсват
Бряг: напълно дигиран
Морфологично състояние на речния бряг: напълно нарушен
Ливади покрай речния бряг (на разстояние 50 метра от течението): няма
Селско стопански дейности покрай речния бряг (на разстояние 50 метра от течението): по
единия бряг
Индустриална дейност (на разстояние 500 m от мястото на пробовземане): няма
Миграционни бариери в трансекта: няма
Дървета покрай речния бряг (на разстояние 20 m от течението): >10>50, Salix sp., Populus
sp.
Урбанизираност (постройки), (на разстояние 200 m от мястото на пробовземане): няма
Стратегия на пробонабирането
Стратегия - Газене
Екип: 2 експерти, 1 технически асистент
Метод – частично един бряг
Използвано оборудване:
Уреди за електрориболов: Electrofisher SAMUS 725G – Poland
Тип: Раница
Брой на използваните устройства: 1
Брой на анодите (за устройство): 1
Тип на анода: ринг 300 mm
Волтаж: 200-500 V
Честота: 50 Hz
Тип на импулса: Pulse Direct Current (PDC)
Изходна мощност: 120 W
Използване на стоп мрежи: НЕ
Допълнителни променливи необходими за изчислението на European Fish Index (EFI):
Наклон на речното корито - m/km (‰): N/A
Средногодишна температура на въздуха (°C): N/A
Разстояние от извора (km): N/A
Размер на водосбора нагоре от точката на пробовзимане (km2): N/A
Забележки за трансекта:
Стръмните брегове и дълбоката тиня правят пробовзимането чрез газене почти невъзможно.
Поради големите дълбочини електрориболовът от лодка също е неефикасен. Ние
пробонабирахме от плитък участък със солидна скална подложка. Но в този случай данните не
са представителни за останалата част от Реката, те са преекспонирани тъй като в другите
участъци на Реката видовото разнообразие и числеността са далеч по-малки. Този участък се
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използва за любителски риболов (с въдици) на щуки и сомове. Вероятно по време на
пролетната размножителна миграция тук се формират големи струпвания на мигриращи
видове.
Резултати:
Бяха установени 40 екземпляра от 10 вида, както следва:
1. Cobitis elongatoides - 9 екз.
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (под 60 mm TL) – 0 екз.
възрастни (80 – 100 mm TL) – 9 екз.
2. Esox lucius - 7 екз.
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (под 0 mm TL) – 0 екз.
възрастни (225 – 360 mm TL) – 7 екз.
3. Gymnocephalus cernuus – 6 екз.
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (под 80 mm TL) – 6 екз.
възрастни (0 mm TL) – 0 екз.
4. Neogobius gymnotrachelus - 5 екз.
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (под 0 mm TL) –0 екз.
възрастни (70 – 80 mm TL) – 5 екз.
5. Neogobius fluviatilis - 3 екз.
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (под 50 mm TL) – 3 екз.
възрастни (0 mm TL) – 0 екз.
6. Neogobius melanostomus - 3 екз.
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (под 55 mm TL) – 3 екз.
възрастни (0 mm TL) – 0 екз.
7. Alburnus alburnus - 3 екз.
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (под 40 mm TL) – 3 екз.
възрастни (0 mm TL) – 0 екз.
8. Vimba vimba - 2 екз.
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (под 50 mm TL) – 2 екз.
възрастни (0 mm TL) – 0 екз.
9. Lepomis gibbosus - 1 екз.
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (под 40 mm TL) – 0 екз.
възрастни (145 mm TL) – 1 екз.
10. Rhodeus amarus - 1 екз.
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (под 20 mm TL) – 0 екз.
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възрастни (45 mm TL) – 1 екз.
всичко: 40 екз.
Обсъждане:
В този участък Реката е силно повлияна от човешката дейност – бреговете са напълно
дигирани, стръмни и не предоставят никакви естествени укрития за рибите. Дъното е
покрито с дебел слой тиня, липсва висша водна растителност. От този участък надолу
Реката е дълбока със стръмни изкуствени брегове и слабо изразено течение. Проучванията
със стандартни методи за риболов в реки (съгласно методиката FAME и европейският
стандарт CEN 14011) са невъзможни. Конвенционалните (рибарски) методи (с мрежени
уреди и въдици) могат да бъдат полезни само за обща информация, но не могат да се
използват за мониторинг или за създаване на ясна картина за ихтиофауната, тъй като са
изключително селективни и не могат да създадат стандартни условия необходими за
провеждането на мониторинг. От установените видове се вижда, че преобладаващи са
представители на видове, които са генеративно литофилни, т.е. размножават се като
полепват хайвера си по камъни и други твърди предмети – попчетата и бибаните.
Видове, които са консервационно значими не бяха установени. Този участък е характерен с
много бедната собствена ихтиофауна, основната част от видовете са временни обитатели,
които или навлизат от Дунав или идват да зимуват в по-дълбоки води от горното течение.
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РЕКА ЯНТРА – ПУНКТ №4/Я
Описание: Река Янтра до село Джулюница
Дата: 17 Септември 2006 г.
GPS координати : 43о34'54'' N
25о37'24'' Е
Надморска височина: 14 m
Час: 11:30 (пробовзимане) 12:30 (измерване) 14:00
Снимки

Характеристика на средата
Температура на водата по време на пробовземането (oC): 20,4
Проводимост на водата (µS/m): 663
Активна реакция pH: 8,57
Разтворен кислород (mg/l): 10,12
Кислородно насищане (%): 110,3
Мътност на водата (FNU): 7,27
Описание на точката на пробовзимане:
Вирове в трансекта: 3
Бързеи в трансекта: 1
„Мокра” ширина на Реката (m): 35
Ширина на трансекта (m): 2
Дължина на трансекта (m): 160
Средна дълбочина на трансекта (m): 0,80
Максимална дълбочина на речния участък: не е измервана
Обща риболовна площ (m2): 320
Водно ниво: ниско
Прозрачност на водата: дъното се вижда
Скорост на водното течение: средна до бърза
Дънна растителност: липсва
Крайбрежна растителност (хелофити): липсва
Характер на речното дъно: 80% пясък, 15% филц и 5% баластра
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Характер на дънната зооценоза: богата
Природни укрития: естествени
Бряг: с обширна заливаема зона
Морфологично състояние на речния бряг: напълно нарушен
Ливади покрай речния бряг (на разстояние 50 метра от течението): няма
Селско стопански дейности покрай речния бряг (на разстояние 50 метра от
течението): няма
Индустриална дейност (на разстояние 500 m от мястото на пробовземане): няма
Миграционни бариери в трансекта: няма
Дървета покрай речния бряг (на разстояние 20 m от течението): >10>50, Salix
Populus- култури
Урбанизираност (постройки), (на разстояние 200 m от мястото на пробовземане):
няма
Стратегия на пробонабирането
Стратегия - Газене
Екип: 2 експерти, 1 технически асистент
Метод – частично един бряг
Използвано оборудване:
Уреди за електрориболов: Electrofisher SAMUS 725G – Poland
Тип: Раница
Брой на използваните устройства: 1
Брой на анодите (за устройство): 1
Тип на анода: ринг 300 mm
Волтаж: 200-500 V
Честота: 50 Hz
Тип на импулса: Pulse Direct Current (PDC)
Изходна мощност: 120 W
Използване на стоп мрежи: НЕ
Допълнителни променливи необходими за изчислението на European Fish Index (EFI):
Наклон на речното корито - m/km (‰): N/A
Средногодишна температура на въздуха (°C): N/A
Разстояние от извора (km): N/A
Размер на водосбора нагоре от точката на пробовзимане (km2): N/A
Забележки за трансекта:
От двете страни Реката е дигирана, но разстоянието между дигите е достатъчно голямо, за да
се оформи речно легло. В края на трансекта има малък остров обрасъл с дървесна растителност
(основно бяла върба).
Резултати:
На риболовна площ от 320 м2 бяха установени 96 екземпляра от 18 вида, с общо тегло 4128
грама, както следва:
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1. Rutilus rutilus – 25 екз.
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (под 70 mm TL) – 0 екз.
възрастни (100 – 135 mm TL) – 25 екз.
2. Gobio albipinnatus - 15 екз
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (под 40 mm TL) – 5 екз.
възрастни (50 – 70 mm TL) – 10екз.
3. Alburnus alburnus - 9 екз.
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (под 50 mm TL) – 3 екз.
възрастни (70 – 110 mm TL) – 6 екз.
4. Abramis brama - 8 екз
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (под 80 mm TL) – 7 екз.
възрастни (143 mm TL) – 1 екз.
5. Leuciscus cephalus - 7 екз.
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (под 70 mm TL) – 0 екз.
възрастни (225 – 345 mm TL) – 7 екз.
6. Scardinius erythrophthalmus - 5 екз.
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (под 70 mm TL) – 0 екз.
възрастни (130 – 190 mm TL) – 5 екз.
7. Lepomis gibbosus - 5 екз.
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (под 40 mm TL) – 0 екз.
възрастни (84 – 115 mm TL) – 5 екз.
8. Esox lucius - 3 екз.
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (под 200 mm TL) – 0 екз.
възрастни (300 – 400 mm TL) – 3 екз.
9. Protherorinus marmoratus - 3 екз
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (под 30 mm TL) – 1 екз.
възрастни (45-60 mm TL) – 2 екз.
10. Gymnocephalus cernuus – 3 екз.
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (под 0 mm TL) – 0 екз.
възрастни (75 – 85 mm TL) – 3 екз.
11. Neogobius fluviatilis - 2 екз.
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (под 40 mm TL) – 2 екз.
възрастни – 0 екз.
12. Neogobius gymnotrachelus - 2 екз.
Размерна характеристика:
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нулевогодишни 0+ – 0 екз.
възрастни (60 mm TL) – 2 екз.
13. Perca fluviatilis - 2 екз.
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ : 0 екз.
възрастни (90-100 mm TL) – 2 екз.
14. Blicca bjoerkna - 1 екз
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+;– 0 екз.
възрастни (80 – 100mm TL) – 1 екз.
15. Barbus barbus - 1 екз
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (под 70 mm TL) – 1 екз.
възрастни – 0 екз.
16. Neogobius melanostomus - 1 екз.
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (под 44 mm TL) – 1 екз.
възрастни– 0 екз.
17. Carassius gibelio - 1 екз.
Размерна характеристика:
нулевогодишни – 0 екз.
възрастни (128 mm TL) – 1 екз.
18. Leuciscus idus - 1 екз
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (под 80 mm TL) – 1 екз.
възрастни - 0 екз.
всичко: 96 екз.
Забележки:
Това е участъкът с най-богато видово разнообразие и най-висока биомаса и въпреки
ниската численост, може да се определи като еталонен за тази част от течението на Реката.
Дори и този участък обаче е засегнат от инвазията на видове като слънчевата рибка и
сребристата каракуда. Забелязва се липса на млади екземпляри, което обаче вероятно се
дължи на високата численост на хищните видове щука и кефал.
За отбелязване е високата численост (втора по численост) на белоперата кротушка (Gobio
albipinnatus) – застрашен вид включен в 2006 IUCN Red List категория LR/lc.
Тук също беше установен инвазивният азиатски вид мида - Corbicula sp., на когото
вероятно се дължи инвазията на попчетата.
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РЕКА ЯНТРА – №5/Я
Описание: Река Янтра – 200 метра северно от моста до село Ценово
Дата: 17 Септември 2006 г.
GPS координати : 43о32'54'' N
25о40'13'' Е
Надморска височина: 22 m
Час: 8:30 (пробовзимане) 9:50 (измерване) 11:00
Снимки

