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THE SCIENTIFIC JUMP-OFF, OR IS IT POSSIBLE TO RUN A
SUCCESSFUL INTERNATIONAL CAREER WITH A LOW BUDGET?

Nikolay Natchev

Faculty of Natural Sciences, University of Shumen, 115 Universitetska Str., Shumen,
Bulgaria, *E-mail: natchev@gmx.at
Abstract: In the range of the plenary lecture will be analysed some of the obstacles

which may impact negatively the professional careers of the young scientists in Bulgaria. As
main trammels to the rapid development of the beginning specialists were identified:
1. The lack of opportunities on the labour market;
2. The bad condition of the facilities and the lack of modern equipment;
3. The inadequate results dissemination strategies;
Comments on the listed topics will demonstrate that there are relatively simple
solutions to these serious problems. Some advices and guidance will help the students to
formulate scientific hypotheses, to concept and write a project, to obtain favourable prise
offers for modern equipment, to establish own working groups and to make the right decision
in the choice of the journals and books where the products will be published. Some tips on the
design of scientific manuscripts will help the young authors in the preparation of a paper. The
procedure of submission and revision of scientific articles in bi-reviewed journals will be
described in details. In conclusion will be introduced a newly established platform for
exchange of scientific information and products between students and experienced
researchers.
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HOMO ECOLOGUS
Emilia Jordanova Encheva

Faculty of Humanities, University of Shumen, 115 Universitetska Str., Shumen, Bulgaria,
E-mail: emi_il@abv.bg

Abstract: This article discusses the change in the relationship of man to nature and
environmental pollution presented in the media space. The specific media ecodiscours as part of the
hyper represented theme of the environment in our modern society aims to attract the public interest in
environmental problems. The presence of events in Bulgarian massmedia is regulated by serious
commitments made by green organizations, governments and world policy. Media ecodiscours
thematically connects events, media eco campaigns and promotes all green ideas, the most popular
environmental crimes and penalties provided by the low. The biggest environmental catastrophes are
caused by human activities and the consequences of pollution continuing for years. Rehabilitation of
the environment takes a lot of resources, but the results are not always satisfying. The government
policy in this area is not always adequate. Detections and discussions of environmental crimes is a
priority of the media and green organizations. The presence of media eco calendar in the life of the
media guarantees awareness and commitment to these problems and prove the existence of ecological
culture in our society.
Keywords: Homo ecologus, media eco calendar, media ecodiscourse, environment, green
ideas, green problems

Единството от природа и човешки свят определя понятието околна среда в наши
дни. Човекът като част от всеобхватната природа, елемент на природния организъм е
интегриран във всички процеси, протичащи в тази единна система и е изложен и на
влиянията, промените и произвола на силите, които са присъщи на теологичното цяло.
Активното участие на човека в процесите на околната среда и природата, която той
променя, се отразяват пряко на цялостния житейски процес. В този смисъл човекът е
емоционално обвързан с природата: изпитва любов, омраза, страх, надежда, радост,
страдание, ужас. Човекът реагира, за да възстанови равновесието на силите на действие
и въздействие. Това е взаимодействие на основата на активната или пасивната връзка
човек – природа. На тази база са изградени и етичните норми като единство на теория и
практика. Разбирането за природата и околната среда са етически натоварени и
9

действат като директиви в непрекъснато променящия се човешки свят. Това променя
изцяло контекстната рамка за определяне на един проблем като „еко-”. Промяната на
културните норми в следствие на настъпилите промени в социума, променят изцяло
обхвата и осмислянето на понятието екопроблематика. При преходите към всеки
следващ културен стадий от развитието на човешкия род се забелязват ценностни
конфликти. Конфликтът не винаги е на междуличностна основа, често образът на
опонента или врага е локализиран върху социална или природна сила, която по някакъв
начин заплашва съществуването на човека и трябва да бъде преодоляна, победена (Еко,
2013). Все по-често замърсяването и опазването на околната среда е предмет на
междудисциплинарно дискутиране и изследване в редица научни трудове.
Провокацията да бъде разгледана съвременната екологична ситуация и мястото
на човека в нея е продиктувана от разискването й в масмедиите като единство от
култура, предразсъдъци на екоциниците и екотерористите до идеологическите
принципи на зелената (р)еволюция, от възможността да опазваме околната среда чрез
нововъденията на човешкия технологичен прогрес до стремежа да се отрекат напълно
постиженията на научно-техническия прогрес, които са обявени едностранчиво за
замърсяващи. Това на практика илюстрира екологизацията на всички сфери от
съвременния живот на човека.
Разглеждайки съвременното отношение на човека към природата и околната
среда достигаме до основополагащата опозиция за антропологията и културологията „сурово-варено”, която предлагат Клод Леви-Строс и Владимир Проп, продължаваща
към дискусията за „питомно-диво”, „природа-култура” и „природа-цивилизация” (вж.
Леви-Строс, 1995). Възприемането на света често се основава на различни
интерпретации на факти. Ако природата според Ницше всъщност “не познава нито
една форма и нито едно понятие и следователно и нито един вид, а само едно Х, което
за нас е недостижимо и необяснимо”, то изследователите на екопроблемите

се

впечатляват от метаморфозата в света на хората и се борят за разбирането на света
като човекообразно творение, провокирайки чувството за асимилация.
Разрушаването на околната среда се разисква като една от последиците на
глобализацията и същевременно като причина за възникването й.

Глобалните

проблеми, като например парниковият ефект, не могат да се решат в рамките на
отделните държави като локални проблеми. Решаваща роля - преди всичко на ниво
съзнание – изиграва изискването за интернационализиране на политиката и
възпитаване на глобално съзнание при решаване на екологичните проблеми.
10

Организации като Грийнпийс или Амнести Интернешънъл, които се посвещават на
такива глобални теми като опазването на околната среда или правата на човека, са
"глобални действащи лица" (Global Players). Това е признак за пораждането на световно
общество. (Мюлер, 2000)
Същностни предпоставки за глобализма в съвременното общество са развитието
на информационните технологии и стремежът към устойчиво развитие. Публичните
политики за решаване на проблемите на глобализацията и устойчивото развитие се
нуждаят от подкрепата на обществото.

Възможността за въздействие върху

аудиторията, а от там и за образоване на гражданското общество се владеят от медиите.
Образоването се постига чрез осигуряването на постоянен поток от информация,
засягаща тези проблеми. Осигурявайки качествена, обективна интерпретация на
конкретни събития по актуални теми, медиите изпълняват своята, макар и формално
овластена обществена мисия. Материалите по социално значими теми (сред които е и
опазването на околната среда) не винаги отговарят на важните критерии честота и
непредсказуемост, защото не визират внезапни събития, нито пък може да се смята, че
влизат в информационното пространство поради силен интерес от страна на
аудиторията. Счита се, че осведомеността в съответните аспекти е

в полза на

обществото. Постепенно осведомеността прераства в нужда от повече знание в
определени области. Вплитането на социално значимите теми в официални политики
от национален, европейски и световен план осигурява присъствието им в книги, филми,
анализи, коментари, интервюта, радио и телевизионни предавания, както и в
специализирани интернет форуми и сайтове (Добрева, 2011). Двустранният поток
информация, предаван чрез медиите, от институциите към гражданите и обратно,
определя позицията на медиите като ключова, важна и гарантираща обществената
комуникация, както и формираща общественото мнение.
Положителните аспекти в променените потребности и интереси на съвременното
общество предразполагат към преразглеждане на контекстната рамка на обществото и
формиране на нови ценностни представи за взаимоотношенията природа-човекобщество. Екологичният дебат, който се води в наши дни, използва по принцип същите
аргументи, които са използвани от античните писатели в защита на природата, представена тогава като жив организъм, а в съвременността – като „екосистема” (Глой,
2004). Стремежът към устойчиво развитие и екологично равновесие е всъщност
стремеж към хармонизиране на отношенията човек-природа-общество до стадий на
взаимоизгодно партньорство и съществуване, което е възможно само след промяна в
11

мисленето и действието във всички сфери на човешката дейност. Глобалните цели на
общественото развитие трябва да следват устойчивото развитие на регионите, което ще
доведе до единната цялост и устойчивост на системата, която Вернадски разглежда
подробно като ноосфера (Вернадски,1944)1. Като научна основа за такава дейност е
посочена социалната екология. Прилежащите области на знанието са свързани с
икономическите и производствените дейности на човека и отношението им към
околната среда: екология на човека (медицински аспекти), инженерна екология
(технически аспекти), урбоекология (селищни аспекти), екология на промишлеността,
екология на селското стопанство, екология на транспорта, геоекология, химическа
екология, културна екология, екологично възпитание. Социалната екосистема
предполага нови измерения на отношенията човек-природа-общество, които ще
придадат функционална значимост на човешката дейност (и техниката) върху
природата в положителен аспект. Именно тази идея е залегнала в основната концепция
за устойчиво развитие, която е приета в Рио де Жанейро през 1992 година на
международния форум „Околна среда и развитие”. „Хората са в центъра на усилията
към едно устойчиво развитие. Те имат правото на здрав и продуктивен живот в
съзвучие с природата. Правото на развитие трябва да бъде осъществено така, че по един
и същи начин да отговаря на потребностите от развитие и околна среда на днешните и
бъдещи поколения” (Декларация от Рио, 1992).
На екологизация е подложена всяка човешка дейност и сфера от обществения
живот, за да се достигне до онова ниво на знанието и съзнанието на човека, което ще
позволи хармонизирането на отношенията човек-природа-общество и оформянето на
човека на екологичната епоха, наследник на homo sapiens, homo habilis и homo faber –
homo ecologus. Всички тези наименования на рода homo абсолютизират и акцентират
върху

определени страни от развитието на

човека. Homo ecologus

синтезира

качествата на „предшествениците” си: активността на човешкия разум и ефективната
организация на труда на homo sapiens, технологичната култура и космополитността на
homo faber (Фриш, 2012), универсалното развитие в науката, философията и изкуствата,
основните културни форми на homo ludens.

Homo ecologus е заинтересованият за

природата човек, като homo faber и той също е заобиколен с вещи и техника, но е
развил особена чувствиветелност към природосъобразния начин на живот, използва
1

Терминът „ноосфера” е въведен през 1927 г. от френския математик и философ Леруа. Означава
сфера на разума; сфера на взаимодействие на обществото и природата, в границите на която, човешката
дейност е определящ фактор за развитие, в пределите на тази сфера по-късно е добавена и техниката.
Наричана е още антропосфера, биосфера и биотехносфера.
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рециклирани материали, енергоспестяваща техника, живее здравословно, използва
биопродукти, интересува се от екокампании, възмущава се от замърсяващи
производства, следи с интерес екоскандали, участва в екопротести, хуманизмът и
толерантността му са достигнали до ниво на зачитане правата на животните, а идеята за
опазването на околната среда се е развила от модно движение „Go green!” до лична
отговорност и кауза.
Балансът между духовни качества и материална култура, се забелязва още при
homo ludens (Хьойзинха,2000), но при homo ecologus този баланс е изграден на база
загриженост за природосъобразност и хармонично внедряване на щадящи околната
среда производства. Материалите в масмедиите за иновационни технологии и
нововъведения са със сравнително ограничена, информационна насоченост в спектъра
на избягване на замърсяванията – те са от типа soft – good news. Възпитателен ефект
имат добри практики, доказали ефективността си в Европа. Добивът на 20 килограма
злато (само!) от отпадъци в Швейцария получи широк отзвук. Струва си. Най-малко
заради това, че въпросното злато вече е било изкопано от земята, всички разходи по
транспортиране и преработка до

употребата в производството

са коствали

допълнителни ресурси и средства. Защо тези средства трябва да се губят. Крайно време
тези материали, вложени в предметите, да поемат по нов кръговрат на повърхността,
към това се стреми екологичният човек /БНТ,Зелена светлина, 21.03.2013/. Постоянен
поток от информация за стратегически иновации и зелени технологии, зелени
инвестиции и новини във всяка сфера на обществения и човешки интерес може да се
намери

намери

на

Green

Tech-BG,

(http://www.dnevnik.bg/zelen/biznes/?ref=secondarymenu),

Зелен

Investor.bg.

дневник
Материалите

дискутират самовъзстановяващи се соларни клетки, еко идеите на социалните мрежи да
се

захранват със соларни дронове 2, строителството и климатичните промени3,

спасяването на космоса от боклук4. По последни данни над планетата обикалят 22 000
отломки, които са достъчно големи, за да бъдат наблюдавани от земната повърхност.
По-малките обекти обаче също могат да причинят сериозни вреди на летателните
апарати и при сблъсък с тях да „произведат” още отпадъчни отломки. Международната
2

Виж: Facebook ще осигурява безжичен интернет със соларни дронове, достъпно на
http://greentech-bg.net/?p=16362.
3
Виж: Българските градове ще устоят на климатичните промени до 2035 година, достъпно на
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/bylgarskite-gradove-shte-ustoiat-na-klimatichnite-promenido-2035-godina,171481/.
4
Виж: Български учени участват в мисия за улавяне на боклук в Космоса, достъпно на
http://www.dnevnik.bg/zelen/2014/03/05/2254953_bulgarski_ucheni_uchastvat_v_misiia_za_ulaviane_na/.
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космическа станция е принудена да избягва парчета, които се движат с до 28 000
километра в час. През юни 2013 отломки едва не удариха станцията, но принудиха
шестчленният

екипаж

да

се

евакуира

в

спасителните

капсули 5.

"Дарпа",

изследователски институт на Пентагона, препоръча различни технологии за справяне с
проблема, идеите са използване на гигантски чадъри и мрежи за прихващане на
остатъците6. Научнофантастичният филм „Гравитация“, който спечели много награди
(и 7 Оскара) представя проблема с космическите отпадъци. Сблъсъкът с космически
боклук, голяма част от който представлява отломки от нефункциониращи спътници, е
напълно реална опасност за съвременните сателити и космически кораби. По тази
причина Европейският парламент гласува на 2 април 2014 г. програма за подкрепа на
усилията на страните членки да идентифицират и следят космическите отпадъци.
„Спутник“ излита в орбита през 1957 г., а от тогава са били изстреляни повече от 6 000
сателита. Много от тях не се използват вече, но замърсяват космоса. Остарелите
апарати създават риск от инциденти в космоса. Европарламента в потвърждение на
споразумение със страните-членки за обединяване на усилията на националните
програми за следене на космически отпадъци ще гласува подпомагането им с
финансиране от ЕС в размер на 70 млн. евро.7
Екологичната криза на съвременното общество се обяснява с проявяването на
екологично невежество и противоречието между нравствени качества (недостатъчно
развити) и много високи интелектуално-технически възможности, насочени към
промяна на околната среда. Общата криза на ценности, която намира проявление в
различни региони на света, без оглед на икономическо и политическо ниво показва
застой в нравственото развитие на човека. Високите научни постижения и
прогресивното развитие на информационните технологии не са повлияли на морала на
човека. В началото на XXI век човекът все още прибягва до насилие, участва във
военни конфликти, използвайки постиженията на научно-техническата революция
унищожава себеподобните си и средата, в която живее. Това е и едно от основните
противоречия, с които трябва да се пребори човечеството.
За преодоляване на дисбаланса в отношенията човек-природа-общество
стратегията за развитие на обществото трябва да е насочена към социално5

Виж: Космически боклук прати екипажа на МКС на "спасителни лодки", достъпно на
http://btvnews.bg/article/svetut/kosmicheski-bokluk-prati-ekipazha-na-mks-na-spasitelni-lodki.html.
6
Виж:
Космическите
отпадъци
достигнаха
критична
точка,
достъпно
на
http://www.dnevnik.bg/zelen/2011/09/02/1149869_kosmicheskite_otpaduci_dostignaha_kritichna_tochka/.
7
Виж: От „Спутник“ до „Гравитация“: как да намалим рисковете от космически отпадъци,
достъпно на http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20140401STO41558/html/.

