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Течащи води

Биотичен индекс

Макрозообентос



Рамковата директива за водите изисква от
страните-членки да постигнат към 2015 на
добро екологично състояние на всички

повърхностни води.

Това означава и химичното състояние, и
екологичното състояние да бъдат
класифицирани поне като «добро».

Състоянието на едно водно тяло се преценява
чрез по-лошото от неговото химично или
екологично състояние или чрез по-лошите
стойности на неговите биологични или физико-
химични елементи за качество.

Водещо при оценката е екологичното
състяние, дефинирано чрез биологичните
елементи за качество.

ЕкологичнотоЕкологичното състояние на водните обекти се определя като “състояние на водните обекти се определя като “израз на израз на 
качеството на структурата и функционирането на водните качеството на структурата и функционирането на водните 
екосистеми, които са асоциирани с повърхностните водиекосистеми, които са асоциирани с повърхностните води”.”.



Европейското и национално законодателство въвеждат три групи
елементи за качество при определянето на екологичното състояние за

отделните категории повърхностни водни тела:

Биологичните елементи за качество се използват при разграничаване на 
петте класа.

Физикохимичните елементи за качество, които поддържат биологичните
елементи, се прилагат при разграничаване на първите три класа.

Хидроморфологичните елементи за качество, които поддържат
биологичните, се прилагат при разграничаване на много доброто (=референтни
условия) състояние, съпоставимо с естествени, неповлияни от човека условия.



Биологични елементи
за качество

Зообентос Макрофити

Физико- химични 
елементи 

за качество

Хидро-морфологични 
Елементи

за качество

Оценка  
на екологичното състояние на водните тела

Рибни
съобщества

Фито-
планктон



(почти) неповлияни условия(почти) неповлияни условия

слаби измененияслаби изменения

умерени измененияумерени изменения

големи измененияголеми изменения

крайни изменениякрайни изменения

мн.добромн.добро

добродобро

умереноумерено

лошолошо

мн.лошомн.лошо

1

0

OKOK

Необходими Необходими 
са мерки!са мерки!

Референтни условияРеферентни условия EQREQR

ОценкатаОценката нана екологичнотоекологичното състояниесъстояние сесе извършваизвършва чрезчрез системасистема заза
класификациякласификация,, коятокоято разграничаваразграничава 55 класакласа:: многомного добродобро ((highhigh),), добродобро
((goodgood),), умереноумерено ((moderatemoderate),), лошолошо ((poorpoor)) ии многомного лошолошо ((badbad))..

Нови европейски стандарти



Макрозообентос 

(дънните безгръбначни съобщества)

Ключов биологичен елемент за качество при определяне на 

екологичното състояние на течащите води в България. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:AF_40002_D_Ancylus_fluviatilis_b.jpg
http://www.epa.gov/bioiweb1/html/amphipods.html
http://www.epa.gov/bioiweb1/html/snipeflies.html


Предимства на дънните безгръбначни като биологичен елемент 

за качество

 Добри индикатори. 

В дънните съобщества има 
достатъчно 
видове, чувствителни към 
разнообразните типове 
антропогенен натиск

Дънните безгръбначни са 
особено чувствителни към
сапробността; повечето са 
чувствителни и към 
редуцираните азотни форми
(амоний и нитрити), към йони на 
тежки метали;

http://www.epa.gov/bioiweb1/html/midgeflies.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Nepa_cinerea01.jpg


Предимства на дънните безгръбначни като биологичен елемент 

за качество 

 Формират относително самостойно 

съобщество и могат да бъдат 

наблюдавани като обособена екологична 

групировка.

 Ключовите съобщества в реките:

- през тях минава основния енергиен 

поток;

- най-голяма биомаса на единица 

повърхност;

 Относително слабо подвижни

 Имат сравнително дълъг жизнен цикъл

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:AF_40002_D_Ancylus_fluviatilis_b.jpg
http://zebu.uoregon.edu/~dmason/Mckenzie/bugs/epeorus.html


Основните фактори, контролиращи разпространението и 

преживяването на безгръбначната фауна 

 Речният отток

 Водната температура

 Характеристиките на 

субстрата:

- състав;

- стабилност.

http://www.epa.gov/bioiweb1/html/amphipods.html


Оценката на проучваните водни тела, базирана на макрозообентоса е 
регламентирани в  Наредба № Н-4 /14.09.2012 г. за характеризиране на 

повърхностните води (ДВ, бр. 22/ 5.03.2013 г.)  
Биотичен индекс. 