Характеристика на средата
Температура на водата по време на пробовземането (oC): 19,5
Проводимост на водата (µS/m): 605
Активна реакция pH: 7,912
Разтворен кислород (mg/l): 9,22
Кислородно насищане (%): 100,2
Мътност на водата (FNU): 4,00
Описание на точката на пробовзимане:
Вирове в трансекта: 1
Бързеи в трансекта: 1
„Мокра” ширина на Реката (m): 40
Ширина на трансекта (m): 2
Дължина на трансекта (m): 180
Средна дълбочина на трансекта (m): 0,40
Максимална дълбочина на речния участък: 1,70 м
Обща риболовна площ (m2): 360
Водно ниво: ниско
Прозрачност на водата: дъното се вижда
Скорост на водното течение: средна до бърза
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Дънна растителност: липсва
Крайбрежна растителност (хелофити): липсва
Характер на речното дъно: 70% пясък, 20% филц и 10%баластра
Характер на дънната зооценоза: средно богата – Corbicula, Viviparus, Anodonta,
Unio
Природни укрития: слабо застъпени
Бряг: стръмен
Морфологично състояние на речния бряг: напълно дигиран
Ливади покрай речния бряг (на разстояние 50 метра от течението): няма
Селско стопански дейности покрай речния бряг (на разстояние 50 метра от течението): по
двата бряга
Индустриална дейност (на разстояние 500 m от мястото на пробовземане): няма
Миграционни бариери в трансекта: няма
Дървета покрай речния бряг (на разстояние 20 m от течението): >10>50, Salix sp., Култури
от топола
Урбанизираност (постройки), (на разстояние 200 m от мястото на пробовземане): няма
Стратегия на пробонабирането
Стратегия - Газене
Екип: 2 експерти, 1 технически асистент
Метод – частично един бряг
Използвано оборудване:
Уреди за електрориболов: Electrofisher SAMUS 725G – Poland
Тип: Раница
Брой на използваните устройства: 1
Брой на анодите (за устройство): 1
Тип на анода: ринг 300 mm
Волтаж: 200-500 V
Честота: 50 Hz
Тип на импулса: Pulse Direct Current (PDC)
Изходна мощност: 120 W
Използване на стоп мрежи: НЕ
Допълнителни променливи необходими за изчислението на European Fish Index (EFI):
Наклон на речното корито - m/km (‰): N/A
Средногодишна температура на въздуха (°C): N/A
Разстояние от извора (km): N/A
Размер на водосбора нагоре от точката на пробовзимане (km2): N/A
Забележки за трансекта:
Реката е дигирана от двете страни но формира сравнително широко речно легло, течението е
сравнително бързо с много добре развити естествени укрития.
Резултати:
Бяха установени 85 екземпляра от 17 вида, както следва:
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1. Alburnus alburnus - 29 екз.
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (под 55 mm TL) – 10 екз.
възрастни (100 – 165 mm TL) – 19 екз.
2. Rhodeus amarus - 14 екз.
3. Gobio albipinnatus - 6 екз
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (под 50 mm TL) – 2 екз.
възрастни (70 – 110mm TL) – 4 екз.
4. Neogobius fluviatilis - 6 екз.- възрастни (70 – 95 mm TL)
5. Leuciscus cephalus - 5 екз. възрастни (150 – 320 mm TL)
6. Cobitis elongatoides - 5 екз. - възрастни
7. Barbus barbus - 4 екз
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (под 100 mm TL) – 2 екз.
възрастни (120 – 270 mm TL) –2 екз.
8. Leuciscus idus - 4 екз
Размерна характеристика: 100-130 mm
9. Perca fluviatilis- 3 екз.
Размерна характеристика: (70 – 80 mm TL)
10. Rutilus rutilus – 2 екз.
Размерна характеристика: (60 –70 mm TL)
11. Neogobius gymnotrachelus - 1 екз.
12. Proterorhinus marmoratus - 1 екз
13. Carassius gibelio - 1 екз.
Размерна характеристика: 116mm TL
14. Cobitis strumicae – 1 екз. женски
15. Sabanejewia balcanica - 1 екз. възрастeн
16. Aspius aspius - 1 екз.
Размерна характеристика: 105 mm TL
17. Esox lucius - 1 екз.
Размерна характеристика: 310mm TL
всичко: 85 екз.
Забележки:
Този участък има структура на ихтиофауната много подобна на този до с. Джулюница.
Това са двата сайта с най-добре запазена структура на рибните популации.
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РЕКА ЯНТРА – №7/Я
Описание: Река Янтра – до село Ботров
Дата: 16 Септември 2006 г.
GPS координати : 43о30'29'' N
25о40'10'' Е
Надморска височина: 28 m
Час: 12:00 (пробовзимане) N/A(измерване) 15:00
Снимки

Характеристика на средата
Температура на водата по време на пробовземането (oC): 19,8
Проводимост на водата (µS/m): 598
Активна реакция pH: 8,001
Разтворен кислород (mg/l): 6,15
Кислородно насищане (%): 67,4
Мътност на водата (FNU): 4,29
Описание на точката на пробовзимане:
Вирове в трансекта: 2
Бързеи в трансекта: 1
„Мокра” ширина на Реката (m): 65
Ширина на трансекта (m): 2
Дължина на трансекта (m): 80
Средна дълбочина на трансекта (m): N/A
Максимална дълбочина на речния участък: 3
Обща риболовна площ (m2): 160
Водно ниво: нормално
Прозрачност на водата: дъното се вижда
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Скорост на водното течение: средна до бърза
Дънна растителност: рядка , алги висши растения - Potamogeton
Крайбрежна растителност (хелофити): липсва
Характер на речното дъно: 20% филц, 40%баластра и 20 % камък (64-256 мм)
Характер на дънната зооценоза: средна – Corbicula sp.
Природни укрития: слабо застъпени
Бряг: стръмен > 450
Морфологично състояние на речния бряг: частично изкуствен
Ливади покрай речния бряг (на разстояние 50 метра от течението): няма
Селско стопански дейности покрай речния бряг (на разстояние 50 метра от
течението): няма
Индустриална дейност (на разстояние 500 m от мястото на пробовземане): няма
Миграционни бариери в трансекта: няма
Дървета покрай речния бряг (на разстояние 20 m от течението): >10>50 Култури от
топола, Salix
Урбанизираност (постройки), (на разстояние 200 m от мястото на пробовземане):
няма
Стратегия на пробонабирането
Стратегия - Газене
Екип: 2 експерти, 1 технически асистент
Метод – частично един бряг
Използвано оборудване:
Уреди за електрориболов: Electrofisher SAMUS 725G – Poland
Тип: Раница
Брой на използваните устройства: 1
Брой на анодите (за устройство): 1
Тип на анода: ринг 300 mm
Волтаж: 200-500 V
Честота: 50 Hz
Тип на импулса: Pulse Direct Current (PDC)
Изходна мощност: 120 W
Използване на стоп мрежи: НЕ
Допълнителни променливи необходими за изчислението на European Fish Index (EFI):
Наклон на речното корито - m/km (‰): N/A
Средногодишна температура на въздуха (°C): N/A
Разстояние от извора (km): N/A
Размер на водосбора нагоре от точката на пробовзимане (km2): N/A
Забележки за трансекта:

Резултати:
Бяха установени 12 вида с общ брой 1010, както следва:
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1. Rhodeus amarus - 657 екз.
2. Alburnus alburnus - 196 екз. -нулевогодишни 0+ (22-66 mm TL)
3. Neogobius melanostomus – 43 екз.
Размерна характеристика: 47-105mm
4. Neogobius gymnotrachelus - 37 екз.
Размерна характеристика: 30-80 mm TL
5. Proterorhinus marmoratus - 29 екз
Размерна характеристика: 45-65 mmTL
6. Leuciscus cephalus - 29 екз.
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (под 60 mm TL) –29 екз.
възрастни – 0екз.
7. Barbus petenyi - 7 екз
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (под 55 mm TL) – 7 екз.
възрастни – 0 екз.
8. Lepomis gibbosus- 4 екз.
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (под 50 mm TL) – 4 екз.
възрастни (80 – 200 mm TL) – 0 екз.
9. Gobio gobio - 3 екз
Размерна характеристика:60 – 80 mm TL
10. Carassius gibelio - 2 екз.
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (под 60 mm TL) – 2 екз.
възрастни – 0 екз.
11. Cobitis strumicae - 2 екз. възрастни
12. Leuciscus idus - 1 екз
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (под 80 mm TL) – 1 екз.
възрастни – 0 екз.
всичко: 1010 екз.
Забележки:
Тук е имало каменен бент на Реката, който е повишавал нивото на Реката, за да може да
навлиза в мъртвицата, сега този бент е напълно разрушен (както се вижда от снимката) и не
представлява миграционна бариера. Шлюзовете свързващи Реката с мъртвицата все още
стоят, но са напълно нефункциониращи, затрупани са отдавна с пръст.
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РЕКА ЯНТРА –№ 8/Я
Описание: Река Янтра – гРека Бяла след моста на Кольо Фичето
Дата: 15 Септември 2006 г.
GPS координати : 43о28'25'' N
25о48'31'' Е
Надморска височина: N/A
Час: 18:45 (пробовзимане) N/A(измерване) 19:30
Снимки