14

екологичните параметри и изразяването им чрез нов тип хуманизъм – екологичният.
Екологичният хуманизъм е качествено състояние на екологичния човек и създава
реални предпоставки за екологични действия, ориентирани към опазване на околната
среда и природата (и човека!) и развитие на социално-икономическите ресурси като
мерило за обществено развитие. (Зейналов, 2011) Толерантното отношение към
природата ще определи и отношението към биосферата, когато тя няма да е само среда
за физическото съществуване на човека.
Homo ecologus е носителят на нов тип култура, която ще обезпечи хармоничните
взаимоотношения човек–природа–общество. Социалната среда за съществуване на
екологичния човек е екологичната култура, която формира и индивидуалните му
качества и осъществява практическото взаимодействие с природата и околната среда в
съответствие с екологичните закони. Така се осигуряват рационални и оптимално
взаимоизгодни отношения в ноосферата. Контролът върху биосферните процеси и
активното въздействие върху обществените отношения ще удовлетворят материалните
и духовните потребности на човека и на практика ще предложат комплексно решение
на съвременните проблеми. Новата ориентация в отношенията човек-природа се
дължат именно на екологичния човек като носител на екологична култура и екологично
съзнание, възпитавани в духа на универсалните човешки ценности на екологичното
възпитание.
Специфичният медиен еко дискурс ръководи общественото мнение чрез
убеждаване, а не чрез задължаващи властови техники. Природосъобразността се
превръща в начин на живот за много хора, офиси, производства, компании, села,
градове. Природосъобразното хранене се възприема като гаранция за добро здраве и в
медийното пространство се свързва с употребата на био и еко храни –
„Природосъобразното хранене – път към здравето и красотата”8, „Био бира –
природосъобразна напитка”9, „Зелено училище ще учи пловдивските деца на
здравословен живот”10. Медиите широко популяризират природосъобразността като
начин на живот и на възпитание. Идеята за природосъобразно възпитание е описана от
Ян Амос Коменски във „Великата дидактика” през 1632 година. „Човекът е част от
природата и се подчинява на всички съществуващи в природата закони”. Развитието
му, а оттук и неговото възпитание, стават също така в съответствие с тези закони.
8

Достъпно на http://www.fashion-lifestyle.bg/body_broi24.
Достъпно на http://www.puls.bg/health/bioproducts/news_15155.html.
10
Достъпно на http://www.csr.bg/education-and-science/1187--zeleno-uchilishte-shte-uchi-plovdivskitedeca-na-zdravosloven-jivot.
9
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Хармонията, сътворена от природата, е цел на всеобщото развитие и в частност –
смисъл на човешкия живот. Човекът е част от природата и носи в себе си идеята за
хармонията (Коменски, 2008). Жан-Жак Русо разглежда възпитанието “съобразно
природата”, то трябва да се нагоди към естественото развитие на детето. Чрез
възпитанието детето се подготвя преди всичко за обществения живот (Русо, 1997).
Песталоци смята, че успехът на нравственото, умственото и физическото възпитание
зависи от това, доколко възпитателят се съобразява с особеностите на човешката
природа и законите на нейното развитие. Именно в това съобразяване на възпитанието
с

предполагаемия

естествен

ход

в

развитието

на

детето

се

състои

природосъобразността (Песталоци, 2008). Тези идеи са част и от съвременните
образователни програми , екологичното възпитание е обект на вниманието на
педагози11 още от предучилищна възраст12 като преоткриване на връзката човекприрода13. Грижата за възпитанието в прородосъобразност е хиперрепрезентирана в
медийното пространство. И ако екологичното възпитание на децата се постига чрез
игрова активност, за екологичната възпитаност на родителите се грижат масмедиите.
freecycle.org обслужва създадена система за зелено мислещите, чийто девиз е “reduce,
reuse, recycle”. Сайтът предлага среща с други еко родители и безплатна размяна на
ползвани вече дрешки, принадлежности и аксесоари 14. „Памперсите – една от найголемите заплахи за околната среда”

15

- разграждат се между 200 и 500 години и

увреждат почвата, за производството на 6000 памперса се отсичат около 10-11 големи
дървета16. В „10 лесни стъпки за зелено родителство” попадат и екопелените, които са
биоразградими, биохраните, споделените дрешки и изработените от органичен памук,
конвенционалните почистващи препарати трябва да се заменят с бял оцет, сода,
лимонов сок и екологични препарати и прахове, био козметиката, споделени играчки
или изработени от дърво.17
Homo ecologus или екологичният човек е резултат от историческото развитие на

11

Виж: Атанасова Т., Екологично възпитание в детската градина, 2010,достъпно на
http://gorska.gradina.net/?p=521.
12
Виж: Галчева К., Екологичното възпитание – иновация в педагогиката или преоткриване на
непреходната връзка “човек-природа”, достъпно на http://www.galcheva.com/objects.php?cid=86.
13
Виж:
Лицето
и
опакото
на
екологичното
възпитание,
достъпно
на
http://bglog.net/preduchilishtnapedagogika/31978.
14
Виж: Екология за пеленачета, достъпно на http://first.gorichka.bg/index.php?p=10&l=1&id=674.
15
Виж: Памперсите – една от най-големите заплахи за околната среда, bTV/ 1.11.2011, достъпно на
http://btvnews.bg/article/1077899583-Pampersite_.html.
16
Виж: Култура без памперси, достъпно на http://bezpeleni.info/.
17
Виж:10 лесни стъпки за зелено родителство, достъпно на http://www.matatama.com/blog/10--lesnistapki-za-zeleno-roditelstvo.
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човека, който намира своята реализация като партньор на природата и се възприема
като част от нея. От интензивността

на хармонизацията на отношенията човек –

природа – общество зависят балансът в околната среда, устойчивият икономически
растеж и прогрес на цивилизацията. Така екологичният проблем добива практическата
си реализация и се превръща в решение на екологичната ситуация, което е в
компетенциите и възможностите на човека. Защото „ светът навлиза във века на
човека” (Сухомлинский, 1974).
В българските масмедии определени словосъчетания с прилагателното зелен
окачествят поредица от екологични инициативи, действия или политически решения.
Те обобщават постигнатото съгласие между теориите и отделни практики по
отношение на глобалните екологични проблеми и свеждането им до реализации с
широко потребление. Такива са например зелен растеж, зелена вълна, зелен взрив,
зелен фонд, зелен списък, зелен доклад, зелен данък. Словосъчетанието зелена
инициатива всеки може да открие в интернет на страниците на сдружения, фирми и
производствени предприятия като част от зеления PR. Масмедиите успешно го
съчетават с корпоративната социална отговорност. Все повече компании, в това число и
медийни, декларират като съществена част от социалната си отговорност опазването на
околната среда. Все по-често наличието на зелена инициатива в материал от българска
масмедия е сигнал за зелена реклама или зелен PR, а те винаги се свързват с
проблемите на зелената реклама, зеления PR и недоверието на хората към все позелените идеи. Събудено е съмнението в коректността на парадиращите с екополитика
(вж. например коментара в Добрева, 2012). С някои изключения въпросът как да се
изпълнява зелената политика придобива вид на доброволен етичен кодекс, който е
предоставен на всекиго поотделно. Все по-често масмедиите осигуряват видимост на
екопротестите - „Протести "за" и "против" застрояването по морето”18, „Неделен
екопротест поиска законови гаранции за опазване на Черноморието”

19

, „Протести на

еколози и срещу еколози ще има днес в страната”20.
Силно акцентирана, макар и спорадична, чувствителност проявяват масмедиите
по теми, свързани с опазване на околната среда, когато са лично ангажирани с такъв
вид кампании, например „Найлонът вече не е на мода” (БНТ), „Не изхвърляй – украси
18

достъпно на http://btvnews.bg/article/bulgaria/obshtestvo/protesti-za-i-protiv-zastroyavaneto-pomoreto.html
19
достъпно на http://news.ibox.bg/news/id_686133001.
20
Виж: Протести на еколози и срещу еколози ще има днес в страната, достъпно на
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2014/03/30/2270949_protesti_na_ekolozi_i_sreshtu_ekolozi_shte_ima_dnes_v/.
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Коледата!” (bTV), „Да изчистим България за един ден” (bTV). Медийните кампании
достигат практически до всеки българин, който освен съпричастен към каузата, вече
става и пряк участник в конкретни събития, насочени към опазване на околната среда
или към намаляване на вредните въздействия от човешката дейност. По примера на
елитни световни икономически нации и личности всичко, което е еко, био и зелено,
навлиза в ежедневието на българското общество като необходимост и показател за
модерно мислене и поведение.21 Друга част от еко политиката и корпоративната
социална отговорност на медиите е призивът да се чете он-лайн, да се използват
алтернативни източници на енергия и подписването на "Етичен кодекс на социално
отговорните медии". Освен сайтове за здравословен и природосъобразен начин на
живот, образователни портали, web медии и зелени сайтове, сред първите
подписали този кодекс са БТА, всекидневникът „Пари”, радио Шумен, в.
„Банкеръ”.
Проблемите на околната среда, които се възприемат като проблеми на
глобализацията и човешкото общество, благодарение на достиженията на науката и
технологичните възможности могат да доведат не само до социално-икономически, но
и до екологични преобразувания. Защото глобалната криза на практика е следствие от
неспособността на човека да достигне нивото на нарасналата си роля в света и
неосъзнаването на отговорностите и задълженията си по отношение на околната среда,
невъзможността да контролира процеси и явления, които той самият е предизвикал или
задействал, нито способността да предвиди и контролира последствията от своята
дейност (Печчеи,1985). Био- и екологичните производства са тема на много публикации
в масмедиите. Особено внимание се обръща на биоземеделието и в частност на био- и
екофермите, интересът е предизвикан не само от дейността им, а и от насърчаването им
от ЕС чрез средства от еврофондовете. "Агроекологични плащания" от Програмата за
развитие на селските райони /ПРСР/ в България са достъпни само за 270 биофермери,
на територията на ЕС съществуват 186000 биоферми.

22

Българските масмедии
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Виж:
Томислав
Дончев:
Всичко
зелено
е
модерно,
достъпно
на
http://inews.bg/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%92%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE_l.a_i.197353.html.
22
Виж: Субсидиите за агроекология – достъпни само до 270 биофермери, достъпно на
http://fermera.bg/component/k2/item/4024%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8
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популяризират екопроекти на държавно и европейско ниво, често водят и разяснителна
кампания във връзка с изясняване на обстоятелствата около кандидатстването: как да
станем

био,

къде

са

субсидиите

за

биоземеделие,

предимства

и

недостатъци.23Медиите проявяват интерес и към размера на отпуснатите
средства24, но и към злоупотребата с тях25. Чрез представените материали се пряко
или косвено се популяризират държавни, европейски и световни екологични политики.
Наказанието за еко престъпления е една от тях. Еко престъпленията придобиват
значение на наистина общественозначими деяния едва в началото на XXI век, когато
екобизнесът достига своите неподозирани до сега икономически измерения и
световната общественост придобива оная морална чувствителност по социално
значими теми, на която биха завидяли и религиозните общности по цял свят.
Създаденият в Рим музей на еко престъпленията26

няма да върне баланса в

екосистемите, но би могъл да върне баланса в мисленето на част от консуматорското ни
общество и утехата, че все още не сме се превърнали в част от експонатите. (Не)наказването на екопрестъпленията е действие или бездействие
виктимизация

водещо до

на човешкия вид, безучастната констатация на екопрестъпленията

(която присъства в световните и българските медии) е безотговорност (човешка и
обществена, екологична и социална).
Когато говорим за екопроблеми, екоидеи, имаме предвид широкия спектър на
употребата им, който надхвърля смисъла,

даден им от биологичната екология и

възприема като част от специалната по характер междудисциплинарната сфера на
знанието, която изучава социалните и природните явления и процеси. Екологичният
аспект на всяка сфера от социума не може да се разглежда изолирано и едностранчиво
(както често се случва), а като съвкупност от ресурси, предпоставки, решения,
действия, политики и начин на мислене, култура и етика. По ширина на обхвата си и
многообразието от проявления екоаспектът е много близък до спецификата на

%D1%8F-%E2%80%93-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE-%D0%B4%D0%BE-270%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8.html.
23
Европейски
субсидии
за
био
България.
в.
Капитал,
достъпно
на
http://www.capital.bg/biznes/predpriemach/2012/02/01/1757661_evropeiski_subsidii_za_bio_bulgariia/
24
Виж:
103
млн.
евро
за
биоземеделие,
в.
Стандарт,
достъпно
на
http://www.standartnews.com/biznes-ikonomika/103_mln_evro_za_biozemedelie-227292.html.
25
Виж: Спрените плащания по програма "Околна среда" ще тръгнат най-рано през март, достъпно
на
http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/sprenite-plashtaniia-po-programa-okolna-sreda-shte-trygnat-nairano-prez-mart,163245/.
26
Виж: Музей на престъпленията срещу природната среда в Рим, достъпно на
http://bnt.bg/news/svyat/muzej-na-presta-pleniyata-sreshtu-prirodnata-sreda-v-rim.
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философията и същевременно е повлиян от общественото развитие и антропогенезата,
влияе се от исторически открития, научни изследвания, затова е необходимо да бъде
разглеждан по-задълбочено. Екомисленето е динамичен процес в специфична област на
знанието.
Представянето на екотемата чрез книги и филми е все още рядкост, но се радва
на обществен интерес. Нюанси на зеления бизнес, прокламиран от медиите, можем да
открием в сюжети на разкази и филми, провокирани от социални и политически
сюжети.

И въпреки, че въздействието на книгата като медия е много по-

продължително във времето, както и възпитателният ефект е много по-силен от ефекта
на останалите медии (Борисова, 2012), все още са малко случаите на представяне на
екотемата чрез книги и филми. За трети пореден път Министерството на околната
среда и водите покани петнайсет изявени съвременни български автори да разкажат за
своите спирки, които са ги отвеждали към природата, така след издадените „ Зелени
разкази” през 2011 г. инициативата продължава и през 2013 г. Друга зелена инициатива
на МОСВ е конкурсът „ Зелената песен на България”, насочен към популяризирането
на зелената идея сред тийнейджърите. Зелените конкурси са част от инициативите и на
отделните общини, неправителствени организации, фирми и сдружения, които медиите
популяризират: „Започва шестото издание на „М-тел еко грант”, новост - "Зелени идеи
на колела"27, Фотоконкурс „Зелено:с ритъма на града“28, „Определиха журито на
конкурса за "зелено" еко селище по проект MILD HOME”29.
Homo ecologus е носител на екокултурата и е пазител на околната среда,
„хармонизира интересите на природата, обществото и човека” (Зейналов, 2011).
Преимуществата, които има човекът в борбата за оцеляване пред останалите живи
организми са продукт на трудовата дейност. Едновременно с това именно тя става
причина за съвременната екологична ситуация и заплахата от разрушаване на средата, в
която съществува човекът. Тази опасност възниква със стремежа на човека да се бори с
природните стихии и да оцелява в един враждебен свят още в началото на своето
развитие. Българските масмедии информират обективно аудиторията по въпроси,
свързани със замърсяването на околната среда по време на бедствия, аварии или
заплахи от екологични катастрофи. Тези сюжети попадат в спектъра на т. нар. bad news.
-

„Опасност

от

екокатастрофа

заради

потънал

кораб”/БНТ,

20.11.2012/,

27

достъпно на http://www.vesti.bg/bulgaria/obshtestvo/tyrsiat-se-zeleni-idei-na-kolela-6008404.
достъпно на http://www.predizvikatelstva.com/zeleni/gallery.php.
29
достъпно
http://gradat.bg/news/2014/02/08/2237437_opredeliha_jurito_na_konkursa_za_zeleno_eko_selishte/.
28