Система за екологична оценка на типовете реки

 

 

R1 Алпийски тип реки EQR БИ 

 Нормална скала за БИ 0,9 ÷ 1.0 4.5 ÷ 5 
1 ÷ 5 0,8 4 

 0,5 ÷ 0,7 2.5 ÷ 3.5 

 0,4 2 
 0,3 ÷ 0,2 1 ÷1.52 

  

 
 
 
 

R2/R3, R4/R5,  
Полупланински тип реки 

EQR БИ 

 Нормална скала за БИ 0,87 ÷ 1.0 4.5 ÷ 5 

1 ÷ 5 0,67 – 0.86 3.5 - 4 

 0,5 ÷ 0,66 2.5 ÷ 3 
 0,4 2 

 0,3 ÷ 0,2 1 ÷ 2 

   



Биотичен Индекс (БИ)  (по Clabby & Bowman,1979; Clabby, 1989)

Индекс е прилаган в рутинния мониторинг в България през последните 15 

години за експресна биологична оценка на качеството на речните води. 

Индикаторна Брой Общброй таксони

група таксони в инд. 

група 0 - 1 2 - 5 6 - 10 11 - 15 16+

Стойност на Биотичния Индекс

А

4+
2/3

1

3 - 4
3

2 - 3

4
3 - 4

3

4 - 5
4

3 - 4

5
4 - 5

4

В

5+
1 - 4

2 - 3
2

3
2 - 3

3 - 4
3

4
3 – 4

С

всички предишни 
инд. групи 

липсват

2 2 - 3 3 3 - 4

D
всички предишни 

инд. групи 
липсват

1 1 - 2 2 2 - 3

Е

всички предишни 
инд. групи 

липсват

1 1 1 - 2



Индикаторни групи бентосни макробезгръбначни

ГрупаА

чувствителниформи
Група В
по-слабо чувствителни 
форми

Група С
относително толерантни 
форми

ГрупаD
толерантниформи

Група Е
най-толерантни 
форми

Crenobia
Plecoptera(без Leuctridae, 
Nemouridae)
Heptageniidae

Siphlonuridae

D. gonocephala
Polycelis

Leuctridae

Nemouridae

Leptophlebiidae

Ephemerellidae
Ephemeridae

Trichoptera скъщички(без

Limnephilidae

Hydroptilidae

Glossosomatidae)
Odonata (без Coenagriidae)

Aphelocheirus

Rheotanytarsus

Athericidae

Turbellaria (безCrenobia, D. 
gonocephala, Polycelis)
Ancylidae
Neritidae
Astacidae

Gammarus
Baetidae
Caenidae
Limnephilidae
Hydroptilidae

Glossosomatidaе
Trichoptera без къщички

Coleoptera
Coenagriidae
Sialidae

Tipulidae
Simuliidae
Heteroptera без
Aphelocheirus
Hydracarina

Hirudinea
Mollusca(без

Ancylidae

Neritidae)

Asellus

Chironomidae (без
Rheotаnytarsus, 

Chironomus)

Tubificidae
Chironomus

Eristalis



Биологичен елемент: ДЪННА МАКРОБЕЗГРЪБНАЧНА ФАУНА 

Категория: „РЕКА” 

Метод 

Пробонабиране, консервиране и предварителна обработка на проби за 
макробезгръбначни 
Метрики: 
Адаптиран Биотичен Индекс (БИ) (Flanagan, P.J. and Toner, P.F., 1972; модифициран от 
Clabby & Bowman,1979; Clabby, 1982) , (ИАОС, 2006)

ISO 10870:2012-Water quality -- Guidelines for 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) 

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 5667-1:2006) 

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 5667-3:2012. Water quality - Sampling - Part 3: Preservation and handling of water 

samples (ISO 5667-3:2012). Качество на водата. Вземане на проба. Част 3: Ръководство 

за консервиране и подготовка на водните проби (ISO 5667-3:2012)

https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQFjAA&url=http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=53569&ei=JCs3Utu-LdHEsgaGqIDQCQ&usg=AFQjCNHjINqBnMtJTrJbvSKX5RUzRKIOoQ
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQFjAA&url=http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=53569&ei=JCs3Utu-LdHEsgaGqIDQCQ&usg=AFQjCNHjINqBnMtJTrJbvSKX5RUzRKIOoQ
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQFjAA&url=http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=53569&ei=JCs3Utu-LdHEsgaGqIDQCQ&usg=AFQjCNHjINqBnMtJTrJbvSKX5RUzRKIOoQ
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQFjAA&url=http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=53569&ei=JCs3Utu-LdHEsgaGqIDQCQ&usg=AFQjCNHjINqBnMtJTrJbvSKX5RUzRKIOoQ
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQFjAA&url=http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=53569&ei=JCs3Utu-LdHEsgaGqIDQCQ&usg=AFQjCNHjINqBnMtJTrJbvSKX5RUzRKIOoQ


Svetoslav Cheshmedjiev, Rabia Soufi, Yanka Vidinova, Violeta 

Tyufekchieva, Ivanka Yaneva, Yordan Uzunov, Emilia Varadinova. Multi-habitat 

sampling method for benthic macroinvertebrate communities in different river types 

in Bulgaria - Water Research and Management, 2011, 3 (1):55-58) UDK: 582.26 

(497.2) 