Характеристика на средата
Температура на водата по време на пробовземането (oC): N/A
Проводимост на водата (µS/m): N/A
Активна реакция pH: N/A
Разтворен кислород (mg/l): N/A
Кислородно насищане (%):N/A
Мътност на водата (FNU): N/A
Описание на точката на пробовзимане:
Вирове в трансекта: 2
Бързеи в трансекта: 1
„Мокра” ширина на Реката (m): 13
Ширина на трансекта (m): 1
Дължина на трансекта (m): 50
Средна дълбочина на трансекта (m): 0,70
Максимална дълбочина на речния участък: N/A
Обща риболовна площ (m2): 50
Водно ниво: нормално
Прозрачност на водата: дъното се вижда
Скорост на водното течение: бавно до средно
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Дънна растителност: богата, висши растения – Potamogeton pectinatus, P
gramineus, P. natans
Крайбрежна растителност (хелофити): рядка Typha sp. Juncus sp.
Характер на речното дъно: 40% тиня, 10% пясък, 20% филц и 30 % камък (64-256
мм)
Характер на дънната зооценоза: богата – Corbicula, Anodonta
Природни укрития: слабо застъпени
Бряг: полегат < 450
Морфологично състояние на речния бряг: естествен
Ливади покрай речния бряг (на разстояние 50 метра от течението): няма
Селско стопански дейности покрай речния бряг (на разстояние 50 метра от
течението): няма
Индустриална дейност (на разстояние 500 m от мястото на пробовземане): няма
Миграционни бариери в трансекта: няма
Дървета покрай речния бряг (на разстояние 20 m от течението): > 50 Култури от
топола, Salix alba
Урбанизираност (постройки), (на разстояние 200 m от мястото на пробовземане):
няма
Стратегия на пробонабирането
Стратегия - Газене
Екип: 2 експерти
Метод – частично един бряг
Използвано оборудване:
Уреди за електрориболов: Electrofisher SAMUS 725G – Poland
Тип: Раница
Брой на използваните устройства: 1
Брой на анодите (за устройство): 1
Тип на анода: ринг 300 mm
Волтаж: 200-500 V
Честота: 50 Hz
Тип на импулса: Pulse Direct Current (PDC)
Изходна мощност: 120 W
Използване на стоп мрежи: НЕ
Допълнителни променливи необходими за изчислението на European Fish Index (EFI):
Наклон на речното корито - m/km (‰): N/A
Средногодишна температура на въздуха (°C): N/A
Разстояние от извора (km): N/A
Размер на водосбора нагоре от точката на пробовзимане (km2): N/A
Резултати:
Бяха установени 12 вида с общ брой 1310, както следва:
1. Rhodeus amarus - 1130 екз.
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Размерна характеристика: 20-57mm TL
2. Neogobius gymnotrachelus - 60 екз.
Размерна характеристика: 70-110 mm TL
3. Lepomis gibbosus- 43 екз.
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (30-50 mm TL) – 43 екз.
4. Neogobius melanostomus – 16 екз.
Размерна характеристика: 54-100 mm TL
5. Proterorhinus marmoratus - 15 екз
Размерна характеристика: 40 – 70 mm TL
6. Carassius gibelio - 13 екз.
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (40- 70 mm TL) – 13 екз.
възрастни – 0 екз.
7. Barbus petenyi - 10 екз
Размерна характеристика: 36 – 74 mm TL
8. Leuciscus cephalus - 8 екз.
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (под 70 mm TL) – 6 екз.
възрастни (200 mm TL) – 2 екз.
9. Cobitis elongatoides - 2 екз. възрастни
10. Cobitis strumicae - 2 екз. възрастни
11. Cyprinus carpio - 1 екз.
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (под 70 mm TL) – 0 екз.
възрастни (200 mm TL) – 1 екз.
12. Lota lota - 1 екз възрастен 400 мм

всичко: 1310 екз.
Забележки:
Този пункт е единственото място където беше уловена михалца Lota lota. Структурата на
ихтиофауната е сравнително нарушена и прилича повече на фауна на стоящи води, което е
индикация за биогенно замърсяване. Наличието на шаран го отдаваме на вероятно
зарибяване проведено от местните структури на ИАРА или СЛРБ. Мястото е доста
използвано за любителски риболов с въдици.
Бяха установени и два екземпляра прав езерен рак (Astacus leptodactylus).Също бе
установена и инвазивната азиатска мида Corbicula fluminea/fluminalis.
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РЕКА ЯНТРА – № 1/Я
Описане: Приток на Река Янтра след село Ценово
Дата: 17 Септември 2006
GPS координати : 43о32'28'' N
25о36'38'' Е
Надморска височина: N/A
Час: 15:15 (пробовзимане) - (измерване) 16:15
Характеристика на средата
Температура на водата по време на пробовземането (oC): 19,6
Проводимост на водата (µS/m): 1462
Активна реакция pH: 8,62
Разтворен кислород (mg/l): 10,02
Кислородно насищане (%): 107,9
Мътност на водата (FNU): 92,38
Описание на точката на пробовзимане:
Вирове в трансекта: няма
Бързеи в трансекта: няма
„Мокра” ширина на Реката (m): 2
Ширина на трансекта (m): 2
Дължина на трансекта (m): 40
Средна дълбочина на трансекта (m): 0,70
Максимална дълбочина на речния участък (m): 1,20
Обща площ на риболова (m2): 40
Водно ниво: нормално
Прозрачност на водата: дъното не се вижда
Скорост на водното течение: средно
Дънна растителност: средно – Myriophilum sp.
Крайбрежна растителност (хелофити): средно Typha latifolia
Характер на речното дъно: 100% глина
Характер на дънната зооценоза: липсва
Природни укрития: липсват
Бряг: стръмен >45о
Морфологично състояние на речния бряг: напълно дигиран
Ливади покрай речния бряг (на разстояние 50 метра от течението): няма
Селско стопански дейности покрай речния бряг (на разстояние 50 метра от
течението): по двата бряга
Индустриална дейност (на разстояние 500 m от мястото на пробовземане): няма
Миграционни бариери в трансекта: няма
Дървета покрай речния бряг на 20 от течението: <10 Populus -култура
Урбанизираност (постройки), (на разстояние 200 m от мястото на пробовземане):
няма
Стратегия на пробонабирането
Стратегия – газене
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Екип: 2 експерти, 1 технически сътрудник
Метод – пълно обхождане
Използвано оборудване:
Уреди за електрориболов: Electrofisher SAMUS 725G – Poland
Тип: Раница
Брой на използваните устройства: 1
Брой на анодите (за устройство): 1
Тип на анода: ринг 300 mm
Волтаж: 200-500 V
Честота: 50 Hz
Тип на импулса: Pulse Direct Current (PDC)
Изходна мощност: 120 W
Използване на стоп мрежи: НЕ
Допълнителни променливи необходими за изчислението на European Fish Index (EFI):
Наклон на речното корито - m/km (‰): N/A
Средногодишна температура на въздуха (°C): N/A
Разстояние от извора (km): N/A
Размер на водосбора нагоре от точката на пробовзимане (km2): N/A
Забележки за трансекта:
Резултати:
Бяха установени 4 вида с общ брой 35, както следва:
1. Carasius gibelio – 18 екз.
Размерна характеристика: 65 – 145 mm TL
2. Pseodorasbora parva – 13 екз.
Размерна характеристика: 32-70 mm TL
3. Lepomis gibosus –3 екз.
Размерна характеристика:
възрастова група 0+ (под 70 mm TL) – 3 екз.
полово зрели – 0 екз.
4. Rodeus amarus – 1 екз. – 31 мм
всичко: 35 екз.
Забележки:
Този пункт беше избран, за да се установи качеството на водата и състава на ихтиофауната
на някои от притоците в долното течение. Както се вижда състоянието на речната
екосистема тук е изключително тежко. Водата е силно замърсена, за което може да се съди
и по изключително високата й проводимост – над 1400 mS/cm. Замърсяването вероятно се
дължи на обработваемите земи, през които този канал преминава.
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РЕКА ЯНТРА – №2/Я
Описане: Старо корито на Река Янтра при село Кривина
Дата: 17 Септември 2006
GPS координати : 43о37'26'' N
25о34'37'' Е
Надморска височина: N/A
Час: 11.00 (пробовзимане) N/A (измерване)14.00
Снимки

Характеристика на средата
Температура на водата по време на пробовземането (oC): 21,5
Проводимост на водата (µS/m): 459
Активна реакция pH: 8,275
Разтворен кислород (mg/l): 12,20
Кислородно насищане (%): 139,9
Мътност на водата (FNU): 11,97
Описание на точката на пробовзимане:
Вирове в трансекта: N/A
Бързеи в трансекта: N/A
„Мокра” ширина на Реката (m): N/A
Ширина на трансекта (m): N/A
Дължина на трансекта (m): N/A
Средна дълбочина на трансекта (m): N/A
Максимална дълбочина на речния участък (m): N/A
Обща площ на риболова (m2): N/A
Водно ниво: N/A
Прозрачност на водата: N/A
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Скорост на водното течение: средно
Дънна растителност: средно – Myriophilum sp.
Крайбрежна растителност (хелофити): средно Typha latifolia
Характер на речното дъно: 100% глина
Характер на дънната зооценоза: липсва
Природни укрития: липсва
Бряг: стръмен >45о
Морфологично състояние на речния бряг: напълно дигиран
Ливади покрай речния бряг (на разстояние 50 метра от течението): няма
Селско стопански дейности покрай речния бряг (на разстояние 50 метра от
течението): по двата бряга
Индустриална дейност (на разстояние 500 m от мястото на пробовземане): няма
Миграционни бариери в трансекта: няма
Дървета покрай речния бряг на 20 от течението: <10 Populus
Урбанизираност (постройки), (на разстояние 200 m от мястото на пробовземане):
няма
Стратегия на пробонабирането
Стратегия – улов със серкме
Екип: 2 експерти, 1 технически сътрудник
Метод – пълно
Използвано оборудване:
Уреди за електрориболов: Electrofisher SAMUS 725G – Poland
Тип: Раница
Брой на използваните устройства: 1
Брой на анодите (за устройство): 1
Тип на анода: ринг 300 mm
Волтаж: 200-500 V
Честота: 50 Hz
Тип на импулса: Pulse Direct Current (PDC)
Изходна мощност: 120 W
Използване на стоп мрежи: НЕ
Допълнителни променливи необходими за изчислението на European Fish Index (EFI):
Наклон на речното корито - m/km (‰): N/A
Средногодишна температура на въздуха (°C): N/A
Разстояние от извора (km): N/A
Размер на водосбора нагоре от точката на пробовзимане (km2): N/A
Забележки за трансекта:
Мъртвицата е затворена напълно откъм Реката през пролетта на тази година 2006 поради
големите наводнения. Преди това шлюзовете е можело да се отварят, тази година обаче те са
засипани с чували с пясък и пръст.
Резултати:
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Бяха установени 8 вида с общ брой 149, както следва:
1. Carasius gibelio – 120 екз.
2. Rutilus rutilus – 17 екз.
3. Pseodorasbora parva – 3 екз.
4. Gymnocephalus cernuus – 3 екз.
5. Alburnus alburnus –2 екз.
6. Perca fluviatilis – 2 екз.
7. Aspius aspius – 1 екз.
8. Lepomis gibosus – 1 екз.