на
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Продължават

смъртоносните

бури

торнадо

в

САЩ/novanews,

29.4.2014/,Обгазяването в Стара Загора - от транспорт и битово горене?/ Дарик,
26.11.2012/, Над 2100 загинали след свлачища в Афганистан /novinite.bg 3.5.2014/,
„Интелигентни” системи предупреждават за наводнения по Дунав/bTV 7.04.2014/.
Медиите следят тематиката с вариращ интерес, в зависимост от конкретния събитиен
поток, който им е предоставен. Част от журналистите приемат зеления код на
поведение като лична отговорност. Ванеса Фаркхарсън ( арт репортер и филмов критик,
води седмична рубрика за проблемите на околната среда в National Post) подлага себе
си на предизвикателството до колко е готова да бъде еко. Решението да изживее една
зелена година, като във всеки един ден прави по нещо полезно за природата, се оказва
пътуване към себе си. Повечето от екопрактиките са крайни – да не ползваш шампоан,
а само оцет за измиване на косата си, да продадеш колата си, да се къпеш на тъмно, да
изключиш хладилника си, присъщи на така наречените екоциници. Наистина не е
необходимо да се откажеш от постигнатото от човека, да избягаш от цивилизацията, за
да помогнеш на околната среда. Можем да бъдем еко и без да излизаме от нормалния
си ритъм на живот. Това са изводите след края на едногодишното изпитание, което
подробно описва в книгата си „ Да спиш гола е зелено”, за да предизвика и
екоскептиците... и екоциниците (Фаркхарсън, 2011).
Колкото повече еволюира човешкият род (в биологичен и социален аспект),
толкова по-осезаема е деформацията в околната среда и щетите от антропогенните
фактори. Промяната в човешкото мислене и действията по отношение на времевата
рамка може да се раздели на два периода доекологичен и екологичен. Доекологичният
период включва три важни (р)еволюционни момента от човешката история: аграрната
революция, промишлената революция и технологичната. Тофлър ги нарича вълни.
Третата вълна „променя структурата, темпото и същността на всяка една област от
живота ни – от световните финансови пазари и 24-часовото излъчване на новини по
CNN до научните открития на биотехнологичната революция и тяхното влияние върху
здравето и селскостопанската продукция”( Тофлър, 2002).
Екологичният период е все още в зората на своето развитие, но промяната в
нагласите на обществото и отделния човек са факт. Заинтересоваността на съвременния
човек към екологичните проблеми и приемането им за лична кауза се доказва и от
наличието на медиен екокалендар. В него намират място съобщения, свързани с
утвърдени екологични събития, иновации в областта на зелените технологии,
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конференции, форуми, годишнини от бедствия и аварии, чествания, екоинициативи,
международни и национални екокампании.
Събитията от зеления календар са добре планирани и широко представени в
масмедиите, материалите свързани с утвърдени международни акции и кампании, са
носители не само на информация по определен проблем, но регистрират обществената
значимост, ангажимента на екологичния човек, политика на бизнеса, медията и
държавата към проблемите на околната среда.
Многобройните публикации и репортажи в масмедиите, третиращи екологични
проблеми (извън екокалендара) са проводник на обществената нагласа и оценка на
събитията. Отговорността да поддържат активни комуникацията и сътрудничеството е
приоритет на обществените медии. От една страна те трябва своевременно да
информират, точно и безпристрастно, а от друга - да бъдат изразител на гражданската
позиция и да надзирават осъществяването на поетите ангажименти, свързани с
екопроблемите от икономическите, политическите, социалните и културните среди.
Медийното говорене за екологичните проблеми и решения са доказателство за
промяната в мисленето и нагласите на човека и постепенното му доближаване до
идеята за екологичния човек. Трактовката на съвременната екопроблематика разисква
същността на медийния дискурс като част от социалния живот и среда за развитие на
съвременния човек и неговото екомислене. Промяната в мисленето за природата и
отношението към околната среда ще дадат на Homo ecologus една от най-важните
квалификации – балансьор в отношенията човек – природа – общество.
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SPECIES COMPOSITION AND ECOLOGICAL STRUCTURE OF MYRIAPODA
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Abstract: Aim. During the last decades the question of the formation and variety of species of
the communities inhabiting the green urban areas has become more important for the research on the
circumstances and the conditions leading to the evolution of the natural fauna. Along with the growth
of the towns and in parallel with the advent of allochthonous plants and the antropogenization of the
environment, there is an increase in the share of synanthropic species in the invertebrate fauna. The
aim of this research is to study the taxonomic and ecological structure and the degree of
synanthropization on myriapod communities in the suburban area of Shumen.
Material and Methods. The study was conducted in the park Kyoshkovete situated on the
North-Eastern slope of the Natural Park Shumen Plateau. The former is a semi-natural biotope type
PmxFor – mixed plantations of park type dominated by Aesculus hippocastanum, Tilia tomentosa,
Acer campestre, etc. The material was collected through pitfall traps, reported monthly in the period
May 2007-May 2009, as well as through manual collection in specific micro-habitats in the region.
Results. A total of 37 species of myriapods were found in the region of research – 17
Diplopoda and 20 – Chilopoda, which equal 62.7% of the 59 species known in the region. Five
species: Strongylosoma stigmatosum, Craspedosoma transsylvanicum, Typhloiulus kotelensis
(Diplopoda), Lithobius erythrocephalus, and Criptops trisulcatus (Chilopoda) were registered only in
the surroundings of the town (Kyoshkovete) where the antropogenic impact has been slight.
Conclusions. In accordance with the concept of the border (ecotonic) effect on the suburban
area of Shumen where the antropogenic impact was slight, the greatest diversity of species was
reported as closer to the one observed in the natural habitats on the Shumen Plateau than to the one in
the central parts of the town. There were hemerodiaphores with high ecological flexibility as well as
hemerophillic species with different degree of synantropization in the structure of the myriapod
communities.
Keywords: Diplopoda, ecotone, Chilopoda, Shumen Plateau
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CONTRIBUTION TO THE RESEARCH ON MYRIAPODA (CHILOPODA) ON THE
MADARA PLATEAU, NORTH-EASTERN BULGARIA

Dobromir Dragiev*, Darina Bachvarova, Aleksandar Doichinov

Faculty of Natural Sciences, University of Shumen, 115 Universitetska Str., Shumen,
Bulgaria, *E-mail: dobromir_dimitrov_dragiev@abv.bg

Abstract: Aim. Despite the increasing interest in the biodiversity of the Madara Plateau, the
invertebrate animals, in particular myriapods, have not been the subject of complex research. This
paper is the first attempt at a focused study on the taxonomic structure and the ecological
characteristics of centipedes in the Madara Plateau, situated 12 km east of the town of Shumen, NorthEastern Bulgaria. Up to the present moment the faunistic list of class Chilopoda in the Shumen region
comprises 37 species found in urban city dwellings, the suburban area, forest shelter belts close to the
town and natural habitats on the Shumen Plateau.
Material and Methods. The material was gathered through pitfall traps in 7 sampling plots –
coniferous formations of Pinus sylvestris and Pinus nigra; deciduous formations of Carpinus
orientalis and Carpinus betulus, mixed deciduous-coniferous forest of Quercus cerris, C. betulus, and
P. sylvestris and two meadows with shrubby vegetation. There were 10 pitfall traps located on each
plot, reported monthly in the period June-October 2012 and July-December 2013.
Results. A total of 141 centipedes of 12 species from the orders Scutigeromorpha,
Lithobiomorpha, Scolopendromorpha, and Geophilomorpha were gathered. A new species for the
region was established – Pleurolithobous patriarchalis (Berbese, 1984).
Conclusions. The families of Chilopoda in the region were dominated by individuals from the
order Lithobiomorpha. Eurytopic and polytopic mesothermal, mesophilic, and mesohygrophilic
species prevailed. In zoogeographic respect the species from the Northern complex featured highest
number, followed by the species with Balkan distribution. The Southern complex was represented by
only two East-Mediterranean species – Lithobius nigripalpis and Pleurolithobous patriarchalis.
Keywords: BG0000104, Chilopoda, Madara Plateau, Pleurolithobous patriarchalis
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TAXONOMIC STRUCTURE AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF
MYRIAPODA (DIPLOPODA) - IN THE MADARA PLATEAU, NORTH-EASTERN
BULGARIA

Georgy Popov, Darina Bachvarova, Aleksandar Doichinov

Faculty of Natural Sciences, University of Shumen, 115 Universitetska Str., Shumen,
Bulgaria, *E-mail: go6eto_popov@mail.bg

Abstract: Aim. Due to fast extinction and disappearance of species and habitats globally, a
big number of groups of organisms, in particular many invertebrate animals, remain meagerly studied
and documented. The results from fauna and ecology research on a local and regional level could
effectively be applied into the development of measures for the preservation of rare and protected
species as well as into plans for the management of protected territories. The aim of this paper is to
study the taxonomic structure as well as some ecological characteristics of Myriapoda (Chilopoda) in
the Madara Plateau, Shumen, North-Eastern Bulgaria.
Material and Methods. The material was gathered in 7 sampling plots through pitfall traps,
reported monthly in the period June-October 2012 and July-December 2013. The plots are
representative of the main habitats on the Madara Plateau – two coniferous forests dominated by Pinus
sylvestris and Pinus nigra respectively, two deciduous forests of Carpinus orientalis and Carpinus
betulus, a mixed deciduous-coniferous forest of Quercus cerris, C. betulus, and P. sylvestris, and two
meadows with steppe grass vegetation and separate shrubs.
Results. A total of 975 Diplopoda of 4 orders were collected. The species Glomeris balcanica
Verhoeff, 1906, which had not been mentioned in North-Eastern Bulgaria, was registered for the first
time. It increased the faunal list of Diplopoda in Shumen to 23 species.
Keywords: BG0000104, Diplopoda, Glomeris balcanica, Madara Plateau
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NEW LOCALITY OF OPHRYS APIFERA HUDS. IN BULGARIA

Dimcho Zahariev*, Lidya Taneva

Faculty of Natural Sciences, University of Shumen, 115 Universitetska Str., Shumen,
Bulgaria, *E-mail: dimtchoz@abv.bg

Abstract: The first evidence of the opening of Ophrys apifera Huds. in Bulgaria by the end of
the 19th and early 20th century. Although in 1898 it was included in the Annex to the first Bulgarian
flora, due to lack of herbarium material and information for new fields the species is not included in
the next editions of the Flora of Bulgaria. For 84 years – from 1913 to 1997, the species has not been
confirmed to spread in our country. In 1997, a locality of the species is found in the Eastern Rhodopes.
In the coming years Ophrys apifera was established in 18 localities in different floristic regions. In
Northeastern Bulgaria floristic region so far the species is known only by a locality of Shumen
Plateau. In 1999, Radoslavova founded the species near Shumen Town – 95 years after its discovery
by Davidov in the same area. In June 2013 we opened a new locality of the species of the territory of
the Lilyaksko Plateau, west of the village Podgorica. We have described a population of 17 individuals
in the generative condition of an area of 10.96 ha.
Key words: Ophrys apifera, new locality, Lilyaksko Plateau

Увод
Пчелоносното бръмбарче (Ophrys apifera Huds.) се отнася към сем. Салепови
(Orchidaceae). На международно равнище видът е включен в Приложение 2 на
Kонвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и
флора (Kонвенция CITES). На национално равнище той фигурира в Приложение 3 на
Закона за биологично разнообразие, Червения списък на българските висши растения
(Petrova & Vladimirov, 2009) и в Червена книга на Република България (Петрова, 2011)
в категория „Застрашен”.
Ophrys apifera е многогодишно тревисто растение с 2 яйцевидни грудки.
Стъблата високи 15–35 cm, с 2–4 розеткови и 2–5 стъблови зелени листа. Съцветията
рехави, с 3–10 (15) цвята. Чашелистчетата розови, разперени, дълги 11–17 mm, широки
5–9 mm. Двете венчелистчета линейни, дълги 3–7 mm, влакнести. Устната наподобява
тялото на пчела, издължена, 3-делна, средният дял извит, кадифеновлакнест,
кестенявокафяв, с жълти петна. Колонката с 2–4 mm дълга, извита човка. Цъфти (V) VІ,
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плодоноси (VІ) VІІ. Самоопрашващо се растение. Размножава се със семена (Петрова,
2011).
Видът има сравнително широко разпространение в Европа. Неговият ареал е
разположен на север до Скандинавския полуостров и Северна Ирландия, на изток
достига до Кавказ, а на юг – до Северна Африка (Soò, 1980; Delforge, 1994). Освен
Европа, ареалът обхваща Средиземноморието, Северна Африка (Мароко, Алжир и
Тунис) и Близкия Изток (Турция, Сирия, Ливан, Израел, Йордан, Ирак и Иран)
(Delforge, 2005). Обитава от светли до сенчести и от сухи до влажни ливади или светли
гори. Разпространен е от морското равнище до 1800 m н.в.
В България се среща по слабо използвани пасища, ливади и сред храсталаци,
предимно на варовити почви (Петрова, 2011) от морското равнище до 1800 m н.в.
(Асьов и др., 2012).
У нас за първи път пчелоносното бръмбарче (Ophrys apifera) е описано от
Velenovsky. Тъй като първата флора на България вече е издадена (Velenovsky, 1891),
заедно с още 334 вида той го включва в Приложение 1, което издава към нея
(Velenovsky, 1898). През 1904 г. Давидов съобщава, че е открил вида в покрайнините на
Шумен. През 1906 и 1913 г. Урумов съобщава за нови находища на вида. Стоянов и
Стефанов не включват Ophrys apifera в издадената от тях през 1924 г. Флора на
България, както и в следващите ѝ три издания (Стоянов & Стефанов, 1932-1933, 19471948, 1966-1967), защото откриването на вида до този момент не е подкрепено с
хербарни материали. Видът не е включен във Флора на НР България, том 2 (1964), в
който са описани таксоните от сем. Салепови (Orchidaceae). Кожухаров (1992) също не
го включва в Определител на висшите растения в България.
През 1997 г. за първи път след 84 години се появява съобщение за откриването
на вида в България. Този път то е подкрепено с хербарен материал (SOM 153457).
Открити са 6 цъфтящи екземпляри на площ от 500 m2. Находището е в Източни Родопи,
м. Ликана чешма между с. Свирачи и с. Мандрица, общ. Ивайловград (Gerasimova & al.
1998). До този момент видът е установен в 18 находища в различни райони:
Черноморско крайбрежие, Североизточна България, Предбалкан (Западен), Стара
планина (Западна, Източна), Знеполски район, Софийски район, Средна гора (Западна),
Родопи (Източни), Тракийска низина, Странджа до 1100 m н. в. (фиг. 1). С червени
точки са отбелязани установените, а с черни – унищожените находища. Популациите са
с неголяма площ (до 0,2 ha) и численост до 25 индивиди, като най-голямата съобщавана
численост е 46 индивиди.
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Фиг. 1. Разпространение на Ophrys apifera в България (Петрова, 2011)

Отрицателно действащите фактори върху разпространението и състоянието на
популациите на вида са локалното разпространение и ниската численост на
популациите. Предполагаемите негативни фактори са залесяването с иглолистни
култури и нерегулираната паша в периода на цъфтеж и плодоносене.
Видът е защитен съгласно Закона за биологичното разнообразие. Част от
находищата се намират в защитени територии (защитена местност „Ликана“,
Ивайловградско; резерват „Витаново“) и в защитени зони от Европейската екологична
мрежа НАТУРА 2000 в България.
Необходимите мерки за защита са свързани с: продължаване на проучванията
върху разпространението и числеността на популациите; мониторинг на състоянието на
някои популации и проучване на отрицателно действащите фактори в отделните
находища.
Материал и методи
Настоящото проучване е проведено по маршрутния метод през 2013 г. При
определянето на видовете, съпътстващи Ophrys apifera, e използван “Определител на
растенията в България” (Делипавлов и др., 2011). Наименованията на таксоните са
съгласно „Конспект на висшата флора на България” (Асьов & др., 2012). Жизнените
форми са представени по системата на Raunkiaer (1934). За определянето им е
използвана „Флора на НР България”, томове от 1 до 9 (Йорданов, 1963-1979; Велчев,
1982-1989) и „Флора на Р България”, томове 10 (Кожухаров, 1995) и 11 (Пеев, 2013).
Маркирането на границите на популацията на вида е извършено с помощта на GPS
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приемник Garmin Oregon 450. За определяне на площта на популацията е използван
софтуерния продукт Quantum GIS ver. 2.2.0.
Резултати и обсъждане
Във флористичен район Североизточна България до този момент Ophrys apifera
е известен само с едно находище на Шуменско плато. През 1999 г. Радославова (2002)
открива вида в района на Шумен – 95 г. след откриването му от Давидов в същия
район. През месец юни 2013 г. ние открихме ново находище на вида на територията на
Лилякско плато, западно от с. Подгорица, община Търговище (фиг. 2).