Мултихабитатен метод за пробонабиране

Адаптиран BG вариант AQEM/STAR

10рамки 20 рамки

Може да се ползва стандартна ХБ
мрежа с дълга дръжка

Количествени пробовземачи –
правоъгълни или цилиндрични

Използва се и ритане на
камъни/чакъл

Само обмиване

Изплакване на макрофити, вкл.
при оценката на субстратите

Не се ползват, като субстрат МФ

Предпочитат се места с бързеи Няма критерий „наличие на бързей”
при избора на пункт

Някои неподходящи субстрати
(тиня и др.) могат да се избягват

Не се допуска пропускане на добре
представените субстрати в мястото
на пробонабиране



Дефиниции за много добро, добро и умерено екологично състояние на 

реките, базирано на макрозообентос
много добро добро умерено

Безгръбнч 
Таксономичният състав и 
оби- 

Съществуват леки 
изменения в  

Съставът и обилието на 
таксо- 

на 
бентосна 

лието съответстват изцяло 
или  

състава и обилието на 
таксоните 

ните на безгръбначните 
орга- 

фауна 
почти изцяло на 
ненарушените 

на безгръбначните 
организми от 

низми се различават в 
умерена 

  условия. 
тези на специфичните за 
типа  

степен от специфичните за 
типа 

    съобщества. съобщества. 

  
Няма изменение в 
съотношението 

Има леко изменение в 
съотноше- 

Отсъстват големи 
таксономич- 

  
между чувствителните и 
нечувст- 

нието между чувствителните 
и не- 

ни групи от специфичното за 

  
вителните към смущения 
таксони 

чувствителните към 
смущения так- 

типа съобщество. 

  
от нивата при ненарушени 
условия. 

сони от специфичните за 
типа нива. 

  

        

  
Няма изменения на нивото 
на 

Има леко изменение на 
разнооб- 

Съотношението между 
чувстви 

  
разнообразие на таксоните 
на 

разието на таксоните на 
безгръб- 

телните и нечувствителните 

  
безгръбначните организми 
от 

начните организми от 
специфич- 

към смущения таксони и 
ниво- 

  
нивото при ненарушени 
условия. 

ните за типа нива. 
то на разнообразие са 
същест-  

      
вено по-ниски от 
специфично- 

      то за типа ниво и значително 
      по-ниски от това за добро 
      състояние. 

 



Пунктове за пробонабиране

Подборът на реки и подходящи пунктове за събиране на дънна

безгръбначна фауна е съобразен с няколко основни фактора:

1. С цел съпоставимост на данните и извеждане на дългосрочна

оценка са избрани реките, проучвани в предходния План за
управление;

2. На място, в зависимост от условията, при спазване на мерки за

безопасност, достъпността и характеристиките на средата е

преценен точния брой на пунктовете и подходът за пробонабиране;

3. Взето е под внимание изискването, заложено в Заданието, пробите

да бъдат събирани в речните участъци, в които проучваните реки

напускат границата на Парка.

4. В условията на труден достъп и неблагоприятни условия на

средата, както и при липса на значими въздействия, които могат да

окажат трайно негативен ефект върху качествата на

водите, пробонабирането е извършено под границата на НП Пирин.

5. При наличие на източници на замърсяване, пробонабиранео е

извършено над последните.



Събрани са макрозообентосни проби

от всички представителни хабитати в

литоралната зона на 15 лотични водни

тела, разположени на основни

реки, протичащи през територията на
НП Пирин

Проучваните реки се характеризират

като алпийски и планински тип

Принадлежат към водосборите на

трансграничните реки Места и Струма

Попадат в Егейската водосборна

област, Екорегион 7





Бела река, пункт Бетоловото

Географски координати

N 4150'691''     E 2322'950''

Надморска височина

1183 м

Дата/Час

29.07.2014/09.05

Биотичен индекс

4

Екологично състояние

Добро                       



Бъндерица, над хижа Вихрен

Географски координати

N 4145'462''     E 2324'992'‚

Надморска височина

1987 м

Дата/Час

29.07.2014/12.49

Биотичен индекс
5

Екологично състояние

Много добро                       



Бъндерица под къмпинга

Географски координати

N 4150'691''     E 2322'950''

Надморска височина

1792 м

Дата/Час

29.07.2014/14.15

Биотичен индекс
5

Екологично състояние

Много добро                       



Демяница, над хижата

Географски координати

N 4144'951''     E 2327'943''