всичко: 149 екз.
Забележки:
Повечето от екземплярите бяха взети от улова на местен рибар със серкме. Трябва да се
отбележи голямата селективност на този вид риболов, утежнена и от факта, че рибаря е
отбирал само рибките, които не са бодливи. Това означава, че реалната численост на
видове като Lepomis gibosus, Perca fluviatilis, Gymnocephalus cernuus е много по-голяма. Поголямата част от уловените рибки бяха на възраст 0+, с изключение на сребристите
каракуди. Следващата година вероятно видовият състав ще се състои само от каракуди и
псеудоразбори, както е в другите мъртвици на Реката.
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РЕКА ЯНТРА –№6/Я
Описане: Старо корито на Река Янтра до село Ботров
Дата: 16 Септември 2006
GPS координати : 43о30'52'' N
25о40'45'' Е
Надморска височина: 20 м
Час: 12’00 (пробовзимане) N/A (измерване) 14’00
Снимки

Характеристика на средата
Температура на водата по време на пробовземането (oC): 22
Проводимост на водата (µS/m): 773
Активна реакция pH:9,003
Разтворен кислород (mg/l): 12,88
Кислородно насищане (%): 146,6
Мътност на водата (FNU): 16,24
Описание на точката на пробовзимане:
Вирове в трансекта: N/A
Бързеи в трансекта: N/A
„Мокра” ширина на Реката (m): 85
Ширина на трансекта (m): 1,5
Дължина на трансекта (m): 50
Средна дълбочина на трансекта (m): N/A
Максимална дълбочина на речния участък (m): N/A
Обща площ на риболова (m2): 75
Водно ниво: нормално
Прозрачност на водата: дъното не се вижда
Скорост на водното течение: N/A
Дънна растителност: средно – Potamogeton gramineus, P. Pectinatus, P. natans,
Ceratophilum, Miriophilum
Крайбрежна растителност (хелофити): средно Typha latifolia, Phragmitеs australis
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Характер на речното дъно: 100% тиня
Характер на дънната зооценоза: N/A
Природни укрития: слабо застъпени
Бряг: полегат
Морфологично състояние на речния бряг: частично изкуствен
Ливади покрай речния бряг (на разстояние 50 метра от течението): няма
Селско стопански дейности покрай речния бряг (на разстояние 50 метра от
течението): по двата бряга
Индустриална дейност (на разстояние 500 m от мястото на пробовземане): няма
Миграционни бариери в трансекта: да
Дървета покрай речния бряг на 20 от течението: <10 Salix sp.
Урбанизираност (постройки), (на разстояние 200 m от мястото на пробовземане):
няма
Стратегия на пробонабирането
Стратегия – от лодка
Екип: 2 експерти, 1 технически сътрудник
Метод – частично случайно
Използвано оборудване:
Уреди за електрориболов: Electrofisher SAMUS 725G – Poland
Тип: Раница
Брой на използваните устройства: 1
Брой на анодите (за устройство): 1
Тип на анода: ринг 300 mm
Волтаж: 200-500 V
Честота: 50 Hz
Тип на импулса: Pulse Direct Current (PDC)
Изходна мощност: 120 W
Използване на стоп мрежи: НЕ
Допълнителни променливи необходими за изчислението на European Fish Index (EFI):
Наклон на речното корито - m/km (‰): N/A
Средногодишна температура на въздуха (°C): N/A
Разстояние от извора (km): N/A
Размер на водосбора нагоре от точката на пробовзимане (km2): N/A
Забележки за трансекта:
Резултати:
Бяха установени 19 екземпляра от 2 вида, както следва:
1. Pseodorasbora parva – 11 екз.
Размерна характеристика:
възрастова група 0+ (под 70 mm TL) – 10 екз.
полово зрели (80 – 200 mm TL) – 1 екз
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2. Carasius gibelio – 8 екз.
Размерна характеристика:
възрастова група 0+ (под 70 mm TL) – 2 екз.
полово зрели (80 – 200 mm TL) – 6 екз
всичко: 19 екз.
Забележки:
Водоемът е силно еутрофизирал, има цъфтеж на зелени водорасли и много неблагоприятен
кислороден режим. Притока на прясна вода е единствено чрез подпочвени води. Общо взето
има рибна фауна и абиотични характеристики на безотточен микроязовиРека Такова е
състоянието на всички мъртвици, които до голяма степен функционират като селски
микроязовири за напояване и отглеждане на риба.
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РЕКА РУСЕНСКИ ЛОМ
РЕКА РУСЕНСКИ ЛОМ – №1/РЛ
Описание: Река Русенски Лом в село Бесарбово
Дата: 06 Октомври 2006 г.
GPS координати : 43о46'08'' N
25о57'40'' Е
Надморска височина: N/A
Час: 15:25 (пробовзимане) N/A(измерване) 16:30
Снимки

Характеристика на средата
Температура на водата по време на пробовземането (oC): 17,2
Проводимост на водата (µS/m): 840
Активна реакция pH: 8,115
Разтворен кислород (mg/l): 9,37
Кислородно насищане (%):96,9
Мътност на водата (FNU): 128,6
Описание на точката на пробовзимане:
Вирове в трансекта: няма
Бързеи в трансекта: няма
„Мокра” ширина на Реката (m): 13
Ширина на трансекта (m): 2
Дължина на трансекта (m): 50+25
Средна дълбочина на трансекта (m): 1,20
Максимална дълбочина на речния участък: 2
Обща риболовна площ (m2): 150
Водно ниво: нормално
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Прозрачност на водата: не се вижда
Скорост на водното течение: средна
Дънна растителност: липсва
Крайбрежна растителност (хелофити): липсва
Характер на речното дъно: 85% глина и 15 % камък (64-256 мм)
Характер на дънната зооценоза: рядка – Teodoxus sp.
Природни укрития: слабо застъпени
Бряг: стръмен > 450
Морфологично състояние на речния бряг: напълно дигиран
Ливади покрай речния бряг (на разстояние 50 метра от течението): няма
Селско стопански дейности покрай речния бряг (на разстояние 50 метра от
течението): по двата бряга
Индустриална дейност (на разстояние 500 m от мястото на пробовземане): да –
фабрика и мелница
Миграционни бариери в трансекта: няма
Дървета покрай речния бряг (на разстояние 20 m от течението): <10 Salix alba
Урбанизираност (постройки), (на разстояние 200 m от мястото на пробовземане):
>5>10
Стратегия на пробонабирането
Стратегия – Газене , от лодка
Екип: 2 експерти, 1 технически сътрудник
Метод – частично два бряга
Използвано оборудване:
Уреди за електрориболов: Electrofisher SAMUS 725G – Poland
Тип: Раница
Брой на използваните устройства: 1
Брой на анодите (за устройство): 1
Тип на анода: ринг 300 mm
Волтаж: 200-500 V
Честота: 50 Hz
Тип на импулса: Pulse Direct Current (PDC)
Изходна мощност: 120 W
Използване на стоп мрежи: НЕ
Допълнителни променливи необходими за изчислението на European Fish Index (EFI):
Наклон на речното корито - m/km (‰): N/A
Средногодишна температура на въздуха (°C): N/A
Разстояние от извора (km): N/A
Размер на водосбора нагоре от точката на пробовзимане (km2): N/A
Забележки за трансекта:
Трансектът е вътре в селото близо до мелницата. Наоколо има кошари и фабрики. Брегът е
напълно дигиран без заливаема зона.
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Резултати:
Бяха установени 7 вида с общ брой 39, както следва:
1. Pseodorasbora parva - 12 екз.
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (под 70 mm TL) – 7 екз.
възрастни (80 – 200 mm TL) – 5 екз.
2. Carassius gibelio - 11 екз.
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (под 70 mm TL) – 10 екз.
възрастни (80 – 200 mm TL) – 1 екз.
3. Neogobius fluviatilis – 7 екз.
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (под 70 mm TL) – 7 екз.
възрастни (80 – 200 mm TL) – 0 екз.
4. Barbus petenyi - 6 екз нулевогодишни 0+ (под 70 mm TL)
5. Siluris glanis – 1 екз. нулевогодишен
6. Cobitis strumicae - 1 екз. -възрастен
7. Leuciscus cephalus - 1 екз. възрастен
всичко: 39 екз.
Забележки:
Единственият уловен кефал беше с открити язви по тялото в областта на гръдните перки.
Повечето от видовете бяха уловени на едно малко пространство покрито с камъни
използвано за водопой на крави. В останалата част на Реката се улавяха само единични
псеудоразбори и каракуди.
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РЕКА РУСЕНСКИ ЛОМ – №2/РЛ
Описание: Река Русенски Лом в село Красен
Дата: 06 Октомври 2006 г.
GPS координати : 43о44'07'' N
25о58'59'' Е
Надморска височина: 66 м
Час: 11:00 (пробовзимане) N/A(измерване) 14:00
Снимки

Характеристика на средата
Температура на водата по време на пробовземането (oC): 17,3
Проводимост на водата (µS/m): 842
Активна реакция pH: 8,163
Разтворен кислород (mg/l): 9,52
Кислородно насищане (%): 99,9
Мътност на водата (FNU): 115,7
Описание на точката на пробовзимане:
Вирове в трансекта: N/A
Бързеи в трансекта: N/A
„Мокра” ширина на Реката (m): 12
Ширина на трансекта (m): 2
Дължина на трансекта (m): 100
Средна дълбочина на трансекта (m): 3
Максимална дълбочина на речния участък (m): 2-3 м
Обща риболовна площ (m2): 200
Водно ниво: нормално
Прозрачност на водата: не се вижда
Скорост на водното течение: средна
Дънна растителност: N/A
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Крайбрежна растителност (хелофити): липсва
Характер на речното дъно: 100% глина
Характер на дънната зооценоза: N/A
Природни укрития: слабо застъпени
Бряг: стръмен > 450
Морфологично състояние на речния бряг: напълно дигиран
Ливади покрай речния бряг (на разстояние 50 метра от течението): по единия бряг
Селско стопански дейности покрай речния бряг (на разстояние 50 метра от
течението): по единия бряг
Индустриална дейност (на разстояние 500 m от мястото на пробовземане): няма
Миграционни бариери в трансекта: няма
Дървета покрай речния бряг (на разстояние 20 m от течението): >10>50 Salix alba,
бряст, черница
Урбанизираност (постройки), (на разстояние 200 m от мястото на пробовземане): <5
Стратегия на пробонабирането
Стратегия –От лодка
Екип: 2 експерти, 1 технически сътрудник
Метод – частично два бряга
Използвано оборудване:
Уреди за електрориболов: Electrofisher SAMUS 725G – Poland
Тип: Раница
Брой на използваните устройства: 1
Брой на анодите (за устройство): 1
Тип на анода: ринг 300 mm
Волтаж: 200-500 V
Честота: 50 Hz
Тип на импулса: Pulse Direct Current (PDC)
Изходна мощност: 120 W
Използване на стоп мрежи: НЕ
Допълнителни променливи необходими за изчислението на European Fish Index (EFI):
Наклон на речното корито - m/km (‰): N/A
Средногодишна температура на въздуха (°C): N/A
Разстояние от извора (km): N/A
Размер на водосбора нагоре от точката на пробовзимане (km2): N/A
Забележки за трансекта:
В този участък Реката има структурата на изкуствен канал. Брегът е изключително стръмен,
няма заливаема зона, газенето е невъзможно. Откъм левия бряг има изоставени рибарници. По
брега на Реката имаше много въдици за сом .
Резултати:
Бяха установени 4 вида с общ брой 103, както следва:
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1. Carassius gibelio - 85 екз.
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (под 70 mm TL) – 81 екз.
възрастни (80 – 200 mm TL) – 4 екз.
2. Pseodorasbora parva - 9 екз.
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (под 70 mm TL) – 9 екз.
3. Neogobius fluviatilis – 8 екз.
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (под 70 mm TL) – 5 екз.
възрастни (80 – 200 mm TL) – 3 екз.
4. Siluris glanis – 1 екз. нулевогодишен

всичко: 103 екз.
Забележки:
Този участък представлява типичната картина за Река Русенски Лом – много бедна на
видове, с преобладаване на чуждоземни видове като каракудата и псеудоразбората.
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РЕКА РУСЕНСКИ ЛОМ – №3/РЛ
Описание: Река Русенски Лом с. Божичен
Дата: 06 Октомври 2006 г.
GPS координати : 43о43'08'' N
25о57'41'' Е
Надморска височина: 83
Час: 11:00 (пробовзимане) N/A(измерване) 13:
Снимки