Фиг. 2. Ново находище на Ophrys apifera в България (маркирано със синя точка)

Популацията е от 17 индивиди в генеративно състояние (фиг. 3) на площ от 10.96 ha.
GPS координатите на точките, описващи границите на полигона, са представени в табл. 1.
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Фиг. 3. Ophrys apifera западно от с. Подгорица, община Търговище (Фото: Д. Захариев)

Табл. 1. GPS координати на популацията на Ophrys apifera
№

Северна ширина

Източна дължина

Надморска височина

(в десетични градуси)

(в десетични градуси)

(в m)

1

43.305482

26.453845

343

2

43.305355

26.452992

353

3

43.308332

26.452630

351

4

43.309221

26.452675

334

5

43.309407

26.454840

336

6

43.310473

26.458227

315

Местообитанието на вида е храстово съобщество с доминиране на Crataegus
monogyna Jacq. и Carpinus orientalis Mill. Изложението в различните части на полигона
е различно, като преобладава източното изложение. Наклонът варира от 5º до 15º.
Поради наличието на високи подпочвени води, част от площта на местообитанието е
преовлажнена. Видовете, които съпътстват Ophrys apifera, са представени в табл. 2.
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Табл. 2. Съпътстващи видове на Ophrys apifera в популацията западно от с.
Подгорица, община Търговище
№

Българско име

Латинско име

Семейство

Жизнена
форма

1

Полски клен

Acer campestre L.

Aceraceae

Ph

2

Бял равнец

Achillea millefolium L.

Asteraceae

H

3

Лечебен камшик

Agrimonia eupatoria L.

Rosaceae

H

4

Пълзящо срещниче

Ajuga reptans L.

Lamiaceae

H

5

Многогодишна
паричка

Bellis perennis L.

Asteraceae

H

6

Горски късокрак

Brachypodium sylvaticum
(Huds.) P. Beauv.

Poaceae

H

7

Виолетова
белоочица

Buglossoides purpurocaerulea
(L.) I. M. Johnst.

Boraginaceae

H

8

Пролетна острица

Carex caryophyllea Latourr.

Cyperaceae

H

9

Наплъстена острица Carex tomentosa L.

Cyperaceae

H

10

Келяв габър

Carpinus orientalis Mill.

Betulaceae

Ph

11

Кълбестосъцветен
рожец

Cerastium glomeratum Thuill.

Caryophyllaceae

Th

12

Синя жлъчка

Cichorium intybus L.

Asteraceae

H

13

Езичестолистна
паламида

Cirsium ligulare Boiss.

Asteraceae

Th-H

14

Черновръх

Clinopodium vulgare L.

Lamiaceae

H

15

Есенен мразовец

Colchicum autumnale L.

Melanthiaceae

Cr

16

Кучешки дрян

Cornus sanguinea L.

Cornaceae

Ph

17

Едноплодников
червен глог

Crataegus monogyna Jacq.

Rosaceae

Ph

18

Жълт минзухар

Crocus flavus West.

Iridaceae

Cr

19

Многоцветна
гергевка

Cruciata laevipes Opiz.

Rubiaceae

H
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20

Четинест сеноклас

Cynosurus echinatus L.

Poaceae

Th

21

Ежова главица

Dactylis glomerata L.

Poaceae

H

22

Нарязана лугачка

Dipsacus laciniatus L.

Dipsacaceae

H

23

Тревисто звездиче

Dorycnium herbaceum Vill.

Fabaceae

Ch

24

Полски ветрогон

Eryngium campestre L.

Apiaceae

H

25

Планица

Fragaria viridis Duchesne

Rosaceae

H

26

Мъждрян

Fraxinus ornus L.

Oleaceae

Ph

27

Бяло еньовче

Galium album Mill.

Rubiaceae

H

28

Градско омайниче

Geum urbanum L.

Rosaceae

H

29

Влакнеста
самобайка

Glechoma hirsuta Waldst. & Kit.

Lamiaceae

H

30

Обикновен звездан

Lotus corniculatus L.

Fabaceae

H

31

Кръглолистно
ленивче

Lysimachia nummularia L.

Primulaceae

Th-H

32

Обикновена мента

Mentha spicata L.

Lamiaceae

H

33

Двурога пчелица

Ophrys cornuta Stev.

Orchidaceae

Cr

34

Маймунски салеп

Orchis simia L.

Orchidaceae

Cr

35

Едроцветно
срамливче

Orlaya grandiflora (L.) Hoff.

Apiaceae

Th

36

Ланцетолистен
живовлек

Plantago lanceolata L.

Plantaginaceae

H

37

Теснолистна
ливадина

Poa angustifolia L.

Poaceae

H

38

Голяма телчарка

Polygala major Jacq.

Polygalaceae

H

39

Сребролистен
очиболец

Potentilla argentea L.

Rosaceae

H

40

Пълзящ очиболец

Potentilla reptans L.

Rosaceae

H

41

Трънлива круша

Pyrus pyraster Burgsd.

Rosaceae

Ph
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42

Грудково лютиче

Ranunculus bulbosus L.

43

Обикновена шипка

44

Ranunculaceae

H

Rosa canina L.

Rosaceae

Ph

Полска къпина

Rubus caesius L.

Rosaceae

Ph

45

Дребна динка

Sanguisorba minor Scop.

Rosaceae

H

46

Обикновено
глухарче

Taraxacum officinale Web.

Asteraceae

H

47

Червено подъбиче

Teucrium chamaedrys L.

Lamiaceae

Сh

48

Панонска мащерка

Thymus pannonicus All.

Lamiaceae

Ch

49

Ливадна детелина

Trifolium pratense L.

Fabaceae

H

50

Горска теменуга

Viola riviniana Reichenb.

Violaceae

H

Повечето от съпътстващите видове – 30 вида, са хемикриптофити (Н) –
многогодишни тревисти растения с възобновителни пъпки, разположени близо до
земната повърхност. Фанерофитите (Ph) – дървета и храсти, са 8 вида. Дървесните
видове са представени с единични екземпляри с височина до 5 m. Изключение прави
Carpinus orientalis Mill., който е с висока численост, но е в храстовидна форма.
Криптофитите (Cr) – растения с луковици и грудки, са 4 вида. Хамефитите (Сh) –
тревисти растения с възобновителни пъпки, намиращи се на височина до 25 cm от
повърхността на земята, са 3 вида. Терофитите (Th) – едногодишни тревисти растения,
са също 3 вида. Преходната група терофити – хемикриптофити (Th-H) е представена
само от 2 вида.
Поради близостта на местообитанието до селото (центърът на полигона е на 620
m от първите къщи на селото), в него се провежда паша. Интензивността на пашата е
слаба и от една страна оказва благоприятно въздействие за регулиране на обрастването
от храсти и дървета, а от друга – регулира височината на тревната покривка. Умереното
обрастване предлага защита от вятъра, която е необходима на екземплярите от Ophrys
apifera и те предпочитат именно такива местообитания. Поради сравнително малките
им размери височината на тревната покривка също е решаваща за съществуването на
популацията.
Изводи
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Установеното от нас находище на вида е второто известно находище за
флористичен район Североизточна България. Местообитанието напълно отговаря на
досега описаните местообитания на вида в страната. То се характеризира с богато
флористично разнообразие – само съпътстващите видове са 50 на брой, а общият брой
на висшите растения в местообитанието е значително по-голям. Освен Ophrys apifera
сред съпътстващите видове са установени още два вида от сем. Салепови (Orchidaceae)
– Ophrys cornuta Stev. и Orchis simia L. Установените условия в местообитанието
определят добри перспективи пред съществуването на вида в новоустановения
локалитет.
Литература
1. Асьов, Б., А. Петрова, Д. Димитров, Р. Василев, Конспект на висшата флора на
България. Хорология и флорни елементи, Българска фондация “Биоразнообразие”,
С., 2012, 490.
2. Велчев, В. (отг. ред.), Флора на НР България, томове 8–9, Изд. на БАН, С., 19821989.
3. Давидов, Б., Принос за изучаване флората на Шуменски окръг, Сборник за народни
умотворения, НП, С. (1904), кн. ХХ (II), 1–54.
4. Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев,
Определител на растенията в България, Акад. изд. на АУ–Пловдив, Пловдив,
2011.
5. Закон за биологичното разнообразие, ДВ. бр. 77 от 9 август 2002 г., c. 9–42. Посл.
изм. и доп. ДВ. бр. 27 от 15.03.2013 г.
6. Йорданов, Д. (гл. ред.), Флора на НР България, томове 1–7, Изд. на БАН, С., 1963–
1979.
7. Кожухаров, С. (ред.), Определител на висшите растения в България, Наука и
изкуство, С., 1992, 788.
8. Кожухаров, Ст. (отг. ред.), Флора на Р България, том 10, Акад. изд. „Проф. М.
Дринов”, С., 1995.
9. Пеев, Д. (отг. ред.), Флора на Р България, том 11, Акад. изд. „Проф. М. Дринов”,
С., 2013.
10. Петрова, А., Ophrys apifera Huds. В: Пеев, Д. и др. (ред.), Червена книга на
Република България. Том 1. Растения и гъби, ИБЕИ – БАН & МОСВ, С., 2011, 561.
11. Радославова, Р., Орхидеите на Шуменското плато, ЕТ „Снежанка Петкова – АР,
Шумен, 2002, 43–44.
35

12. Стоянов, Н., Б. Стефанов, Флора на България, Т. I–II, С., 1 издание, 1924-1925,
1367.
13. Стоянов, Н., Б. Стефанов, Флора на България, Т. I–II, С., 2 издание, 1932-1933.
14. Стоянов, Н., Б. Стефанов, Флора на България, Т. I–II, С., 3 издание, 1947-1948,
1361.
15. Стоянов, Н., Б. Стефанов, Б. Китанов, Флора на България, Т. I–II, Изд. „Наука и
изкуство”, С., 4 издание, 1966-1967, 1325.
16. Урумов, И., Девети принос към българската флора,

Сборник за народни

умотворения, НП, С. (1906), кн. ХХII, 1–110.
17. Урумов, И., Дванадесети принос към българската флора, Сборник на БАН, кн. 2
(1913), 1–243.
18. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora,
Appendix II, 2009, http://www.cites.org/eng/app/appendices.shtml.
19. Delforge, P., Guide des Orchidées d’Europe, d’Afrique du Nord et du Proche-Orient,
Delachaux et Niestlé, Lausanne-Paris, 1994, 481.
20. Delforge, P., Orchids of Europe, North Africa and the Middle East, Portland, Oregon:
Timber Press, 2005, 640.
21. Gerasimova, I., A. Petrova, D. Venkova, Ophrys apifera Hudson reestablished in the
Bulgarian flora, Phytologia Balcanica, Sofia (1998), 4(3): 53–55.
22. Petrova, А., V. Vladimirov (Еds), Red List of Bulgarian vascular plants, Phytologia
Balcanica, Sofia (2009), 15 (1), 63–94.
23. Raunkiaer, C., The Life forms of plants and statistical plant geography, Clarendon Press,
Oxford, 1934.
24. Soò, de R., Ophrys L. In: Tutin, T., V. Heywood, N. Burges, D. Moore, D. Valentine, S.
Walters, D. Webb, (Еds): The Flora Europaea, Vol. 5, Cambridge University Press,
Cambridge, 1980, 344–349.
25. Velenovsky, J., Flora Bulgarica, Praga, 1891, 676.
26. Velenovsky, J., Flora Bulgarica, Supplementum I, Praga, 1898, 420.

36

THE PLANTS WITH CONSERVATION STATUS, ENDEMICS AND RELICTS OF
FRANGENSKO PLATEAU

Dimcho Zahariev*, Leman Behchet

Faculty of Natural Sciences, University of Shumen, 115 Universitetska Str., Shumen,
Bulgaria, *E-mail: dimtchoz@abv.bg

Abstract: The study of the species with conservation status, endemic and relics within the
Frangensko Plateau is performed for the first time. The total number of species with conservation
status established by us is 50 (6.42% of the total number of species). One of those species is included
in the Appendix II and two species are included in the Appendix V of Directive 92/43/ЕЕС. Two
species are included in the Appendix I of the Berne Convention. Sixteen of the species are included in
the Appendix II of CITES. The IUCN Red List for Bulgaria features 25 species in the following
categories: endangered – 8, vulnerable – 12, nearly threatened – 3 and least concern – 2 species. In the
Red book for Bulgaria there are 10 species in the following categories: endangered – 8, vulnerable – 2.
In the Biological Diversity Act, 13 species are included in Appendix III and 20 species – in Appendix
IV. Six species (0.77%) are endemics: one species is Bulgarian endemic and 5 species are Balkan
endemics. The flora of the plateau includes a significant number of relict species – 38 (4.88%): 36
species are Tertiary relicts and 2 species are Quaternary relicts. The largest number of species with
conservation status, endemics and relicts confirms the importance of the Frangensko Plateau, the
territory of which were announced two protected therophytes in Bulgaria and two protected areas,
included in the European network of protected areas Natura 2000.
Keywords: Frangensko Plateau, protection statute, endemics, relicts

Увод
България е една от страните в Европа с най-голямо биологично разнообразие,
което се дължи на специфичната комбинация от географско положение, особености на
релефа, геоложки състав и разнообразието от почвено-климатични условия. Едни от
най-специфичните, а често и най-уязвими групи растения са именно растенията с
природозащитен статут, ендемитите и реликтните видове. На Конференцията на ООН
„Срещата на Земята“ за околната среда и устойчивото развитие в Рио де Жанейро през
1992 г. бе констатирано, че липсата на актуална и качествена информация за
състоянието на биологичните видове затруднява значително природозащитните
инициативи на локално, национално и глобално равнище. На регионално равнище в
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България все още съществува огромен дефицит в информацията за разпространението
и състоянието на популациите на видовете от посочените три групи. Целта на
настоящото изследване е да се направи стъпка по посока на решаването на този
проблем.
В географско отношение Франгенското плато се намира в Североизточна
България, източната част на Дунавската равнина. В административно отношение
територията му попада в области Варна и Добрич. По морфоложки особености
границите на Франгенското плато могат да бъдат определени в следния порядък: на
север – долината на р. Батова; на изток – Черно море; на юг – Варненската низина с
едноименния лиман; на запад – платото се стеснява и спуска към югоизточния долинен
склон и изворните части на р. Батова. В така очертаните граници Франгенското плато
заема площ от около 360 кm2.
От ботаникогеографска гледна точка Франгенското плато се намира във
флористичния район на Северното Черноморско крайбрежие от Западнокрайбрежния
Черноморски окръг в Евксинска провинция на Европейската широколистна горска
област. Развитието на растителната покривка се определя в голяма степен и от
въздействието на морето върху различните характеристики на умереноконтиненталния
макроклимат, наклона на терена в цяло и в отделните участъци, геоложката основа,
овлажнението на почвите, антропогенното въздействие (План за управление на
Природен парк „Златни пясъци”, 2010).
На Франгенското плато се намират две защитени територии: Защитена местност
„Аладжа манастир” и Природен парк „Златни пясъци”. Целите на обявяване на
защитената местност са: 1. Опазване на територии със забележителен ландшафт; 2.
Опазване на местообитанията на застрашени и редки растителни и животински видове
и съобщества (Регистър на защитените територии и защитените зони в България, сайт
на МОСВ). Природен парк „Златни пясъци” има за цел запазване на растителни и
животински съобщества и характерни земни образувания и пейзажи, имащи научна и
културна стойност и значение. На територията на парка са описани 19 вида висши
растения с природозащитен статут.
На територията на платото попадат две защитени зони по Натура 2000:
Защитена зона „Долината на р. Батова (BG0000102) и Защитена зона „Златни пясъци”
(BG0000118). Обявени са за защитени зони по Директива за местообитанията
(Директива 92/43/ЕЕС), която припокрива защитена зона по Директива за птиците
(Директива 2009/147/ЕО). Те имат за цел запазване на площта и естественото състояние
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на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации,
предмет на опазване в рамките на защитената зона, а при необходимост и тяхното
възстановяване.
В Защитена зона „Долината на р. Батова” предмет на опазване са 12 природни
местообитания, от които 7 се намират и на територията на Франгенското плато. Освен
тях предмет на опазване е Himantoglossum caprinum (М. Bieb.) Spreng. (сем.
Orchidaceae), както и редица животински видове (Стандартен формуляр на Защитена
зона „Долината на река Батова” (BG0000102).
В Защитена зона „Златни пясъци” (BG0000118) предмет на опазване са 11
природни

местообитания,

Himantoglossum

caprinum

(М.

Bieb.)

Spreng.

(сем.