Надморска височина

1897 м

Дата/Час

29.07.2014/10.40

Биотичен индекс
5

Екологично състояние

Много добро                       



Глазне, преди град Банско

Географски координати

N 4149'170''     E 2328'270'‚

Надморска височина

1041 м

Дата/Час

29.07.2014/16.00

Биотичен индекс
5

Екологично състояние

Много добро                       



Плешка, пътя за х. Мочарата

Географски координати

N 4146'077''     E 2331'332''

Надморска височина

1614 м

Дата/Час

29.07.2014/18.50

Биотичен индекс

5

Екологично състояние

Много добро                       



Дисилица, граница на парка

Географски координати

N 4145'557''     E 2332'644''

Надморска височина

1536 м

Дата/Час

29.07.2014/09.05

Биотичен индекс

5

Екологично състояние

Много добро                       



Безбожка, под границата на парка

Географски координати

N 41о45'750''     E 23о33'395''

Надморска височина

1328 м

Дата/Час

29.07.2014/20.15

Биотичен индекс

4

Екологично състояние

Добро                       



Ретиже, под границата на НП Пирин

Географски координати

N 4145'472''     E 2340'319'‚

Надморска височина

648 м

Дата/Час

30.07.2014/14.20

Биотичен индекс

4.5

Екологично състояние

Много добро                       



Каменица, под границата на парка

Географски координати

N 41о42'921''     E 23о41'776''

Надморска височина

605 м

Дата/Час

29.07.2014/09.05

Биотичен индекс
4.5

Екологично състояние

Много добро                       



Брезнишка, над с. Брезница

Географски координати

N 41о39'181''     E 23о36'621'‚

Надморска височина

1075м

Дата/Час

30.07.2014/16.05

Биотичен индекс
4.5

Екологично състояние

Много добро 



Пиринска Бистрица, над с. Пирин

Географски координати

N 41о35'222''     E 23о33'358'‚

Надморска височина

873 м

Дата/Час

29.07.2014/09.05

Биотичен индекс
4.5

Екологично състояние

Много добро                       



Мозговица, границата на парка

Географски координати

N 41о40'469''     E 23о33'783''

Надморска височина

1261 м

Дата/Час

30.07.2014/21.40

Биотичен индекс

4.5

Екологично състояние

Много добро                       



Влахинска, под границата на парка

Географски координати

N 4144'253''     E 2313'962'‚

Надморска височина

484 м

Дата/Час

03. 08.2014/15.05

Биотичен индекс
4.5

Екологично състояние

Много добро                       



Икришка, под Шилигарника

Географски координати

N 41о46'993''     E 23о27'219'‚

Надморска височина

1628 м

Дата/Час

29.07.2014/15.20

Биотичен индекс
4

Екологично състояние

Добро                       



Сравнителният анализ на състоянието на водите през настоящия 

(2014 г.) и предходния период на проучване (2001-2002 г) 

 Течащите води на територията на НП Пирин се 

характеризират с високо качество и практически 

непроменена екологични условия.

 Река Безбожка показва трайна оценка, 

съответстваща на добро състояние (БИ 4)

 Слабо влошаване на стойностите на БИ 

(качествата на водите) се регистрира за реките 

Ретиже и Каменица – от 5 на 4.5. И двете 

стойности попадат в категорията на много 

доброто състояние

 За  река Мозговица бе отчетено подобряване на 

състоянието – от 3.5 на 4.5 по БИ, съответно от 

добро в много добро състояние

 По-чувствително замърсяване на водите се 

наблюдава на пункта, разположен на  река Бела 

– от много добър статус (БИ 5) в добър (БИ 4).



КлиматичнитеКлиматичните променипромени щеще доведатдоведат додо

намаляваненамаляване нана достъпносттадостъпността додо сладкасладка

водавода вв нашитенашите географскигеографски шириниширини..

ЛокалнитеЛокалните променипромени въввъв воднитеводните

екосистемиекосистеми могатмогат дада окажатокажат влияниевлияние вв попо--

широкширок регионален,регионален, доридори глобаленглобален мащабмащаб..

Независимо,Независимо, чече водатаводата имаима естественестествен

потенциалпотенциал дада сесе самовъзстановява,самовъзстановява,

засилванетозасилването нана туристопотокатуристопотока ии неразумнатанеразумната

човешкачовешка намесанамеса водиводи додо негативнинегативни

въздействиявъздействия върхувърху воднитеводните екосистеми,екосистеми,

свързанитесвързаните сс тяхтях сухоземнисухоземни екосистеми,екосистеми,

кактокакто ии върхувърху човекачовека ..

Проблеми , свързани с  опазване на водните ресурсиПроблеми , свързани с  опазване на водните ресурси



Гражданско съзнание и висока екологична 

култура, за да се опазят водите на НП Пирин чисти. 

Гаранция за осигуряване на 

питейни води с по-високо 

качество.

Отговорност и грижа за да се съхранят 

водните екосистеми максимално 

неповлияни за бъдещите поколения.