Характеристика на средата
Температура на водата по време на пробовземането (oC): 17,1
Проводимост на водата (µS/m): 835
Активна реакция pH: 8,193
Разтворен кислород (mg/l): 9,74
Кислородно насищане (%): 101,2
Мътност на водата (FNU): 61,8
Описание на точката на пробовзимане:
Вирове в трансекта: N/A
Бързеи в трансекта: N/A
„Мокра” ширина на Реката (m): 12
Ширина на трансекта (m): 2
Дължина на трансекта (m): 140
Средна дълбочина на трансекта (m): N/A
Максимална дълбочина на речния участък (m): N/A
Обща риболовна площ (m2): 280
Водно ниво: нормално
Прозрачност на водата: дъното не се вижда
Скорост на водното течение: средна
Дънна растителност: N/A
Крайбрежна растителност (хелофити): липсва
Характер на речното дъно: 100% глина
Характер на дънната зооценоза: N/A
Природни укрития: N/A
Бряг: стръмен > 450
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Морфологично състояние на речния бряг: напълно дигиран
Ливади покрай речния бряг (на разстояние 50 метра от течението): по двата бряг
Селско стопански дейности покрай речния бряг (на разстояние 50 метра от
течението): няма
Индустриална дейност (на разстояние 500 m от мястото на пробовземане): няма
Миграционни бариери в трансекта: няма
Дървета покрай речния бряг (на разстояние 20 m от течението): >10>50 Salix alba,
Acer negundo
Урбанизираност (постройки), (на разстояние 200 m от мястото на пробовземане):
няма
Стратегия на пробонабирането
Стратегия – От лодка и чрез Газене
Екип: 2 експерти, 1 технически сътрудник
Метод – частично два бряга
Използвано оборудване:
Уреди за електрориболов: Electrofisher SAMUS 725G – Poland
Тип: Раница
Брой на използваните устройства: 1
Брой на анодите (за устройство): 1
Тип на анода: ринг 300 mm
Волтаж: 200-500 V
Честота: 50 Hz
Тип на импулса: Pulse Direct Current (PDC)
Изходна мощност: 120 W
Използване на стоп мрежи: НЕ
Допълнителни променливи необходими за изчислението на European Fish Index (EFI):
Наклон на речното корито - m/km (‰): N/A
Средногодишна температура на въздуха (°C): N/A
Разстояние от извора (km): N/A
Размер на водосбора нагоре от точката на пробовзимане (km2): N/A
Резултати:
Бяха установени 3 вида с общ брой 9, както следва:
1. Neogobius fluviatilis – 5 екз.
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (под 70 mm TL) – 5 екз.
2. Pseodorasbora parva - 3 екз.
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (под 50 mm TL) – 3 екз.
3. Siluris glanis – 1 екз. нулевогодишен
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всичко: 9 екз.
Забележки:
Реката тук е изключително бедна на риба. Бяха установени 3 екземпляра прав езерен рак
(Astacus leptodactylus) и множество укрития по брега, което е до голяма степен гаранция, че
в Реката няма химично замърсяване и най-вече замърсяване с пестициди.
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РЕКА РУСЕНСКИ ЛОМ – №4/РЛ
Описание: Река Русенски Лом с. Иваново, по пътя за Ивановските скални манастири.
Дата: 05 Октомври 2006 г.
GPS координати : 43о42'21'' N
25о58'37'' Е
Надморска височина: 74
Час: 15:00 (пробовзимане) 16:30(измерване) 17:00
Снимки

Характеристика на средата
Температура на водата по време на пробовземането (oC): 17,0
Проводимост на водата (µS/m): 829
Активна реакция pH: 8,183
Разтворен кислород (mg/l): 10,00
Кислородно насищане (%): 104,2
Мътност на водата (FNU): 122,4
Описание на точката на пробовзимане:
Вирове в трансекта: N/A
Бързеи в трансекта: 1
„Мокра” ширина на Реката (m): 15
Ширина на трансекта (m): 3
Дължина на трансекта (m): 150
Средна дълбочина на трансекта (m): 0,70
Максимална дълбочина на речния участък (m): 2
Обща риболовна площ (m2): 450
Водно ниво: нормално
Прозрачност на водата: дъното не се вижда
Скорост на водното течение: бързо
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Дънна растителност: N/A
Крайбрежна растителност (хелофити): N/A
Характер на речното дъно: 40% баластра, 20% камък(64-256) и 40% камък (>256)
Характер на дънната зооценоза: N/A
Природни укрития: N/A
Бряг: N/A
Морфологично състояние на речния бряг: естествен
Ливади покрай речния бряг (на разстояние 50 метра от течението): няма
Селско стопански дейности покрай речния бряг (на разстояние 50 метра от
течението): няма
Индустриална дейност (на разстояние 500 m от мястото на пробовземане): няма
Миграционни бариери в трансекта: няма
Дървета покрай речния бряг (на разстояние 20 m от течението): >10>50 Salix alba,
бряст
Урбанизираност (постройки), (на разстояние 200 m от мястото на пробовземане):
няма
Стратегия на пробонабирането
Стратегия – газене
Екип: 2 експерти
Метод – частично един бряг
Използвано оборудване:
Уреди за електрориболов: Electrofisher SAMUS 725G – Poland
Тип: Раница
Брой на използваните устройства: 1
Брой на анодите (за устройство): 1
Тип на анода: ринг 300 mm
Волтаж: 200-500 V
Честота: 50 Hz
Тип на импулса: Pulse Direct Current (PDC)
Изходна мощност: 120 W
Използване на стоп мрежи: НЕ
Допълнителни променливи необходими за изчислението на European Fish Index (EFI):
Наклон на речното корито - m/km (‰): N/A
Средногодишна температура на въздуха (°C): N/A
Разстояние от извора (km): N/A
Размер на водосбора нагоре от точката на пробовзимане (km2): N/A
Забележки за трансекта:

Резултати:
Бяха установени 7 вида с общ брой 37, както следва:
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1. Gobio gobio – 15 екз.
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (под 60 mm TL) – 4 екз.
възрастни (70 – 100 mm TL) – 11 екз
2. Leuciscus cephalus – 9 екз.
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (под 70 mm TL) – 0 екз.
възрастни (160 – 400 mm TL) – 8 екз.
3. Barbus petenyi –6 екз.
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (под 70 mm TL) – 3 екз.
възрастни (120 – 150 mm TL) – 3 екз
4. Neogobius fluviatilis – 4 екз.
Размерна характеристика: 60 – 70 mm TL
5. Pseodorasbora parva - 1 екз. нулевогодишен
6. Cobitis strumicae – 1 екз.
7. Carassius gibelio –1 екз. нулевогодишен

всичко: 37 екз.
Забележки:
По-голямата част от видовете бяха уловени на бързея, в останалата част на Реката бяха
уловени само пет много едри Leuciscus cephalus, една нулевогодишна псеудоразбора и една
нулевогодишна каракуда.
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РЕКА РУСЕНСКИ ЛОМ – №5/ЧЛ
Описание: Река Черни Лом до село Червен
Дата: 05 Октомври 2006 г.
GPS координати : 43о36'60'' N
26о01'19'' Е
Надморска височина: 98
Час: 11:30 (пробовзимане) 13:50(измерване) 14;00
Снимки

Характеристика на средата
Температура на водата по време на пробовземането (oC): 18,1
Проводимост на водата (µS/m): 784
Активна реакция pH: 8,244
Разтворен кислород (mg/l): 10,04
Кислородно насищане (%): 106,3
Мътност на водата (FNU): 70,94
Описание на точката на пробовзимане:
Вирове в трансекта: N/A
Бързеи в трансекта: 1
„Мокра” ширина на Реката (m): 8
Ширина на трансекта (m): 2
Дължина на трансекта (m): 2x50
Средна дълбочина на трансекта (m): 1,20
Максимална дълбочина на речния участък (m): 2,50
Обща риболовна площ (m2): 200
Водно ниво: нормално
Прозрачност на водата: дъното не се вижда
Скорост на водното течение: средна до бързо
Дънна растителност: N/A
Крайбрежна растителност (хелофити): N/A
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Характер на речното дъно: 70% глина, 10% пясък и 20% камък (>256)
Характер на дънната зооценоза: Theodoxus danubialis
Природни укрития: N/A
Бряг: N/A
Морфологично състояние на речния бряг: частично изкуствен
Ливади покрай речния бряг (на разстояние 50 метра от течението): по двата бряга
Селско стопански дейности покрай речния бряг (на разстояние 50 метра от
течението): по единия бряг
Индустриална дейност (на разстояние 500 m от мястото на пробовземане): няма
Миграционни бариери в трансекта: няма
Дървета покрай речния бряг (на разстояние 20 m от течението): >10>50 Salix
Урбанизираност (постройки), (на разстояние 200 m от мястото на пробовземане): <5
Стратегия на пробонабирането
Стратегия – газене
Екип: 2 експерти
Метод – частично порпорционално
Използвано оборудване:
Уреди за електрориболов: Electrofisher SAMUS 725G – Poland
Тип: Раница
Брой на използваните устройства: 1
Брой на анодите (за устройство): 1
Тип на анода: ринг 300 mm
Волтаж: 200-500 V
Честота: 50 Hz
Тип на импулса: Pulse Direct Current (PDC)
Изходна мощност: 120 W
Използване на стоп мрежи: НЕ
Допълнителни променливи необходими за изчислението на European Fish Index (EFI):
Наклон на речното корито - m/km (‰): N/A
Средногодишна температура на въздуха (°C): N/A
Разстояние от извора (km): N/A
Размер на водосбора нагоре от точката на пробовзимане (km2): N/A
Забележки за трансекта:
Пункта се намира между старият и новият мост в селото. В тази си част Реката е замърсена с
твърди битови отпадъци вероятно хвърлени от моста.
Резултати:
Бяха установени 4 вида с общ брой 33, както следва:
1. Barbus petenyi –19 екз.
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (под 70 mm TL) – 18 екз.
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възрастни (116 mm TL) – 1 екз
2. Carassius gibelio –8 екз. нулевогодишни
3. Leuciscus cephalus –5 екз. нулевогодишни
4. Gobio gobio – 1 екз. възрастен 115 мм

всичко: 33 екз.
Забележки:
Реката е в много тежко екологично състояние. Въпреки наличието на бързей под новия мост
не бяха установени почти никакви екземпляри с изключение на една кротушка и една
мряна. Иначе Реката има добре развити естествени укрития – паднали дървета, подмоли.
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РЕКА РУСЕНСКИ ЛОМ – № 6/ЧЛ
Описание: Река Черни Лом до село Табачка
Дата: 30 Септември 2006 г.
GPS координати : 43о36'47'' N
25о58'55'' Е
Надморска височина: 122
Час: 17:00 (пробовзимане) N/A (измерване) 18:00
Снимки