Orchidaceae), както и редица животински видове (Стандартен формуляр на Защитена
зона „Златни пясъци” (BG0000118).
Материал и методи
Настоящото проучване е проведено по маршрутния метод през 2013 г. При
определянето на таксоните са използвани: Определител на растенията в България
(Делипавлов и др., 2011), „Флора на НР България”, томове от 1 до 9 (Йорданов, 19631979; Велчев, 1982-1989) и „Флора на Р България”, томове 10 (Кожухаров, 1995) и 11
(Пеев, 2013). Наименованията на таксоните са съгласно „Конспект на висшата флора на
България” (Асьов & др., 2012).
Природозащитният статут е представен с използване на следните документи:
Приложения II и V на Директива 92/43/ЕЕС на Съвета на Европейската Общност за
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, Приложение I на
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните
местообитания (Бернска конвенция), Приложение II на Kонвенция по международната
търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), Червена книга на
Република България, том 1. Растения и гъби (Пеев и др., 2011), IUCN Red List for
Bulgaria (Petrova & Vladimirov 2009), Приложения III и IV на Закона за биологичното
разнообразие (2002).
Ендемитите са по Асьов & др. (2012) и Petrova & Vladimirov (2010).
Реликтите са представени по Груев & Кузманов (1994), Peev & al. (1998), Пеев
(2001), Boža & al. (2005).
Резултати и обсъждане
Проучването на видовете с природозащитен статут, ендемитите и реликтите на
територията на Франгенското плато се извършва за първи път. Общият брой на
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видовете с природозащитен статут, установени от нас, е 50 (6.42% от всички видове на
територията на платото). Прилагаме списък на видовете:

1. Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
2. Angelica pancicii Vandas
3. Artemisia pedemontana Balb.
4. Artemisia pontica L.
5. Asparagus officinalis L.
6. Asparagus verticillatus L.
7. Bupleurum affine Sadler
8. Bupleurum praealtum L.
9. Celtis glabrata Steven
10. Centaurea arenaria М. Bieb.
11. Centaurea marshalliana Spreng.
12. Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce
13. Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch
14. Cercis siliquastrum L.
15. Cleistogenes bulgarica (Bornm.) Keng
16. Crocus flavus West.
17. Crocus pallasii Goldb.
18. Echinops sphaerocephalus L.
19. Elymus varnensis (Velen.) Kožuharov
20. Ephedra distachya L.
21. Epipactis helleborine (L.) Crantz
22. Fraxinus pallisiae Wilmott
23. Fritillaria pontica Wahlenb.
24. Galanthus elwesii Hook. f.
25. Galanthus nivalis L.
26. Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng.
27. Jurinea ledebourii Bunge
28. Leucojum aestivum L.
29. Lilium martagon L.
30. Limodorum abortivum (L.) Schwarz
31. Neottia nidus-avis (L.) Rich.
32. Ophrys cornuta Steven
33. Opopanax chironium subsp. bulgaricum (Velen.) N. Andr.
34. Orchis coriophora L.
35. Orchis morio L.
36. Orchis purpurea Huds.
37. Orchis simia Lam.
38. Orchis tridentata Scop.
39. Paeonia peregrina Mill.
40. Pastinaca umbrosa Steven & DC.
41. Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.
42. Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
43. Ruscus aculeatus L.
44. Salix caprea L.
45. Scilla bifolia L.
46. Scilla bithynica Boiss.
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47. Stipa capillata L.
48. Tilia rubra DC.
49. Verbascum purpureum (Janka) Hub.-Mor.
50. Vicia pisiformis L.
В Директива 92/43/ЕЕС са включени три вида. В Приложение II „Растителни и
животински видове от значение за Общността, чието съхраняване изисква обявяването
на специални защитени зони” е включен Himantoglossum caprinum (М. Bieb.) Spreng. В
Приложение V „Растителни и животински видове от интерес за Общността, чието
вземане от дивата природа и експлоатация могат да бъдат предмет на мерки за
управление” са Galanthus nivalis L. и Ruscus aculeatus L.
В Приложение I на Бернската конвенция са включени 2 вида: Himantoglossum
caprinum (M. Bieb.) Spreng. и Verbascum purpureum (Janka) Hub.-Mor.
В Приложение II на Kонвенция CITES попадат 16 вида. Два от видовете са от
сем. Кокичеви (Amaryllidaceae): Galanthus elwesii Hook. f. и Galanthus nivalis L., а
останалите 14 са от сем. Салепови (Orchidaceae): Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.,
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, Epipactis
helleborine (L.) Crantz, Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng., Limodorum
abortivum (L.) Schwarz, Neottia nidus-avis (L.) Rich., Ophrys cornuta Steven, Orchis
coriophora L., Orchis morio L., Orchis purpurea Huds., Orchis simia Lam., Orchis tridentata
Scop. и Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.
В IUCN Red List за България са включени 25 вида. В категория „застрашени” са
8 вида: Artemisia pedemontana Balb., Celtis glabrata Steven, Elymus varnensis (Velen.)
Kožuharov, Galanthus elwesii Hook. f., Galanthus nivalis L., Jurinea ledebourii Bunge,
Scilla bithynica Boiss. и Verbascum purpureum (Janka) Hub.-Mor. В категория „уязвими”
са 12 вида: Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., Angelica pancicii Vandas, Centaurea
arenaria М. Bieb., Cleistogenes bulgarica (Bornm.) Keng, Ephedra distachya L., Fraxinus
pallisiae Wilmott, Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng., Leucojum aestivum L.,
Limodorum abortivum (L.) Schwarz, Ophrys cornuta Steven, Opopanax chironium subsp.
bulgaricum (Velen.) N. Andr. и Pastinaca umbrosa Steven & DC. В категория „почти
застрашени” са 3 вида: Artemisia pontica L., Cercis siliquastrum L. и Vicia pisiformis L. В
категория „слабо засегнати” са 2 вида: Fritillaria pontica Wahlenb. и Tilia rubra DC.
В Червена книга на Република България, том 1. Растения и гъби са включени 10
вида. В категория „застрашени” попадат 8 вида: Artemisia pedemontana Balb., Celtis
glabrata Steven, Elymus varnensis (Velen.) Kožuharov, Galanthus elwesii Hook. f.,
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Galanthus nivalis L., Jurinea ledebourii Bunge, Scilla bithynica Boiss. и Verbascum
purpureum (Janka) Hub.-Mor. В категория „уязвими” са 2 вида: Himantoglossum caprinum
(M. Bieb.) Spreng. и Opopanax chironium subsp. bulgaricum (Velen.) N. Andr.
В Закона за биологичното разнообразие са включени 33 вида. В Приложение III
„Защитени видове” са 13 вида: Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., Artemisia pedemontana
Balb., Centaurea marshalliana Spreng., Ephedra distachya L., Fritillaria pontica Wahlenb.,
Galanthus elwesii Hook. f., Galanthus nivalis L., Himantoglossum caprinum (M. Bieb.)
Spreng., Jurinea ledebourii Bunge, Limodorum abortivum (L.) Schwarz, Ophrys cornuta
Steven, Opopanax chironium subsp. bulgaricum (Velen.) N. Andr. и Verbascum purpureum
(Janka) Hub.-Mor. В Приложение IV „Под режим на опазване и регулирано ползване от
природата” са включени 20 вида: Asparagus officinalis L., Asparagus verticillatus L.,
Bupleurum affine Sadler, Bupleurum praealtum L., Crocus flavus West., Crocus pallasii
Goldb., Echinops sphaerocephalus L., Leucojum aestivum L., Lilium martagon L., Orchis
coriophora L., Orchis morio L., Orchis purpurea Huds., Orchis simia Lam., Orchis tridentata
Scop., Paeonia peregrina Mill., Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, Ruscus aculeatus L.,
Salix caprea L., Scilla bifolia L. и Stipa capillata L.
От изброените 50 вида растения с природозащитен статут с най-висока
консервационна стойност са следните: Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng.
(включен в 6 документи); Galanthus nivalis L. (включен в 5 документи); Galanthus
elwesii Hook. f., Verbascum purpureum (Janka) Hub.-Mor. (включени в 4 документи);
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., Artemisia pedemontana Balb., Jurinea ledebourii Bunge,
Limodorum abortivum (L.) Schwarz, Ophrys cornuta Steven, Opopanax chironium subsp.
bulgaricum (Velen.) N. Andr. и Verbascum purpureum (Janka) Hub.-Mor. (включени в 3
документи).
В сравнение с други подобни територии по брой на видовете с природозащитен
статут Франгенското плато е на трето място след Шуменските височини със 73 вида
(8.31% от общия брой видове) (Захариев, Радославова, 2013) и Провадийско плато с 68
вида (7.70% от общия брой видове) (Захариев, 2012). Този брой е по-висок, отколкото
на Роякското плато, където са описани само 10 вида (1.69% от общия брой видове)
(Георгиева, 2011).
Ендемитите са 6 вида (0.77% от общия брой видове на територията на платото).
От тях 1 вид е български ендемит – Opopanax chironium subsp. bulgaricum (Velen.) N.
Andr. Балканските ендемити са 5 вида: Achillea clypeolata Sm., Angelica pancicii Vandas,
Scabiosa triniifolia Friv., Silene frivaldszkyana Hampe и Trifolium heldreichianum Hausskn.
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Това поставя Франгенското плато на трето място след Шуменските височини
(Захариев, Радославова, 2013) и Провадийско плато (Захариев, 2012), където са
установени по 10 ендемични вида (съответно 1.14% и 1.13% от общия брой на
видовете). Този брой е по-висок, в сравнение с Роякското плато, където са описани
само 4 вида – 0.68% от общия брой на видовете (Георгиева, 2011).
Във флората на платото участват голям брой реликтни видове – 38 (4.88% от
общия брой видове на платото) – 36 терциерни и 2 кватернерни. Терциерните реликти
са: Acer campestre L., Acer pseudoplatanus L., Acer tataricum L., Alnus glutinosa (L.)
Gaertn., Betula pendula Roth, Carpinus betulus L., Carpinus orientalis Mill., Celtis australis
L., Celtis glabrata Steven, Cercis siliquastrum L., Clematis vitalba L., Corylus avellana L.,
Cotinus coggygria Scop., Fraxinus excelsior L., Fraxinus ornus L., Hedera helix L.,
Pastinaca umbrosa Steven & DC., Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., Populus alba
L., Populus nigra L., Populus tremula L., Quercus cerris L., Quercus dalechampii Ten.,
Ruscus aculeatus L., Salix alba L., Salix caprea L., Salix fragilis L., Salix purpurea L., Salix
triandra L., Smilax excelsa L., Staphylea pinnata L., Syringa vulgaris L., Ulmus laevis Pall.,
Ulmus minor Mill., Viburnum lantana L. и Viscum album L. Кватернерните реликти са:
Galanthus nivalis L. и Limodorum abortivum (L.) Schwarz.
Участието на реликтните видове е много близко до това на Шуменските
височини – 41 вида (4.67%) (Захариев, Радославова, 2013). За сравнение на
Провадийското плато са установени 34 реликтни вида (3.85%) (Захариев, 2012), а на
Роякското плато – само 19 вида (3.21%) (Георгиева, 2011).
Изводи
Големият брой видове с природозащитен статут, ендемити и реликти е
потвърждение за значимостта на Франгенското плато, на чиято площ се намират две
защитени територии и две защитени зони от европейската мрежа от защитени зони
Натура 2000.
Инвентаризацията е само първата стъпка от дългия път, който трябва да се
измине, докато се проучи и запази биоразнообразието. Необходимо е да се изследват
връзките между организмите и средата, връзките между самите организми, заплахите
пред запазването на биоразнообразието и да се набележат мерки, които е необходимо
да се предприемат за опазването му. Получените от нас данни могат да намерят
приложение като основа за следващи изследвания за установяване на локалитетите на
видовете от трите групи, описание на състоянието на популациите и последващ
мониторинг за видовете, които са особено уязвими. Резултатите са подходящи и за
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сравнение с други географски обекти, разположени както в съседство, така и на други
места в страната.
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THE SYNANTHROPIC PLANTS IN THE FLORA OF FRANGENSKO PLATEAU
(NORTHEASTERN BULGARIA)
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Abstract: The study of the synanthropic plant species of the Frangensko Plateau is made for
the first time. We found 454 species from 273 genera and 75 families. It is 58.28% of the total number
of species which we have found on the territory of the plateau. The large number of synanthropic
plants due to the proximity of the plateau to the city of Varna – one of the largest cities in Bulgaria, as
well as the specific location of the plateau bordering on the Black Sea coast. The majority of the
families and genera are presented with a small number of species – from 1 to 4. There are 8 types of
floristic elements divided in 39 groups. The largest percentage of species are of the circumboreal type
(38.55%). From the life forms are the most common hemicryptophytes (39.87%) and therophytes
(26.87%). The main part of the synanthropic species is represented by perennial herbaceous plants
(44.71%). The ornamental plants are 9 species (1.98%). Species grown in forest plantations are 2.42%.
As invasive species have been identified 16 species (3.52%).
Keywords: Frangensko Plateau, synanthropic plants, analysis

Увод
Флората на България включва два вида елементи: първични и вторични.
Първичните елементи са растения, които са образували растителната покривка на
България преди намесата на човека. Те са запазили разпространението си в своите
първоначални местообитания. Към тази група се отнасят 2 300 вида (Стефанов и
Китанов, 1962). Вторичните елементи са проникнали у нас и постепенно са станали
част от флората на страната в резултат на човешката дейност. Част от тези видове са
елемент от първичната флора на България, но са променили разпространението си като
са заели нови (вторични) местообитания. Групата включва 1 700 вида.
Синантропните растения (от гр. syn – заедно с и anthro – човек) са видове, които
съжителстват с човека като се възползват от променената среда на обитание, която
създава подходящи условия за тяхното развитие. Те могат да се разделят на две групи:
1. Апофити – растения, представляващи част от естествения или първичен
елемент на местната растителна покривка, притежаващи способността да се разселват и
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настаняват бързо в местообитания, създадени и поддържани от човека. Към тази група
се отнасят повече от 460 вида (Стефанов и Китанов, 1962).
2. Антропофити – представляват растения с вторично разпространение в
страната в резултат на несъзнателна или преднамерена човешка дейност. Биват
археофити (разпространили се до ХV век) и неофити (след ХV век). Основната част от
синантропните видове, които днес са разпространени на Балканския полуостров, се
появява около XVII в. (Ташев, 2008). Към антропофитите се отнасят 890 вида
(Стефанов и Китанов, 1962). Тази група се разделя на две подгрупи: културни растения,
които се отглеждат целенасочено от човека (276 вида) и плевелни и рудерални растения
– видове, които се разпространяват независимо от стопанския интерес на човека (614
вида).
Процесът на навлизане на нови видове в нашата флора продължава. През
последните 20 години (1991-2011) в страната ни са установени 47 нови видове.
Впечатляващо е, че само през 2012 г. този брой е увеличен с нови 20 растителни вида
(Петрова & др., 2012). Причините за това рязко увеличаване на броя на новите видове
са главно две: интензивният туристически и търговски обмен след политическите
промени у нас и увеличеният брой на флористичните изследвания.
Особена група чужди видове са инвазивните видове. Те са неместни за
екосистемите растения, които бързо завладяват територии и могат да причинят вреди
на околната среда, икономиката и човешкото здраве. Техният негативен ефект върху
биологичното разнообразие се изразява в нарушаване на местните екосистеми и
техните функции, както и в намаляване или унищожаване популациите на местни
видове (Петрова & др., 2012).
Първите сведения за откриването на чужди видове у нас са на сръбския ботаник
Панчич, който провежда проучването си в периода 1880-1883 г. Следват съобщения на
Борнмюлер (1888) – главно от Североизточна България и Черноморското крайбрежие и
на Веленовски (1888-1898). Най-задълбочен анализ на синантропните видове в
българската флора е направен от Стефанов и Китанов (1962). Той включва преглед на
историята на навлизането им, разпространението им и тяхното използване от човека за
всеки от описаните от тях 1340 вида. Петров (1970) дискутира ролята на човека за
навлизането и разселването на чуждите видове в естествените местообитания.
Кузманов

и

Кожухаров

(1971),

Петрова

и

Владимиров

(2002)