Характеристика на средата
Температура на водата по време на пробовземането (oC): 17,3
Проводимост на водата (µS/m): 780
Активна реакция pH: 8,120
Разтворен кислород (mg/l): 9,86
Кислородно насищане (%): 103,9
Мътност на водата (FNU): 98,85
Описание на точката на пробовзимане:
Вирове в трансекта: 3
Бързеи в трансекта: 1
„Мокра” ширина на Реката (m): N/A
Ширина на трансекта (m): 2
Дължина на трансекта (m): 70
Средна дълбочина на трансекта (m): 0,80
Максимална дълбочина на речния участък (m): 2
Обща риболовна площ (m2): 140
Водно ниво: нормално
Прозрачност на водата: дъното не се вижда
Скорост на водното течение: средно до бързо
Дънна растителност: N/A
Крайбрежна растителност (хелофити): N/A
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Характер на речното дъно: 30% тиня, 20% пясък, 20% камък (64-256) и 30%
камък (>256)
Характер на дънната зооценоза: N/A
Природни укрития: N/A
Бряг: стръмен >45о
Морфологично състояние на речния бряг: частично изкуствен
Ливади покрай речния бряг (на разстояние 50 метра от течението): по единия бряга
Селско стопански дейности покрай речния бряг (на разстояние 50 метра от
течението): по единия бряг
Индустриална дейност (на разстояние 500 m от мястото на пробовземане): няма
Миграционни бариери в трансекта: няма
Дървета покрай речния бряг (на разстояние 20 m от течението): >50 (гора) Salix
Урбанизираност (постройки), (на разстояние 200 m от мястото на пробовземане): <5
Стратегия на пробонабирането
Стратегия – газене
Екип: 2 експерти
Метод – частично един бряг
Използвано оборудване:
Уреди за електрориболов: Electrofisher SAMUS 725G – Poland
Тип: Раница
Брой на използваните устройства: 1
Брой на анодите (за устройство): 1
Тип на анода: ринг 300 mm
Волтаж: 200-500 V
Честота: 50 Hz
Тип на импулса: Pulse Direct Current (PDC)
Изходна мощност: 120 W
Използване на стоп мрежи: НЕ
Допълнителни променливи необходими за изчислението на European Fish Index (EFI):
Наклон на речното корито - m/km (‰): N/A
Средногодишна температура на въздуха (°C): N/A
Разстояние от извора (km): N/A
Размер на водосбора нагоре от точката на пробовзимане (km2): N/A
Забележки за трансекта:
Пункта е разположен под моста преди влизане в селото.
Резултати:
Бяха установени 23 екземпляра от 4 вида с общо тегло 236 грама, както следва:
1. Barbus petenyi –12 екз.
Размерна характеристика:
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нулевогодишни 0+ (под 70 mm TL) – 9 екз.
възрастни (80 – 200 mm TL) – 3 екз
2. Leuciscus cephalus –5 екз.
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (под 70 mm TL) – 4 екз.
възрастни (200 mm TL) – 1 екз.
3. Gobio gobio – 5 екз. възрастни
4. Lepomis gibbosus – 1 екз. нулевогодишен
всичко: 23 екз.
Забележки:
Въпреки, че е много беднаихтиофауна тук показва добра структура, като изключим
наличието на екзотичния вид Lepomis gibbosus. Има голям процент нулевогодишни
екземпляри, което показва че популацията се размножава добре.
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РЕКА РУСЕНСКИ ЛОМ – №7/ЧЛ
Описание: Река Черни Лом до село Пепелина
Дата: 05 Октомври 2006 г.
GPS координати : 43о35'03'' N
25о56'04'' Е
Надморска височина: 136 м
Час: 09:45 (пробовзимане) 10:40(измерване) 11:50
Снимки

Характеристика на средата
Температура на водата по време на пробовземането (oC): 16,3
Проводимост на водата (µS/m): 806
Активна реакция pH: 8,087
Разтворен кислород (mg/l): 10,09
Кислородно насищане (%): 104,3
Мътност на водата (FNU): 65,7
Описание на точката на пробовзимане:
Вирове в трансекта: 2
Бързеи в трансекта: няма
„Мокра” ширина на Реката (m): 15
Ширина на трансекта (m): 2
Дължина на трансекта (m): 60
Средна дълбочина на трансекта (m): 1,10
Максимална дълбочина на речния участък (m): 1,70
Обща риболовна площ (m2): 120
Водно ниво: нормално
Прозрачност на водата: дъното не се вижда
Скорост на водното течение: среднo до бързо
Дънна растителност: липсва
Крайбрежна растителност (хелофити): Typha latifolia
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Характер на речното дъно: 100% глина
Характер на дънната зооценоза: N/A
Природни укрития: няма
Бряг: стръмен
Морфологично състояние на речния бряг: частично изкуствен
Ливади покрай речния бряг (на разстояние 50 метра от течението): по единия бряга
Селско стопански дейности покрай речния бряг (на разстояние 50 метра от
течението): по единия бряг
Индустриална дейност (на разстояние 500 m от мястото на пробовземане): няма
Миграционни бариери в трансекта: няма
Дървета покрай речния бряг (на разстояние 20 m от течението): >10>50 Salix,
Populus
Урбанизираност (постройки), (на разстояние 200 m от мястото на пробовземане):
няма
Стратегия на пробонабирането
Стратегия – газене, от лодка
Екип: 2 експерти
Метод – пълно
Използвано оборудване:
Уреди за електрориболов: Electrofisher SAMUS 725G – Poland
Тип: Раница
Брой на използваните устройства: 1
Брой на анодите (за устройство): 1
Тип на анода: ринг 300 mm
Волтаж: 200-500 V
Честота: 50 Hz
Тип на импулса: Pulse Direct Current (PDC)
Изходна мощност: 120 W
Използване на стоп мрежи: НЕ
Допълнителни променливи необходими за изчислението на European Fish Index (EFI):
Наклон на речното корито - m/km (‰): N/A
Средногодишна температура на въздуха (°C): N/A
Разстояние от извора (km): N/A
Размер на водосбора нагоре от точката на пробовзимане (km2): N/A
Резултати:
Бяха установени 53 екземпляра от 6 вида с общо тегло 1484 грама, както следва:
1. Barbus petenyi –30 екз.
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (под 70 mm TL) – 29 екз.
възрастни (150 mm TL) – 1 екз
2. Leuciscus cephalus –19 екз.
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Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (под 70 mm TL) – 0 екз.
възрастни (100 – 275 mm TL) – 19 екз.
3. Gobio gobio – 1 екз. възрастен
4. Lepomis gibbosus–1 екз. нулевогодишен
5. Carassius gibelio –1 екз. нулевогодишен
6. Pseodorasbora parva –1 екз. нулевогодишен

всичко: 53 екз.
Забележки:
Пробовзимането беше извършено от лодка и чрез газене в един малък отвеждащ канал на
изоставена и разрушена мелница. Реката и тук има морфологичният изглед на канал с
много стръмни брегове и без естествени укрития.
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РЕКА РУСЕНСКИ ЛОМ - №8/ЧЛ
Описание: Река Черни Лом при село Острица
Дата: 30 Септември 2006 г.
GPS координати : 43о32'06'' N
25о58'30'' Е
Надморска височина: 147
Час: 12:30 (пробовзимане) N/A (измерване) N/A
Снимки

Характеристика на средата
Температура на водата по време на пробовземането (oC): 17,1
Проводимост на водата (µS/m):643
Активна реакция pH: 7,918
Разтворен кислород (mg/l): 9,98
Кислородно насищане (%): 104,3
Мътност на водата (FNU): 502,1
Описание на точката на пробовзимане:
Вирове в трансекта: 1
Бързеи в трансекта: 2
„Мокра” ширина на Реката (m): 6
Ширина на трансекта (m): 2,5
Дължина на трансекта (m): 100
Средна дълбочина на трансекта (m): 0,70
Максимална дълбочина на речния участък (m): 1,50
Обща риболовна площ (m2): 250
Водно ниво: нормално
Прозрачност на водата: дъното не се вижда
Скорост на водното течение: среднo до бързо
Дънна растителност: N/A
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Крайбрежна растителност (хелофити): N/A
Характер на речното дъно: 10% тиня, 10% филц, 50% баластра и 30% камък (64256)
Характер на дънната зооценоза: N/A
Природни укрития: N/A
Бряг: Стръмен
Морфологично състояние на речния бряг: частично изкуствен
Ливади покрай речния бряг (на разстояние 50 метра от течението): няма
Селско стопански дейности покрай речния бряг (на разстояние 50 метра от
течението): по двата бряг
Индустриална дейност (на разстояние 500 m от мястото на пробовземане): няма
Миграционни бариери в трансекта: няма
Дървета покрай речния бряг (на разстояние 20 m от течението): <10 Salix, Populus
Урбанизираност (постройки), (на разстояние 200 m от мястото на
пробовземане):>5<10
Стратегия на пробонабирането
Стратегия – газене
Екип: 2 експерти
Метод – частично един бряг
Използвано оборудване:
Уреди за електрориболов: Electrofisher SAMUS 725G – Poland
Тип: Раница
Брой на използваните устройства: 1
Брой на анодите (за устройство): 1
Тип на анода: ринг 300 mm
Волтаж: 200-500 V
Честота: 50 Hz
Тип на импулса: Pulse Direct Current (PDC)
Изходна мощност: 120 W
Използване на стоп мрежи: НЕ
Допълнителни променливи необходими за изчислението на European Fish Index (EFI):
Наклон на речното корито - m/km (‰): N/A
Средногодишна температура на въздуха (°C): N/A
Разстояние от извора (km): N/A
Размер на водосбора нагоре от точката на пробовзимане (km2): N/A
Забележки за трансекта:
Резултати:
Бяха установени 288 екземпляра от 7 вида, с общо тегло 3575 грама, както следва:
1. Barbus petenyi –112 екз.
Размерна характеристика:
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нулевогодишни 0+ (под 70 mm TL) – 89 екз.
възрастни (100 – 200 mm TL) – 23 екз
2. Pseodorasbora parva – 90 екз.
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (под 45 mm TL) – 45 екз.
възрастни (60 - 80 mm TL) – 45 екз
3. Leuciscus cephalus –44 екз.
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (под 70 mm TL) – 13 екз.
възрастни (115 – 245 mm TL) – 31екз.
4. Carassius gibelio – 34 екз.
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (под 70 mm TL) – 30 екз.
възрастни (110 – 140 mm TL) – 4 екз
5. Gobio gobio – 6 екз. нулевогодишни
6. Lepomis gibbosus–1 екз. нулевогодишен
7. Cobitis elongatoides –1 екз. възрастeн
всичко: 288 екз.
Забележки:
Това е участъкът от река Русенски Лом с най-добра характеристика на рибната фауна. Това
е и сайта с най-голяма биомаса. Също е и единственото място, където беше установен
щипокът (Cobitis elongatoides), макар и с единствен екземпляр. Прави впечатление обаче и
голямата численост на интродуцирани видове като псеудоразбората на първо място и
сребристата каракуда на второ. Тази висока численост предполага наличието на водоем със
стоящи води в непосредствена близост, макар че такъв не беше установен.

С. Михов, В. Коев - BIOM Ltd. 20/10/2006

стр.59

Проучвания на ихтиофауната и херпетофауната на река Янтра и река Русенски Лом

РЕКА РУСЕНСКИ ЛОМ – 9 - БЛ
Описание: Река Бели Лом до село Писанец
Дата: 24 Септември 2006 г.
GPS координати : 43о39'59'' N
26о10'20'' Е
Надморска височина: 147 м
Час: 11:30 (пробовзимане) 12:30 (измерване) 13:30
Снимки

Характеристика на средата
Температура на водата по време на пробовземането (oC): 14,8
Проводимост на водата (µS/m): 830
Активна реакция pH: 8,137
Разтворен кислород (mg/l): 10,66
Кислородно насищане (%): 107,8
Мътност на водата (FNU): 122,6
Описание на точката на пробовзимане:
Вирове в трансекта: 1
Бързеи в трансекта: 1
„Мокра” ширина на Реката (m): 10
Ширина на трансекта (m): 2
Дължина на трансекта (m): 100
Средна дълбочина на трансекта (m): 0,70
Максимална дълбочина на речния участък (m): 1,50
Обща риболовна площ (m2): 200
Водно ниво: нормално
Прозрачност на водата: дъното се вижда
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Скорост на водното течение: бързо
Дънна растителност: липсва
Крайбрежна растителност (хелофити): N/A
Характер на речното дъно: 80% тиня и 20% камък (>256)
Характер на дънната зооценоза: N/A
Природни укрития: N/A
Бряг: N/A
Морфологично състояние на речния бряг: частично изкуствен
Ливади покрай речния бряг (на разстояние 50 метра от течението): няма
Селско стопански дейности покрай речния бряг (на разстояние 50 метра от
течението): по двата бряг
Индустриална дейност (на разстояние 500 m от мястото на пробовземане): няма
Миграционни бариери в трансекта: няма
Дървета покрай речния бряг (на разстояние 20 m от течението): >10<50
Урбанизираност (постройки), (на разстояние 200 m от мястото на
пробовземане):>5<10
Стратегия на пробонабирането
Стратегия – газене
Екип: 2 експерти
Метод – частично един бряг
Използвано оборудване:
Уреди за електрориболов: Electrofisher SAMUS 725G – Poland
Тип: Раница
Брой на използваните устройства: 1
Брой на анодите (за устройство): 1
Тип на анода: ринг 300 mm
Волтаж: 200-500 V
Честота: 50 Hz
Тип на импулса: Pulse Direct Current (PDC)
Изходна мощност: 120 W
Използване на стоп мрежи: НЕ
Допълнителни променливи необходими за изчислението на European Fish Index (EFI):
Наклон на речното корито - m/km (‰): N/A
Средногодишна температура на въздуха (°C): N/A
Разстояние от извора (km): N/A
Размер на водосбора нагоре от точката на пробовзимане (km2): N/A
Резултати:
Бяха установени 7 вида с общ брой 111, както следва:
1. Pseodorasbora parva – 36 екз.
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (под 40 mm TL) – 1 екз.

С. Михов, В. Коев - BIOM Ltd. 20/10/2006

стр.61

Проучвания на ихтиофауната и херпетофауната на река Янтра и река Русенски Лом

възрастни (50 – 80 mm TL) – 35 екз
2. Leuciscus cephalus –27 екз.
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (под 70 mm TL) – 3 екз.
възрастни (100 – 300 mm TL) – 24 екз.
3. Gobio gobio – 26 екз.
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (под 40 mm TL) – 5 екз.
възрастни (60 – 100 mm TL) – 21 екз
4. Cobitis strumicae –11 екз. възрастни
5. Barbus petenyi –8 екз. нулевогодишни
6. Carassius gibelio – 2 екз. нулевогодишни
7. Neogobius fluviatilis –1 екз. нулевогодишeн

всичко: 111 екз.
Забележки:
Въпреки сравнително добрата биомаса – 1888 грама, структурата на рибната популация е
доста нарушена. Състои се основно от инвазивния вид псеудоразбора и речен кефал. Според
местните жители реката е много замърсена от завода за антибиотици в Разград? Тинята на
дъното на реката излъчва лека миризма на фенол, което предполага, че отнякъде идва
замърсяване с нефтопродукти.
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РЕКА РУСЕНСКИ ЛОМ – №10/БЛ
Описание: Река Бели Лом до Помпената станция на завод «Каолин»
Дата: 24 Септември 2006 г.
GPS координати : 43о40'17'' N
26о14'03'' Е
Надморска височина: 116
Час: 14:00 (пробовзимане) 15:00 (измерване) 16:00
Снимки

Характеристика на средата
Температура на водата по време на пробовземането (oC): 14,8
Проводимост на водата (µS/m): 880
Активна реакция pH: 8,095
Разтворен кислород (mg/l): 10,24
Кислородно насищане (%): 103,2
Мътност на водата (FNU): 114,4
Описание на точката на пробовзимане:
Вирове в трансекта: 0
Бързеи в трансекта: 1
„Мокра” ширина на Реката (m): 5
Ширина на трансекта (m): 1,5
Дължина на трансекта (m): 90
Средна дълбочина на трансекта (m): 1
Максимална дълбочина на речния участък (m): 2
Обща риболовна площ (m2): 135
Водно ниво: нормално
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Прозрачност на водата: дъното се вижда
Скорост на водното течение: средно
Дънна растителност: липсва
Крайбрежна растителност (хелофити): Typha latifolia
Характер на речното дъно: 80% тиня и 20% камък (>256)
Характер на дънната зооценоза: N/A
Природни укрития: N/A
Бряг: N/A
Морфологично състояние на речния бряг: естествен
Ливади покрай речния бряг (на разстояние 50 метра от течението): по единия бряг
Селско стопански дейности покрай речния бряг (на разстояние 50 метра от
течението): няма
Индустриална дейност (на разстояние 500 m от мястото на пробовземане): да –
Помпена станция на завод „Каолин”
Миграционни бариери в трансекта: няма
Дървета покрай речния бряг (на разстояние 20 m от течението): >10<50 Salix alba,
Prnus
Урбанизираност (постройки), (на разстояние 200 m от мястото на пробовземане):<5
Стратегия на пробонабирането
Стратегия – газене
Екип: 2 експерти
Метод – частично порпрционлно
Използвано оборудване:
Уреди за електрориболов: Electrofisher SAMUS 725G – Poland
Тип: Раница
Брой на използваните устройства: 1
Брой на анодите (за устройство): 1
Тип на анода: ринг 300 mm
Волтаж: 200-500 V
Честота: 50 Hz
Тип на импулса: Pulse Direct Current (PDC)
Изходна мощност: 120 W
Използване на стоп мрежи: НЕ
Допълнителни променливи необходими за изчислението на European Fish Index (EFI):
Наклон на речното корито - m/km (‰): N/A
Средногодишна температура на въздуха (°C): N/A
Разстояние от извора (km): N/A
Размер на водосбора нагоре от точката на пробовзимане (km2): N/A
Забележки за трансекта:
Трансектата се разделя на два канала. В единия канал – малък дървен бент
(полуразрушен). Над трансектата има помпена станция.
Rana ridibunda
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Bombina bombina
Резултати:
Бяха установени 147 екземпляра от 8 вида, с общо тегло 1162 грама, както следва:
1. Pseodorasbora parva – 47 екз.
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (под 70 mm TL) – 13 екз.
възрастни (80 – 200 mm TL) – 34 екз
2. Cobitis strumicae – 38 екз.
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (под 50 mm TL) – 16 екз.
възрастни (50 – 80 mm TL) – 22 екз
3. Gobio gobio – 31 екз.
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (под 70 mm TL) – 12 екз.
възрастни (80 – 110 mm TL) – 19 екз
4. Carassius gibelio – 18 екз.
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (под 40 mm TL) – 2 екз.
възрастни (70 – 130 mm TL) – 16 екз
5. Cyprinus carpio –9 екз.
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (100 - 150 mm TL) – 9 екз.
6. Rodeus amarus – 6 екз. възрастни
7. Leuciscus cephalus –5 екз.
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (под 70 mm TL) – 3 екз.
възрастни (190 – 330 mm TL) – 2 екз.
8. Ctenopharyngodon idella –2 екз. нулевогодишни 90-104 mm TL
всичко: 147 екз.
Забележки:
Единият кефал с тегло 420 грама, беше с множество рани и язви по тялото, около голяма
част от тях мускулатурата беше започнала да се разлага и да се развива гангрена. Раните
бяха прободни, най-вероятно от клюн на черен щъркел или друга рибоядна птица. Едната от
раните в областта на корема беше перфорирала напълно коремната кухина. Този екземпляр
не можа да се възстанови след електронаркозата. В един от ръкавите на реката, който беше
изследван се установиха екземплярите от бял амур и шаран – те са избягали от рибарниците
разположени на няколкостотин метра по-надолу по течението.
Ситуацията в самата река е много тежка от екологична гледна точка, въпреки наличието на
богата ихтиофауна, която обаче както беше упоменато е съсредоточена основно в един
малък ръкав на реката гъсто обрасъл с папур и висша водна растителност. Повечето от
уловените екземпляри сребриста каракуда бяха с изключително тежки признаци на
недохранване. Недостатъка на храна вероятно се утежнява многократно от постоянното
изпускане на еднолетни рибки от множеството рибарници наоколо.
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РЕКА Русенски Лом – 11 - БЛ
Описание: Река Бели Лом след село Кривня
Дата: 24 Септември 2006 г.
GPS координати : 43о38'41'' N
26о19'27'' Е
Надморска височина: 160
Час: 17:30 (пробовзимане) 18:30 (измерване) 19:00
Снимки