разглеждат

класификацията на антропофитите в България (Петрова & др., 2012).
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Франгенското плато е един от географските обекти в България, чиято флора не е
проучвана. До момента е правена инвентаризация на флората само в границите на ПП
„Златни пясъци”. Платото се намира в източната част на Дунавската равнина.
Територията му попада в две административни области – Варна и Добрич. Площта на
платото е около 360 кm2. На север Франгенското плато граничи с р. Батова, на изток
достига до Черно море; на юг – до Варненската низина с едноименния лиман, на запад
– до извора на р. Батова.
Франгенското плато се намира във флористичен район Северно Черноморско
крайбрежие, Западнокрайбрежен Черноморски окръг, Евксинска провинция на
Европейската широколистна горска област. Растителната покривка се формира освен
под влиянието на географското и биогеографското разположение, така и от
въздействието на Черно море, наклона на терена, геоложката основа, климатичните,
хидроложки и почвени условия, антропогенното въздействие (План за управление на
Природен парк „Златни пясъци”, 2010). Платото е разположено в една от най-силно
урбанизираните части на страната. На територията му са разположени 13 села, няколко
курортни комплекса, граничи с още 6 села, гр. Аксаково и с един от най-големите
градове в България – гр. Варна.
Материал и методи
Настоящото проучване е проведено по маршрутния метод през 2013 г. При
определянето на таксоните са използвани: Определител на растенията в България
(Делипавлов & др., 2011), „Флора на НР България”, томове от 1 до 9 (Йорданов, 19631979; Велчев, 1982-1989) и „Флора на Р България”, томове 10 (Кожухаров, 1995) и 11
(Пеев, 2013). Наименованията на таксоните са съгласно „Конспект на висшата флора на
България” (Асьов & др., 2012). Синантропните растения са определени по Стефанов &
Китанов (1962).
Флорните елементи са по Асьов & др. (2012).
Жизнените форми са представени по системата на Raunkiaer (1934). За
определянето им е използвана „Флора на НР България”, томове от 1 до 9 (Йорданов,
1963-1979; Велчев, 1982-1989) и „Флора на Р България”, томове 10 (Кожухаров, 1995) и
11 (Пеев, 2013).
Биологичните типове са по Делипавлов & др. (2011).
Инвазивните видове са по Петрова & др. (2012).
Резултати и обсъждане
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Проучването

на

синантропните

видове

растения

на

територията

на

Франгенското плато се прави за първи път. Установени са 454 вида от 273 рода и 75
семейства. Това е 58.28% от общия брой на видовете, 71.09% от общия броя на
родовете и 75.00% от общия брой на семействата, установени на платото. Големият
брой на синантропните видове растения се дължи на големият брой селища,
разположени на територията на платото или непосредствено до границите му, на
близостта до гр. Варна – един от най-големите градове в България, както и на
специфичното разположение на платото, граничещо с Черноморското крайбрежие. В
представения по-долу анализ процентните съотношения са на база синантропната част
от флората на Франгенското плато, а не на общия брой на установените таксони.
По-голяма част от семействата и родовете са представени с малък брой понисши таксони – от 1 дo 4. Преобладаващата част от семействата – 64 (85.33%) са
представени с 1 – 4 рода. Само 11 (14.67%) от семействата включват 5 или повече рода
(таблица 1). С най-много родове са семейства Asteraceae (37) и Poaceae (29). Повечето
семейства – 55 (73.33%) имат по 1 – 4 вида. Само 20 (26.67%) от семействата са
представени с 5 или повече видове (таблица 1). С най-много видове са следните
семейства: Asteraceae (61), Poaceae (49), Fabaceae (45) и Lamiaceae (29). Тази
зависимост е най-силно изразена при родовете – само 13 (5.00%) включват 5 или повече
вида. С най-много видове са следните родове: Trifolium (9), Vicia (9), Bromus (8),
Veronica (8), Euphorbia (6), Geranium (6), Medicago (6), Rumex (6) и Verbascum (6).
Таблица 1. Семейства с най-много родове и видове
Семейство

Родове

Видове

Apiaceae

19

19

Asteraceae

37

61

Boraginaceae

10

12

Brassicaceae

15

20

Caryophyllaceae

8

10

Chenopodiaceae

–

5

Cyperaceae

–

5

Euphorbiaceae

–

6

Fabaceae

15

45

Geraniaceae

–

7
49

Lamiaceae

17

29

Malvaceae

–

6

Pinaceae

–

8

Poaceae

29

49

Polygonaceae

–

13

Ranunculaceae

5

9

Rosaceae

15

21

Rubiaceae

–

7

Salicaceae

–

5

Scrophulariaceae

7

20

Описани са 8 типа флорни елементи, разпределени в 39 групи (таблица 2). Найголям процент от видовете са от циркумбореален тип (38.55%), следвани от европейски
тип (24.89%) и средиземноморски тип (15.86%). Разпределението на флорните
елементи показва засилено континентално влияние, въпреки че Франгенското плато
попада в Континентално-средиземноморската климатична област и близостта на Черно
море.
Таблица 2. Фитогеографска структура
Флорен елемент

Съкраще-

Брой

Процент от

ние

видове

общия брой

72

15.86

Med

17

3.74

Med-As

1

0.22

Med-CAs

5

1.10

Med-OT

1

0.22

SMed-As

1

0.22

SMed-СAs

1

0.22

subMed

45

9.91

subMed-As

1

0.22

113

24.89

Средиземноморски тип
Средиземноморски
Средиземноморско-азиатски
Средиземноморскоцентралноазиатски
Средиземноморскоориенталотурански
Южносредиземноморско-азиатски
Южносредиземноморскоцентралноазиатски
Субсредиземноморски
Субсредиземноморско-азиатски
Европейски тип
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Европейски

Eur

34

7.49

Европейско-средиземноморски

Eur-Med

63

13.88

Европейско-средиземноморско-

Eur-Med-

1

0.22

Eur-subMed

4

0.88

Eur-SMed

2

0.44

Европейско-ориенталотурански

Eur-OT

6

1.32

Европейско-централноазиатски

Eur-CAs

2

0.44

CSEur

1

0.22

22

4.85

Pont

2

0.44

Понтийско-централноазиатски

Pont-CAs

2

0.44

Понтийско-средиземноморски

Pont-Med

9

1.98

Pont-

1

0.22

централноазиатски
Европейско-субсредиземноморски
Европейско-южносредиземноморски

Централно-южноевропейски

CAs

Понтийски тип
Понтийски

Понтийско-субсредиземноморски

subMed
Понтийско-сибирски

Pont-Sib

2

0.44

Понтийско-ориенталотурански

Pont-OT

1

0.22

SPont

5

1.10

175

38.55

Eur-As

92

20.26

Eur-WAs

1

0.22

Eur-Sib

26

5.73

Централно-азиатски

CAs

1

0.22

Южносибирски

SSib

1

0.22

subBoreal

24

5.29

Boreal

29

6.39

Eur-NAm

1

0.22

Космополитен тип

Kos

31

6.83

Адвентивен тип

Adv

35

7.71

5

1.10

Bal

1

0.22

Bal-Dac

1

0.22

Южнопонтийски
Циркумбореален тип
Европейско-азиатски
Европейско-западноазиатски
Евросибирски

Суббореални
Бореални
Европейско-северноамерикански

Балкански ендемичен и
субендемичен тип
Балкански
Балкано-дакийски
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Апенинско-балкански

Ap-Bal

1

0.22

Карпатско-балкански

Carp-Bal

1

0.22

Понтийско-панонско-балкански

Pont-Pan-

1

0.22

1

0.22

Bal
Хибриден

Hybr

При анализа на жизнените форми (таблица 3) е установено доминиращото
участие на хемикриптофитите – 181 вида (39.87%) и терофитите – 122 вида (26.87%).
Таблица 3. Разпределение на видовете по жизнена форма
Група

Подгрупа

Брой

Процент от

видове

общия брой

Фанерофити

Мегафанерофити

8

1.76

(Ph)

Мезофанерофити

21

4.63

Микрофанерофити

22

4.85

Нанофанерофити

8

1.76

Хамефити (Ch)

12

2.64

Хемикриптофити

181

39.87

42

9.25

(H)
Терофити – хемикриптофити (Th-H)
Криптофити

Геофити

29

6.39

(Cr)

Хелофити

7

1.54

Хидрофити

2

0.44

122

26.87

Терофити (Th)

Основната част от синантропните видове е представена от многогодишни
тревисти растения – 203 вида (44.71%) (таблица 4). Високото участие на растенията от
тази група е обяснимо, тъй като са преобладаващата част от тревистите растения в
България са многогодишни. На следващо място са едногодишните тревисти растения
със 122 вида (26.87%). Те са чести спътници на човека, тъй като се нуждаят от
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местообитания с ниска степен на конкуренция от другите групи растения, а селищата,
пътната инфраструктура и обработваемите площи предлагат подходящи условия.
Таблица 4. Разпределение на видовете по биологичен тип
Биологичен тип

Брой

Процент от

видове

общия брой

a

122

26.87

a-b

34

7.49

a-p

8

1.76

b

21

4.63

b-p

9

1.98

p

203

44.71

Храст

sh

20

4.41

Храст или дърво

sh-t

9

1.98

Дърво

t

28

6.17

Едногодишно

Означение

тревисто растение
Едногодишно или
двугодишно
тревисто растение
Едногодишно или
многогодишно
тревисто растение
Двугодишно
тревисто растение
Двугодишно или
многогодишно
тревисто растение
Многогодишно
тревисто растение

Декоративните растения извън населените места и курортните комплекси са 9
вида (1.98%): Abies concolor (Gordon & Glend. ) Lindl. ex Hildebr., Abies pinsapo Boiss.,
Amorpha fruticosa L., Cupressus sempervirens L., Fallopia aubertii (Louis Henry) J. Holub,
Laburnum anagyroides Medicus, Maclura pomifera (Raf.) C. K. Schneider, Spiraea x
vanhouttei (Briot) Carr., Thuja orientalis L.
От синантропните видове като горска култура са разпространени 11 вида
(2.42%): Abies cephalonica Loud., Abies pinsapo Boiss., Cedrus atlantica Manetti, Cedrus
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deodara L., Cedrus libani A. Rich., Cupressus sempervirens L., Larix europaea L., Maclura
pomifera (Raf.) C. K. Schneider, Populus pyramidalis L., Pseudotsuga menziessii (Mirb)
Franco, Robinia pseudoacacia L. Горски култури от тези чужди за нашата флора видове
има дори на територията на ПП „Златни пясъци”. Предвижда се тяхната постепенна
замяна с местни дървесни видове.
Като инвазивни са установени 16 вида (3.52%): Acer negundo L., Aesculus
hippocastanum L., Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Amaranthus hybridus L., Amaranthus
retroflexus L., Amorpha fruticosa L., Conyza canadensis (L.) Cronquist, Elaeagnus
angustifolia L., Erigeron annuus (L,) Pers., Laburnum anagyroides Medicus, Lycium
barbarum L., Opuntia humifusa (Raf.) Raf., Oxalis corniculata L., Robinia pseudoacacia L.,
Sorghum halepense (L.) Pers., Xanthium spinosum L.
Изводи
Високият процент (58.28%) на синантропните видове от флората на
Франгенското плато е показател за засиленото антропогенно влияние. По-голяма част
от

видовете

са

спонтанно

разпространени.

Декоративните

растения

извън

урбанизираните територии са сравнително малко, имайки предвид наличието на морски
курортни комплекси и свързващата ги пътна инфраструктура. Като горска култура са
разпространени 11 чужди вида. В плана за управление на ПП „Златни пясъци” се
предвижда тяхната постепенна замяна с местни дървесни видове. За съжаление този
процес ще отнеме няколко десетки години. Инвазивните видове не са подложени на
контрол и тяхното разпространение в бъдеще би могло да създаде проблеми.
Препоръчваме предприемането на мерки за ограничаване на числеността и
разпространението им, както в границите на защитените територии, така и в близост до
реките, урбанизираните територии и пътната инфраструктура.
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CURRENT SITUATION OF CİTRUS TRİSTEZA VİRUS IN TURKEY
Ali KARANFIL, SavaĢ KORKMAZ*, Hasan TUZLALI
Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Agriculture, Department of Plant Protection
17100, Çanakkale, Turkey, E-mail: skorkmaz@comu.edu.tr

Abstract: Citrus is one of the major fruit groups grown worldwide. They are
economicaly important for Turkish agriculture as well as the other tropical and subtropical
areas. More than 130 million tons citrus is produced annually in 8.8 million hectares in the
world. Major citrus producing countries are Brazil, USA, China and Mediterranean countries.
The annual citrus production of Turkey have continued rising each year and reached to 3.6
million tons in 2012. With this production of citrus Turkey ranks in the top 10 in the world
and one of the leading citrus exporting country in its region.
Virus diseases are the main factors affecting yield and quality of citrus grown in
Turkey. Citrus tristeza virus (CTV) is the most important viral disease of citrus and it has
caused the death of more than 60 million citrus trees in the last 70 years. CTV is transmitted
by grafting and budwoods and most importantly by aphid vectors.
The studies which have been carried out about this topic, are reported that CTV have
two different strains, and these different types of strains are transmitted by different aphid
species. Although the studies about this disease in Turkey have started 30 years later from the
world in 1961, almost all Turkish isolates have been identificated and showed changes in
population structures in transmission by aphids in parallel with studies in the world these
days. As a result of these studies, severe strain of CTV and also the aphid species “Toxoptera
citricida” that transmits CTV, have not been found in Turkey yet. However, as the
consequence of introduction of this vector in certain Mediterranean countries, the transmitting
possibility of severe strain of CTV has increased in Turkey. As a result of this circumstance,
the epidemics caused by CTV can be expected in Turkey.
Keywords: Citrus, Citrus tristeza virus, Turkey
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PRELIMINARY INVESTIGATION OF THE DIEL ACTIVITY OF SPIDERS
(ARANEAE) IN ANTHROPOGENIC AND RURAL HABITATS IN THE TOWN OF
SHUMEN AND SHUMEN PLATEAU (NE BULGARIA)

Desislava Ivanova, Aleksandar Doichinov, Darina Bachvarova

Faculty of Natural Sciences, University of Shumen, 115 Universitetska Str., Shumen,
Bulgaria, *E-mail: sd8486@abv.bg

Abstract: Aim. The diurnal activities in spiders are better known. Piterkina (2006)
investigated the dial migrations of spiders in the semi-desert habitats in Kazakhstan and
concluded that environmental conditions determine their activity rhythms, temperature
playing role of a main factor. In the same time it is well known that circadian rhythms are
endogenously generated, although they can be modulated by external cues such as sunlight
and temperature.
Here we present the preliminary results of a study of the diel activity of spiders
(Araneae) in the region of Shumen and Shumen Plateau. This is the first attempt at studying
the epigeic activity of these two groups of soil-dwelling invertebrate in the country.
Material and Methods. The experiment was carried out in two different in terms of
anthropogenic impact sites situated in the region of town of Shumen, northeastern Bulgaria.
The first site (U) is located within the town boundaries, in the park of the Shumen University.
The second site (RI) is located outside the town, in the reserve Bukaka, which is part of the
Shumen Plateau Natural Park. Barber traps were set in each site. They were checked every 2
hours in the course of 7 days. The soil and air temperature were measured during every
sampling
Results and Discussion. Among spiders most abundant species was Histopona torpida,
represented in the traps by 87 individuals, found exclusively in the rural site. Less numerous,
but still abundant in both rural and urban habitats were Celotes sp. (represented by 31 juvenile
exempl.), Pardosa lugubris (8 exempl.) and Atypus piceus (6 exempl.). Both species,
Histopona torpida and Celotes sp. show almost a 24-hours activity rhythm. However, during
the night hours these spiders seems more active, which is confirmed by the larger number of
captured specimens. Pardosa lugubris and Harpactea babori have another type of circadian
rhythm being more active in the daytime.
Keywords: Araneae, diel activity, spiders
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HEMIPENIAL MORPHOLOGY OF THE BULGARIAN SNAKES COMPARED TO
THEIR ECOLOGICAL AND SPATIAL NICHES

Kostadin Ivanov Andonov*, Nikolay Dimitrov Tzankov
Faculty of Biology of Sofia University “St. Kliment Ohridski”, 1164 Sofia,
8 Dragan Tsankov Blvd., Е-mail: k_andonov91@abv.bg

Abstract: Despite their similar habit and the fact that they are monophyletic group, the
snakes show significant rate of divergence regarding their ecological niches and the
morphology of the male reproductive organs. It is challenge to find relations between the
evolutionary history of these two aspects. In Bulgaria there are 17 species of different
evolutionary branches (6 families and subfamilies), which represent a good opportunity to test
these kind of relations.
In our present study we use data from 15 species, covering all the evolutionary
branches. For all 15 species we recorded preferred habitats (classification of IUCN) and prey
(invertebrates and different classes of vertebrates), basic morphological characteristics having
direct connection with the breeding (body proportions) and the type of reproduction. For
outputting relations between every single component is used non-metric multidimensional
scaling based on Bray-Curtis similarity index distance matrix.
By the analyses we’ve made, there are few main conclusions that can be made. The
primitive snakes Scolecophidia are characterized by specific spatial and food niches and also
they have simplified hemipenes. Malpolon insignitus has simplified hemipenis too, but this
appearance is connected with the highly developed pheromone communication during the
mating games. This compensates the complexity of the hemipenial ornamentation. The
observed spatial niche overlap in part of the species is compensated by divergence in their
trophic niches and external morphology. Respectively the hemipenes of these species show
separated evolutionary trends. Natrix natrix is well differentiated by its niche and specific
elements of mating behavior. The two vipers (Vipera berus and Vipera ursinii)are also well
separated by their ecological parameters, but they have similar hemipenes, specific for this
group.
During their long evolutionary history, the snakes formed variations in their ecological
and spatial niches. They correlate with different effect and various aspects of the morphology
of their male reproductive organs.
Keywords: Serpentes, adaptation, evolution, parallelism, competition

58

POLEN MORPHOLOGY OF TEN TAXA OF THE GENUS JURINEA CASS. FROM
BULGARIA

Nikolay NIKOLOV*, Svetlana BANCHEVA

Institute of Biodiversity and Ecosystem Research (IBER), Department of Plant and Fungal
Diversity and Resources, Bulgarian Academy of Sciences, Acad. G. Bonchev St., bl. 23, 1113
Sofia, Bulgaria, *E-mail: nikolovnik@abv.bg

Abstract: The genus Jurinea Cass. is a part of the tribe Cardueae of the Asteraceae
family. It is one of the richest genera in the family. It comprises about 200 species, distributed
in Western and Central Asia,Europe and Northern Africa (Susanna & Garcia-Jacas, 2007).
The taxonomy of the genus is quite complicated and not well studied in the whole area of its
distribution. This is the reason of the lack of an appropriate taxonomic scheme . In Bulgaria
this group is still not investigated very well.
A survey of the pollen morphology of ten taxa – J. tzar-ferdinandii Davidov,
J.stoechadifolia (Bieb.)DC., J. ledebourii Bunge, J. glycacantha (Sibth. &Sm.)DC., J. mollis
ssp. anatolica (Boiss)Stoj. & Stefanov , J. consanguinea ssp. neicevii Kozuharov, J.
consanguinea ssp. consanguinea, J. consanguinea ssp. arachnoidea (Bunge)Kozuharov, J.
consanguinea ssp. bulgarica (Velen.)Kozuharov, J. albicauls ssp. kilaea (Aznav) Kozuharov,
collected from different localities in Bulgaria is conducted. The pollen was treated following
the acetolysis method (Erdtman,1960). Polar diameter (P), equatorial diameter (E),
apocolpium (A), mesocolpium (M), ectoaperture length (L) and width (S), are measured. P/E
ratio is determined. Canonical discriminant analysis CDA and Principal Component Analysis,
(PCA) are conducted as well. The pollen class of all examined taxa is 3- zonocolporate; the
ectoaperture represent a lolongate colpus, the mesoaperture – lalongate porus, the
endoaperture is indistinct and the ornamentation is echinate
Keywords: Jurinea, pollen, PCA, CDA, taxonomy
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EFFECT OF MATING CALLS FROM FAMILIAR AND UNFAMILIAR MALES ON
LOCOMOTOR ACTIVITY IN FEMALES OF THE MARSH FROG PELOPHYLAX
RIDIBUNDUS (PALLAS 1771)

Simeon Lukanov*, Daniela Simeonovska-Nikolova, Nikolay Tzankov

Institute of Biodiversity and Ecosystem Research (IBER), Bulgarian Academy of Sciences,
Gagarin str. №2, 1113 Sofia, Bulgaria, *Е-mail address: simeon_lukanov@abv.bg

Abstract: We tested whether locomotor activity of female marsh frogs would differ
when subjected to mating calls from familiar males (i.e. from the same pond), compared to
calls from unfamiliar males (from different pond). Experiments were carried out in laboratory
conditions in concordance with the international requirements for ethical treatment of
animals. After a silent period, which served as a control, recordings of familiar and unfamiliar
mating calls were played consecutively from a loudspeaker positioned 1m from the point of
release of the animals, at 50dB. Distance covered by the females during treatment with
unfamiliar calls (421.86cm ± 506.69cm) was similar to distance covered during the control
(394.41cm ± 399.53cm). A paired matched t-test revealed statistically significant differences
between the control and the treatment with familiar calls – the distance covered by the
females was greater when subjected to calls from familiar males (805.75cm ± 641.71cm). A
Mann-Whitney U-test demonstrated significant differences in some spectral characteristics
(i.e. relative amplitude of harmonics) between the two sets of calls; however, there were no
significant differences between the respective dominant frequencies. Results lead to the
conclusion that females of the marsh frog can discriminate between mating calls from
different male conspecifics. This is expected, since male marsh fogs often vocalize in large
choruses and females should be able to choose the best individual. Lower dominant frequency
could indicate a stronger (i.e. more attractive) male but the similarity between the dominant
frequencies suggests that this was not the reason for the observed results. There are two
possible explanations for the increased locomotor activity: 1) females prefer familiar males as
mating partners and exert more effort in an attempt to find them and 2) females demonstrate a
type of homing behavior in which the familiar calls stimulate them to actively search for the
“home” pond.
Keywords: locomotor activity, marsh frog, mating call, preferences
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GROUND BEETLE (COLEOPTERA: CARABIDAE) COMMUNITIES OF THE
REGION OF CAPE EMINE (CENTRAL BULGARIAN BLACK SEA COAST)

Teodora Teofilova

Institute of Biodiversity and Ecosystem Research (IBER), Bulgarian Academy of Sciences,
1000 Sofia, 1 Tsar Osvoboditel Blvd., Е-mail: oberon_zoo@abv.bg

Abstract: For the first time carabid fauna of the area of Cape Emine (the middle of the
Bulgarian Black sea coast) was studied. Over the period 2010 – 2011 adult carabid beetles were
collected. The investigations were performed at 7 sample sites and pitfall traps were used. During the
study altogether 6245 specimens were captured. The greatest number of both species and specimens
was found in the steppe-like habitat, least – in the pine (Pinus nigra) plantation. Indices for α- and βdiversity were calculated. The dominant structure of the whole carabid complex showed the presence
of two eudominant, three dominant, two subdominant, eleven recedent and 85 subrecedent species.
Sex structure was characterized by the total prevalence of males over females. Cluster analysis
indicated a low percentage of taxonomic similarity between the communities, which reflects the
diversity of the landscape.
Keywords: Carabidae, Cape Emine, diversity, dominant structure, taxonomic similarity
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THE ALĠEN WEED SPECIES IN RICE FIELDS ĠN THRACE
Emre Eren MUSLU, Ahmet ULUDAĞ
Çanakkale Onsekiz Mart Universitesi Ziraat Fakultesi, Bitki Koruma Bolumu, 17020,
Canakkale, E-mail: emreerenmuslu@outlook.com

Abstract: Rice is one of the important crops in Turkey as well as worldwide. Thrace part is
the foremost production area of Turkey. Weed surveys in Thrace were carried out by different
researchers in 2006 and 2009, which were of 30 weed species belonging to 12 families identified.
Using these surveys alien species in surveyed areas were determined. There were nine alien species,
namely Conyza canadensis, Bidens frondosa, Eclipta prostrata, Schoenoplectus acutus, Ammannia
coccinea, Paspalum distichum, Diplachne fusca, Heteranthera rotundifolia, Lindernia dubia. No any
report has been found showing introduction time and pathway for these species except D. fusca that
was identified for the first time in Turkey in 2000. There are several assumptions fort the path of
entry: 1. with rice seeds for consumption but they were used as seed for propagation, 2. with rice seeds
for consumption and remainings after cleaning and refining did not eradicated. 3. via Marissa river
which plant was used for soil conservation around dam on the river in Bulgaria. 4. via migrating birds.
Former two seems more possible pathway, which suggests more border controls and care after
refining. Awareness along with controls might help lessening alien weeds introductions.
Keywords: Rice, weed, alien species
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A POTENTIAL THREAT TO NEMATODE DIVERSITY ON KAZDAĞI (IDA
MOUNTAIN) IN TURKEY: GOLD MINING
Esengül ÖZDEMĠR, Çiğdem GÖZEL, Seda MUġDAĞI, Yağmur HARMAN,
Uğur GÖZEL
Çanakkale Onsekiz Mart Universitesi Ziraat Fakultesi, Bitki Koruma Bolumu, 17020,
Canakkale, E-mail: e.erdem@comu.edu.tr

Abstract: Human impact on the environment is a global issue and causes serious damages to
the nature. The number of these human based harms are also increasing in Turkey nowadays. Some of
the international gold mining corporations and their subsuppliers have started to drill for gold in
Kazdağı recently. Kazdağı is located in the Biga Peninsula as a natural border between the Aegean and
Marmara Regions. Having a diverse and distinct flora and fauna makes it an important botanical area
as well as an important area of nature according to the international evaluation criterias. Thus,
approximately 23000 hectars of this terrain has been established as a National Park in 1993.
Almost 80 % of all multicellular animals on the earth consist of nematodes. Many of these
nematodes which are harmful to human, animal and plant are well known. On the other hand, it is
known that a big amount of nematode species are not pests such as entomopathogenic and
saprophytics nematodes. They have a significant source role in providing organic carbon in different
environments, and also a role in soil organic matter decomposition, mineralization of plant nutrients
and nutrient cycling.
One of the major roles of nematode faunal composition analysis is to provide information
about the effects of soil contaminants. The main purpose of this study is to determine the nematode
fauna before the gold cyanidation in the soils of Kazdağı. Both the lack of studies among the nematode
fauna of Turkey and the risk of gold mining in Kazdağı terrain have neccesitated this urgent study in
this unique area.
Keywords: Nematode diversity, gold mining, Kazdağı, Çanakkale
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NESTING SUCCESS IN ARTIFICIAL NEST BOXES OF THE RED-FOOTED
FALCON (FALCO VESPERTINUS)
Vladimir Mladenov 1,*, Ralitza Georgieva 1, Svilen Cheshmedzhiev 2, Diyan Rusev 1
Bulgarian Society for the Protection of Birds, 1 NCC “Poda”, PO Box 189, Burgas 8000; 2
PO Box 2, 16 Dimitar Anev Str., floor 2, room 3, Svishtov 5250,
* E-mail: vlado_bspb@yahoo.com

Abstract: The Red-footed Falcon (Falco vespertinus) is a small falcon, nesting colonially or
singly. Because it cannot build its own nest, it relies on old corvid nests. Its population in Bulgaria has
been estimated at 50–150 pairs (Iankov 2007). A study in 2006 did not find a single occupied nest and
the population has been estimated at 26 pairs (Todorov 2006). As a result of multiple projects in 2006–
2013 it was determined that the nesting population of the species is almost extinct. In the same period
of time, however, 530 artificial nest boxes for the species have been placed in former breeding
locations and other suitable habitats, in order to attract nesting pairs. The artificial nest boxes are a
good replacement of the real nests and can be placed in locations with plentiful food sources, where
real nests are missing. In 2013, for the first time in Bulgaria we ascertained nesting of Red-footed
Falcons in artificial nest boxes. Four pairs occupied artificial nest boxes at two locations with clusters
of nest boxes. We determined that the nest boxes are also attractive for other species of birds, such as
Common Kestrel (Falco tinnunculus), Long-eared Owl (Asio otus), European Roller (Coracias
garrulus). Placing artificial nest boxes has proven to be a successful method to attract Red-footed
Falcons as well as other protected bird species in suitable habitats, lacking nesting opportunities.
Keywords: nest boxes, Falco tinnunculus, Asio otus, Coracias garrulus
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ARTIFICIAL CONSTRUCTIONS TO PROVIDE SAFE NESTING AND RESTING
OF BIRDS IN THE BURGAS LAKES

Vladimir Mladenov*, Yurii Kornilev, Ralitza Georgieva, Denitsa Kovacheva,
Georgi Gyuzelev
Bulgarian Society for the Protection of Birds, NCC “Poda”, PO Box 189, Burgas 8000,
Bulgaria, * E-mail: vlado_bspb@yahoo.com

Abstract: The Burgas lakes provide key habitats for multiple species of order Charadriiformes
(including waders, gulls, auks). The Burgas wetlands support almost all the nesting population in
Bulgaria of the Pied Avocet (Recurvirostra avosetta), Black-winged Stilt (Himantopus himantopus),
Common Tern (Sterna hirundo), Sandwich Tern (Sterna sandvicensis), Gull-billed Tern (Gelochelidon
nilotica), Mediterranean Gull (Larus melanocephalus), Collared Pratincole (Glareola pratincola) and
others (Iankov 2007). All these species are ground-nesting and recently are suffering from lack of
suitable and safe nesting places – natural sand bars and islands. Thus, often the birds are forced to
initiate nesting in locations easily accessible to people and predators, resulting in low to zero breeding
success and declines in populations. A solution for this threat is to create artificial nesting habitats for
these species. At present, there are 18 artificial habitats of five different types: nine elevated platforms,
four floating platforms, two wooden-earthen islands, and three earthen islands. These constructions are
placed in two Natura 2000 sites: “Atanasovsko ezero” and “Mandra-Poda”. The different habitats are
suitable for different bird species. Their proper location and use is key in stabilizing and increasing the
populations of threatened species that suffer from insufficient and suboptimal nesting opportunities.
Keywords: artificial constructions, “Atanasovsko ezero”, “Mandra-Poda”
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BIOLOGICAL CONTROL OF RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS OLIVIER
(COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) BY ENTOMOPATHOGENIC NEMATODES
Uğur GÖZEL*, Çiğdem GÖZEL, Deniz ĠNCĠ
Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of Agriculture Department of Plant Protection
17020 Çanakkale-Turkey, *Е-mail: ugozel@comu.edu.tr

Abstract: Red Palm Weevil (RPW), Rhynchophorus ferrugineus is an important pest
against to the species that belongs to Arecaceae family causes serious diseases particularly on
date palm, coconut and palm trees. Cultural, biotechnical methods and pesticides are using to
protect the plants from this pest. As we know pesticides causes different problems on human,
environment and many ecological challenges has been occurred. For this purpose to protect
human health, environment and ecological balance, efficient alternative control method as
biological control includes entomopathogenic nematodes has became popular recently. In this
study the efficacy of four different entomopathogenic nematode species were tested against to
RPW larvae under laboratory conditions. Steinernema affine, S. carpocapsae, S. feltiae and
Heterorhabditis bacteriophora which are isolated from Turkish soil and RPW larvae collected
from palm tree and date palm tree production areas were used. 500 IJs were inoculated to each
RPW larvae at 25 oC, 5 days after infection, larvae were checked and mortalities were
determined. Entomopathogenic nematodes species used in the study caused different
mortalities between 21.2-93.5 % on RPW larvae. Heterorhabditis bacteriophora caused the
highest mortality and S. affine caused the lowest mortality. These results suggest that larvae of
Rhynchophorus ferrugineus could be control by using entomopathogenic nematodes.
Keywords: Rhynchophorus ferrugineus, entomopathogenic nematodes, biological
control
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ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF WASTE WATER PURIFYING STATIONPROVADIA’S OPERATION AFTER ITS RECONSTRUCTION

Elvin Ismail, Radoslav Ivanov

Faculty of Natural Sciences, University of Shumen, 115 Universitetska Str., Shumen,
Bulgaria, *E-mail: radi_cvet@abv.bg

Abstract: The preservation, rational use and management of the water resources in Bulgaria
are of extreme importance for the country’s sustainable development. Forecasts for a growing water
deficit are making the purification of waste water an issue of top priority. The construction of
purifying stations for waste water from living areas, industrial enterprises and stock-farms is currently
one of the major directions in the fight against the pollution of water streams and basins. The urban
purifying stations built in the last century often provide only mechanical purification and do not meet
the modern requirements of the environmental legislation. The urban waste water purifying station in
Provadia was built in 1965 and includes only a mechanical step. In recent years the station has been
hydraulically overloaded and the effect from its operation is insignificant. All data from the internal
monitoring confirm the low purifying effect of the station and the significant impact of the water it
discharges on the quality of the Provadiiska river, which is caused by the lack of a biological
purification step. The implemented project for reconstruction and modernization of the urban waste
water purifying station in Provadia includes the building of a biological step and mechanical
dehydration of the sediments. The project was completed in September 2013. When all stages of
purification are launched, the quality of the waters discharged in Provadiiska river is expected to
improve considerably.
Keywords: Purifying station, waste water, mechanical purification step, biological
purification step, Provadiiska river

Увод
Пречиствателната станция за отпадни води (ПСОВ) – гр. Провадия зауства
изпусканите пречистени води в р. Провадийска и е неин основен замърсител.
Наблюдението и контролът върху състоянието на р. Провадийска се осъществява от
Националната система за екологичен мониторинг /НАСЕМ/, подсистема „Контрол и
опазване чистотата на водите” пунктове на РИОСВ–Варна (Дядовски, 1995; Закон за
опазване на околната среда).
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По данни от Черноморски басейн състоянието на р. Провадийска е определено
като много лошо по физико-химични показатели. Измерванията в пунктове на РИОСВ
се извършват ежемесечно по показатели: температура на въздуха, температура на
водата, цвят, мирис, прозрачност, pH, разтворен кислород,

разтворени вещества,

неразтворени вещества, общ сух остатък, обща твърдост, азот нитратен , азот амониев,
азот нитритен, фосфати, окисляемост

перманганатна, БПК5, хлорни йони, желязо.