Характеристика на средата
Температура на водата по време на пробовземането (oC): 15,1
Проводимост на водата (µS/m): 861
Активна реакция pH: 7,943
Разтворен кислород (mg/l): 9,49
Кислородно насищане (%): 96,1
Мътност на водата (FNU): 91,9
Описание на точката на пробовзимане:
Вирове в трансекта: няма
Бързеи в трансекта: няма
„Мокра” ширина на Реката (m): 6
Ширина на трансекта (m): 1,5
Дължина на трансекта (m): 110
Средна дълбочина на трансекта (m): 1
Максимална дълбочина на речния участък (m): около 2м
Обща риболовна площ (m2): 165
Водно ниво: нормално
Прозрачност на водата: дъното не се вижда
Скорост на водното течение: бързо
Дънна растителност: липсва
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Крайбрежна растителност (хелофити): липсва
Характер на речното дъно: 100% глина
Характер на дънната зооценоза: няма данни
Природни укрития: слабо застъпени
Бряг:стръмен
Морфологично състояние на речния бряг: напълно дигиран
Ливади покрай речния бряг (на разстояние 50 метра от течението): по двата бряг
Селско стопански дейности покрай речния бряг (на разстояние 50 метра от
течението): по единият бряг
Индустриална дейност (на разстояние 500 m от мястото на пробовземане): не
Миграционни бариери в трансекта: няма
Дървета покрай речния бряг (на разстояние 20 m от течението): >10<50 Salix alba
Урбанизираност (постройки), (на разстояние 200 m от мястото на пробовземане):
няма
Стратегия на пробонабирането
Стратегия – газене
Екип: 2 експерти
Метод – частично порпрционлно
Използвано оборудване:
Уреди за електрориболов: Electrofisher SAMUS 725G – Poland
Тип: Раница
Брой на използваните устройства: 1
Брой на анодите (за устройство): 1
Тип на анода: ринг 300 mm
Волтаж: 200-500 V
Честота: 50 Hz
Тип на импулса: Pulse Direct Current (PDC)
Изходна мощност: 120 W
Използване на стоп мрежи: НЕ
Допълнителни променливи необходими за изчислението на European Fish Index (EFI):
Наклон на речното корито - m/km (‰): N/A
Средногодишна температура на въздуха (°C): N/A
Разстояние от извора (km): N/A
Размер на водосбора нагоре от точката на пробовзимане (km2): N/A
Резултати:
Бяха установени 45 екземпляра от 3 вида с общо тегло 448 грама, както следва:
1. Gobio gobio – 38 екз.
Размерна характеристика:
нулевогодишни 0+ (под 70 mm TL) – 0 екз.
възрастни (80 – 120 mm TL) – 38 екз.
2. Pseodorasbora parva – 4 екз.
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Размерна характеристика: 50 – 60 mm TL
3. Carassius gibelio – 3 екз.
Размерна характеристика: 60 – 120 mm TL
всичко: 45 екз.
Забележки:
Реката е изцяло в ново изкуствено корито. От двете страни има стари рибарници, които не се
използват. Старото корито на реката се използва като каптаж за питейна вода на селото.
Реката е в изключително тежко екологично състояние, в нея се среща само кротушката
(Gobio gobio), останалите два интродуцирани вида се установиха само там, където в реката
се зауства изоставен рибарник.

ОПИСАНИЕ НА ГОРЕЩИ ТОЧКИ
1. Бетонен бент на река Янтра между село Ценово и село Ботров
43о31'27'' N
25о42'39'' Е
Този бент преставлява сериозна миграционна преграда и реално разделя долното течение на
река Янтра на две половини, които се различават много като състав на ихтиофауната Този
бент е бил построен заради помпената станция, която се вижда в дъното на снимката, тази
ПС вече не е функционираща. Имало е инициатива за разрушаването на бента, но тя се е
провалила поради неясни причини. Бента има рибопроход който обаче не функционира и
вероятно никога не е работил, виж снимката по-долу.
GPS координати :
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2. Бетонен бент на р. Бели лом (Русенски Лом) до ПС Каолин
43о40'25'' N
26о14'25'' Е
Този бент е построен с цел осигуряване на вода за помпената станция на завод „Каолин”.
Помпената станция все още работи и дори е реновирана, но бента е полуразрушен и се е
образувал естествен рибопроход (зад дървото на снимката).
GPS координати :
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3. Дървен бент на р. Бели лом (Русенски Лом) след ПС Каолин, преди село Писанец.
GPS координати :

43о40’13'' N
26о14’0,4'' Е

Този бент е построен с цел захранване с вода на близкият рибарник, не е сериозна бариера,
но при ниски води възпрепятства придвижването на 90% рибите.

4. Бент на р. Бели лом (Русенски Лом) след село Писанец, гледано от моста на пътя за
Разград.
43о39'37'' N
26о10'0,23'' Е
Изграден, за да се осигури вода за рибарниците, които се виждат на дясната снимка.
Функционална бариера за всички видове риби през по-голямата част от годината.
GPS координати :
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ОБЩО ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РЕКА ЯНТРА
Река Янтра има много добре запазена ихтиофауна, въпреки големите замърсявания и
корекции на речното й корито. Реално промяната на ихтиофауната й през последните 50
години е много малка и дори в някои отношения има положителна промяна. Тревожно е
изчезването от долното теение на видове като Alburnoides bipunctatus, Gobio kessleri,
Carassius carassius, Misgurnus fossilis, Chondrostoma nasus, Sabanejewia bulgarica или
намаляването на числеността на видовете Sabanejewia balcanica, Aspius aspius, Alburnus
alburnus. Негативна тенденция е появяването на агресивни видове като Neogobius
melanostomus, Neogobius gymnotrachelus, увеличаване числеността на видове като
Pseudorasbora parva, Lepomis gibbosus, Carassius gibelio. Друго негативно явление е
появяването на редица инвазивни видове безгръбначни, които водят след себе си промяна
на цялата екосистема включая рибното население.
Построените бентове и другите миграционни бариери се отразяват много зле на
ихтиофауната. Долното течение на река Янтра е функционално разделено на две от масивен
бетонен бент. Разликата в двете части се вижда много добре от нашите изследвания:
пунктовете при с. Джулуница, и с. Ценово от едната страна и при с. Ботров и гр. Бяла от
другата страна на бента. Както се вижда щуката, бялата мряна, белоперата кротушка,
балканският щипок, бибана, распера, бабушката, червеноперката, морунаша, бабката,
платиката и костура не могат да преминат нагоре по течението. Така в горното течение се
формира една фауна характеризираща се с преобладаване на горчивката в огромни
числености (над 1000 екз. на пункт).

РЕКА РУСЕНСКИ ЛОМ
Река Русенски Лом заедно с изследваните от нас притоци Черни и Бели Лом е една от
най-тежко засегнатите реки от човешката дейност в България. Нейното състояние се
влошава и от естествените процеси и геоложката основа през която протича. След редицата
тежки замърсявания през годините и почти пълното и обезрибяване, сега реката започва
бавно да се възстановява. Това се вижда добре от промяната, която е настъпила от 2000
година насам - появява се черната мряна, горчивката и пясъчното попче. За съжаление
реката не предлага никакви възможности за размножаване на повечето видове риби, дъното
почти навсякъде е глина, бреговете са изключително стръмни – поради геоложката основа
реката се вдълбава много бързо и прави почти отвесни брегове, което лишава рибите от
естествени места за размножаване. Това се вижда много добре от снимката направена на
реката преди село Острица.
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Реката носи много наноси, което допълнително пречи на развитието на хайвера.
Основните проблеми на ихтиофауната, а и на речната екосистема са следните:
• Замърсяване
• Вдълбаване на речното корито поради лоша геоложка основа и неправилно дигиране
• Многобройни миграционни бариери (бентове), създадени от собствениците на
рибовъдни стопанства
• Липса на естествени укрития
• Липса на субстрат за размножаване
• Много бедна хранителна база
На местата където има каменисто дъно и бързо течение ихтиофауната се е възстановила
много добре – пример за това е пунктът разположен близо до Ивановските скални
манастири.
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КОНСЕРВАЦИОНЕН СТАТУС

2
4

III

LR/lc ver.2,3 (1994)
DD ver. 2,3 (1994)
LR/lc ver.2,3(1994)

Интродуцирани

Dir 92/43

2006 IUCN RedList

BERN

Abramis brama
Alburnus alburnus
Aspius aspius
Barbus barbus
Barbus petenyi
Blicca bjoerkna
Carassius gibelio
Cobitis elongatoides
Cobitis strumicae
Ctenopharingodon idella
Cyprinus carpio
Esox lucius
Gobio albipinnatus
Gobio gobio
Gymnocephalus cernuus
Lepomis gibbosus
Leuciscus cephalus
Leuciscus idus
Lota lota
Neogobius fluviatilis
Neogobius gymnotrachelus
Neogobius melanostomus
Perca fluviatilis
Proterorhinus marmoratus
Pseudorasbora parva
Rhodeus amarus
Rutilus rutilus
Sabanejewia balcanica
Scardinius erythrophthalmus
Silurus glanis
Vimba vimba

ЗБР Прил. №

Вид

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Червена книга

№

От всички видове с най-висок консервационен статус са белоперата кротушка, балканският
щипок, горчивката. Въпреки, че михалцата няма международен статут на застрашен вид,
според нас има много висок консервационен статус за изследваните реки.

II

LR/lc ver. 2,3 (1994)
*
III
DD ver. 2,3 (1994)
*
DD ver. 2,3 (1994)

Застрашен
2

III

DD ver. 2,3 (1994)
LR/lc ver. 2,3 (1994)
LR/lc ver. 2,3 (1994)
*
LR/lc ver. 2,3 (1994)

Застрашен
DD ver. 2,3 (1994)
DD ver. 2,3 (1994)
DD ver. 2,3 (1994)
LR/lc ver. 2,3 (1994)
LR/lc ver. 2,3 (1994)
*
2
2

III
III

II
LR/lc ver. 2,3 (1994)
DD ver. 2,3 (1994)
LR/lc ver. 2,3 (1994)
LR/lc ver. 2,3 (1994)
LR/lc ver. 2,3 (1994)

II
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОЕКТИ
Проект „Осигуряване на миграционните пътища” – и за двете реки
дейности
разрушаване на бентове,
строеж на рибоходи,
охрана
Проект „Програма за мониторинг на рибни популации”
кои видове да се мониторират,
къде да се определят мониторингови станции – за двете реки.
Проект „Рехабилитация на стари корита”
проучване на мъртвиците – основно за Р. Янтра
Проект „Възстановяване на речни участъци”
– като среда на обитание,
– като среда за размножаване – най- вече за Русенски Лом
Проект „Възстановяване на популации на местни видове” –
- къде трябва да се зариби с местни видове
- с какви видове – само за река Русенски Лом

ХЕРПЕТОФАУНА
Времето по което се извършваха проучванията (късно лято – есен) не е особено подходящо
за установяване на видовия състав на херпето- и батрахофауната. Ето защо и видовият
състав които беше установен не е особено богат, но е характерен и представителен за
видовете, които се срещат в близост до реката.
От консервационна гледна точка единственият вид който заслужава по-специални мерки е
червенокоремата бумка, която беше открита на само един пункт.
Вид
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hyla arborea
Rana ridibunda
Rana dalmatina
Bombina bombina
Lacerta viridis
Natrix tessellata
Podarcis muralis

Дървесница
Голяма водна жаба
Горска дългокрака жаба
Червенокорема бумка
Зелен гущер
Сива водна змия
Стенен гущер

Находище
на всички пунктове по звук.
на почти всички пунктове
7 ЧЛ
10 БЛ
7 ЧЛ
8Я
7 ЧЛ

на Пункт 7 ЧЛ на река черни Лом, село Пепелина, беше направена 100 метрова
херпетологична трансекта, бяха установени следните видове:
1.
2.
3.
4.

Зелен гущер – Lacerta viridis – 5 екз. ювенилни
Стенен гущер – Podarcis muralis – 2 екз. ювенилни
Горска дългокрака жаба – Rana dalmatina – 1 екз. мъжки
Голяма водна жаба – Rana ridibunda – 11 екз.
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5. Дървесница - Hyla arborea – много, по звук.
Популацията на червенокорема бумка, открита на пункт 10 БЛ – помпена станция на
Каолин, наброяваше 6 екземпляра (улавяни с електронаркоза) и обитаваше 50 кв. метра
локва, в непосредствена близост до реката заедно с 4 екземпляра R. ridibunda.
.
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