Следва да се отбележи, че данните са непълни т.к. през определени периоди не са
извършвани измервания или не са изследвани всички показатели .
Категорията на р. Провадийска в разглеждания участък е ІІІ-та. Регионът е
определен за чувствителна зона от 28.07.2003г. от Министъра на околната среда и
водите, което налага ограничение на замърсеността на пречистените води на изход от
ПСОВ по показатели на общ фосфор до 2 mg/l и общ азот до 15mg/l (Програма,2010).
Въпреки някои колебания приносът на ПСОВ за замърсяване на р. Провадийска
е очевиден. Главните източници на замърсяване на реката в разглеждания участък са
преди всичко отпадните води от ПСОВ и в по-малка степен отпадни производствени
води от предприятията в града. Общо взето всички данни потвърждават досегашния
нисък пречиствателен ефект на станцията и значителното въздействие на заустваните
от нея води върху качеството на водите на река Провадийска, което се дължи на
липсата на биологично стъпало за пречистване. Съществуващата до реконструкцията
ПСОВ има само механично пречистване. Новата схема на пречистване на отпадъчни
води е с механично и биологично третиране на отпадната вода и механично
обезводняване на утайките (Доклад ОВОС, 2003). Механичното стъпало включва
фина стъпкова решетка с компактор за задържаните отпадъци и тангенциални
пясъкозадържатели с класификатор за пясъка (за обезводняването му). По този начин
отпада небходимостта от първично утаяване и директно подаване на механично
третираните води в биостъпалото, което значително облекчава общата пречиствателна
схема. Предназначението на това стъпало е да задържи грубите материали и пясъци.
Биологичното

стъпало

включва

SBR

реактор

(биобасейн

с

подприщване),

въздуходувна станция за пневматична аерация и контактен резервоар с реагентно за
NaOCl. Първоначално е избрано биологично пречистване с активна утайка до степен на
пречистване нитрификация (без денитрификация), но след обявяване на района за
„чувствителна зона” схемата на пречистване е преработена на биологично пречистване
с активна утайка до степен на пречистване нитрификация с денитрификация и
дефосфатизация. Това се постига чрез увеличаване на обема на SBR, монтаж на
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въздуходувна с по-голям капацитет, създаване на реагентно стопанство за ферихлорид
и промяна на софтуера на управлението.
При биохимичното пречистване на отпадъчните води органичният азот, който
се съдържа в тях, се трансформира чрез процеса нитрификация до нитрити и нитрати.
Този процес се осъществява от нитрифициращите бактерии и протича в две фази: през
първата фаза амониевият азот се окислява до нитрити, а през втората фаза нитритите се
окисляват до нитрати. Нитрификацията протича по следната схема:
1)

2NH4++3O2 Nitrosomonas 2NO2- +2H2O+4H+ + нови бактерии;

2)

2NO2- +O2 Nitrobacter 2NO3- + нови бактерии.

Нитрифициращите бактерии използват въглерода от CO2 и HCO3- като източник
на енергия. Нитрификацията е завършваща фаза на биологичнотото разграждане на
органичните вещества. Крайните продукти на разграждането са нитрити, нитрати и
фосфати.
Денитрификацията

е процес на редукция на нитритите и нитратите до

свободен азот (при денитрификация азотът се възвръща в атмосферата във вид на газ).
Този процес протича с участието на анаеробни микроорганизми. Процесът може да се
осъществи при наличие на вода и определено количество органично вещество, което
се осигурява от излишната активна утайка (по принцип за източниците на въглерод и
водород

денитрифициращите бактерии използват широка гама вещества

въглехидрати,

алкохоли,

органични

киселини

и

др.)

Денитрификацията

е

многостъпален процес, който протича по следната симултантна схема :
NO3- →

NO2- → NO → NO2 → N2

Денитрификационните процеси протичат при отсъствие на свободен кислород и
при наличие на органични вещества и нитрати. Едновременно с денитрификацията
протича стабилизация на активната утайка.
Отстраняването на фосфора (дефосфатизация) се осъществява по физикохимичен метод (симултантна химична коагулация с железни йони Fe3+).
Предимствата на тази схема са свързани с по-пълното използване на реагента
вследствие на рециркулацията им заедно с активните утайки. Недостатъците са
свързани с увеличаването на сухото органично вещество в активните утайки (изисква
по–големи обеми на съоръженията) и с внимателен подбор на процеси (например
изменение на pH). Избраният в проекта реагент е FeCl 3(40% разтвор).
SBR реакторът е съоръжение, в което протича процесът на биологично
разграждане, както и за разделяне на фазите и извличане на пречистената вода.
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За първия етап се предвиждат два реактора за да се осигури

непрекъснато

приемане на отпадъчни води: докато единият реактор се намира във фаза „приемане”, в
другия се извършва фазата „след пречистване”. Принципното действие на SBR и
структурата на циклите (пълнене, аериране и разбъркване, утаяване, декантиране,
пауза, или бъркане) могат да се регулират в зависимост от конкретните условия (сухо
време или дъжд). Избрана е система с пневматична аерация като по-малко енергоемка.
Количеството на подавания от въздуходувната инсталация въздух се регулират с
кислородомери. Аерирането и разбъркването се извършва с регулируем аератор.
Напасването на подаването на кислород се осъществява чрез безстепенно регулиране
на въздуходувката в зависимост от съдържанието на О2 в SBR. Скоростта на бъркалката
също се регулира с честотен преобразувател. По този начин се постига оптимизация на
подаването

на

О2 чрез

оптимални

обороти,

което

води

до

икономия

на

експлоатационните разходи при фазата на денитрификация. На изход също има
измерително устройство, оборудвано за вземане на проби съгласно нормативните
изисквания.
Инвестиционното предложение предвижда значително намаляване на вредните
емисии във водоприемника (р. Провадийска). Изпусканите отпадни води оказват
влияние на качеството на водата в реката главно по показателите БПК 5, ХПК,
неразтворени вещества, общ фосфор, общ азот, колиформи, фекални колиформи и
възбудители на чревни инфекции.
Проектният пречиствателен ефект за първи етап е: по БПК 5 – 95%; по НВ – 89%;
по общ азот – 73%; по общ фосфор – 74%;
Вследствие реализацията на проекта средно ще се намали неблагоприятно
въздействие (замърсяване на реката) както следва: по БПК5 – 4,5 пъти; по ХПК – два
пъти; по неразтворени вещества – 2,7 пъти; по общ фосфор – 7,4 пъти. (Доклад ОВОС,
2003).
Целта на настоящото изследване е да се направи предварителен сравнителен
анализ на ефективността на работата на пречиствателната станция след разширението,
реконструкцията и модернизацията и за краткия период от пускането в експлоатация
през м. септември 2013 г до м. март 2014 г.
Материали и методи
Мониторингът е съществен елемент за оценка на ефективността на управлението
и контрола на ПСОВ (Дядовски, 1995; Закон ООС; Закон УО). Тя е дълготраен обект с
непрекъснат производствен процес и при неправилна експлоатация се явява източник
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на замърсяване на р. Провадийска (Доклад ОВОС, 3003; Програма 209-2014). От найголямо значение е мониторингът на водите. Вземането на проби се осъществява от
колекторни канали, шахти, утаители, биобасейни, биофилтри и др., в местата с найсилно движение на водата, осигуряващо равномерно хомогенизиране. Важно условие
при вземането на водни проби за анализ е да не се допусне смесването им с въздух, тъй
като количеството на разтворените газове в тях съществено се променя. В това
отношение много подходящ е батометър с отварящи се дъна. За да се получат
достоверни резултати, отразяващи действителното състояние на химичния състав и
качествата на водите, наложително е да се използват точни и чувствителни методи за
анализ.
При анализирането на питейни води е необходими да се разполага с информация
за органолептичните показатели, pH, сух остатък, окисляемост, твърдост, съдържание
на амониев, нитритен и нитратен азот, хлориди,

желязо, манган, микроелементи,

токсични вещества и др.
За отпадните води също са възприети общи показатели, включващи
температура, мирис, мътност, pH, алкалност, киселиност, общо съдържание на
примеси, накален остатък, разтворени и неразтворени вещества, разтворен кислород,
перманганатна и биохроматна окисляемост, биохимична потребност от кислород и др.
(Бонев, 1980; Добревски, 1982; Игнатова, 1998).
Изследването на водните проби се извършва в акредитирана лаборатория.
Методите на изследване са (Сборник БДС, 1982): 1) Неразтворени вещества (НВ) Филтруване на представителна проба през мембранен филтър /0,45µm/. Изсушаване
при 1050 С и претегляне. Центрофугиране на представителна проба, изсушаване при
1050 С и претегляне; 2) Химично потребен кислород (ХПК) - Хомогенизирана
нефилтрувана и неотдекантирана проба. Окисляемост с калиев бихромат; 3)
Биохимично потребен кислород (БПК5) - Хомогенизирана нефилтрувана и
неотдекантирана проба. Определяне на разтворен O2 преди и след 5 дена при 20°С ±1°
С на тъмно. Добавка на нитрификационен инхибитор; 4) Общ азот - Молекулна
абсорбционна спектрофотометрия; 5) Общ фосфат - Молекулна абсорбционна
спектрофотометрия.
Резултати и обсъждане
Реконструираната пречиствателна станция е пусната неофициално през м.
септември, 2013 г. В табл. 1. са представени данни за преминали през станцията водни
количества и данни от собствен мониторинг за анализа на водите за периода
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м.септември, 2013 - м. март, 2014 г.. За сравнение са представени и съответните данни
за две от предходните години- 2011 и 2012 г.
Таблица 1. Информация за преминалите водни количества през ПСОВ “Провадия” и
усреднени данни от извършвания собствен мониторинг на вход и изход станция за
периода септември, 2013 – март, 2014г.
показател
период

Вход/изход,
m3/24h

Общо съд.

ХПК,

БПК5,

Общ N,

Общ P,

НВ, mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

2011 г.

3139

41,0

171,75

48,81

33,33

4,14

2012 г.

3401

57,67

184,42

76,78

28,98

4,36

15-20

25

6-8

8-12

1,2-1,8

<35

<125

<25

<15

<2,0

IX.2013-

2500-2900/

III.2014

2300-2800

Емисионни

-

норми

От представените в табл. 1. и на фиг. 1 - 5 данни се констатира следното:
Количествата на отпадните води (m3/24h) на вход и изход от станцията за
краткия период е по-ниско от средното за двете предходни години, т.е. станцията още
не е достигнала оптималната си мощност по преминало количество отпадни води от
предишния период;
Общото съдържание на неразтворени вещества

(НВ) (mg/l) след

пречистването в станцията е значително намалено (2-3 пъти) в сравнение с предишния
период и е около 2 пъти по-ниско от емисионните норми;
Съдържанието

на Химично-потребният кислород (ХПК) (mg/l) е

намалено 7-9 пъти в сравнение с предходните години и е 5 пъти по-ниско в сравнение с
емисионните норми;
Съдържанието на Биохимично-потребния кислород (БПК5) (mg/l) е
намалено 6 до 9 пъти и е 3-4 пъти по-ниско от емисионните норми;
Съдържанието на общ азот (mg/l) е намалено над 3 пъти и е значително
под емисионните норми;
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Съдържанието на общ фосфор (mg/l) е намалено около 3 пъти и е
значително под емисионните норми.

Фиг. 1. Общо съдържание на неразтворени вещества в отпадните води на изход преди и
след реконструкцията на станцията: 1 – 2011г.; 2 – 2012 г.; 3- за периода септември
2013- март 2014 г.; 4 - емисионна норма

Фиг. 2. Съдържание на химично потребен кислород в отпадните води на изход преди и
след реконструкцията на станцията: 1 – 2011г.; 2 – 2012 г.; 3- за периода септември
2013- март 2014 г.; 4 - емисионна норма
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Фиг. 3. Съдържание на биохимично потребен кислород в отпадните води на изход
преди и след реконструкцията на станцията: 1 – 2011г.; 2 – 2012 г.; 3- за периода
септември 2013- март 2014 г.; 4 - емисионна норма

Фиг. 4. Общо съдържание на азот в отпадните води на изход

преди и след

реконструкцията на станцията: 1 – 2011г.; 2 – 2012 г.; 3- за периода септември 2013март 2014 г.; 4 - емисионна норма

74

Фиг. 5. Общо съдържание на фосфор в отпадните води на изход преди и след
реконструкцията на станцията: 1 – 2011г.; 2 – 2012 г.; 3- за периода септември 2013март 2014 г.; 4 - емисионна норма
От представените предварителни данни и техният анализ би могло да се очаква,
че при достигане на оптимална мощност на пречиствателната станция през следващите
месеци степента на замърсеност на заустваните в река Провадийска води ще бъде
минимална. Заустването на по–добре пречистени отпадни води несъмнено ще окаже
положително въздействие върху качеството на водите на р. Провадийска.
Заключение
Ако през 60-те и 70-те години на миналия век пречистването на отпадните води
в пречиствателна станция само с механично стъпало е било задоволително, то на
настоящия етап а и в бъдеще като се има предвид високата степен на замърсеност на
отпадните води и нарастналите изисквания към качеството на заустваните води,
въвеждането на биологично стъпало с нитрификация и денитрификация в структурата
на пречиствателната станция е крайно наложително, което се доказва и от
представените предварителни резултати.
Благодарност: Настоящото изследване е проведено по проект на ШУ РД- 08213/10.03.2014 г.
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NEMATODES AS INDICATORS OF PESTICIDE CONTAMINATION ON SOIL: A
CASE STUDY IN ÇANAKKALE
Esengül ÖZDEMĠR*, Çiğdem GÖZEL, Seda MUġDAĞI, Taner KILIÇ, Uğur GÖZEL
Çanakkale Onsekiz Mart Universitesi Ziraat Fakultesi, Bitki Koruma Bolumu, 17020,
Çanakkale-Turkey, *E-mail: e.erdem@comu.edu.tr

Abstract:

The

frequent

widespread

usages

of

pesticides

lead

to

various impacts among both the organisms and the environment. These interrelated impacts
are usually considered as a warning indicator for taking precautions.
Soil ecosystems support a diversity of fungi, bacteria, algae, protozoa, arthropods and
nematodes. Several reasons make nematodes as considerable ecological indicators and the soil
nematodes play a major role in decomposition of soil organic matters and mineralization of
plant nutrients and nutrient cycling. As a result of this, they are one of the important
indicators of soil health.
This study has been carried out in two different areas; one of which is in an extensive
agricultural, disturbed by pesticides, while the other is a non-agricultural area in the same
location, known as Batakovası in Canakkale Province. The soil samples which have been
taken from these areas have analyzed at the Nematology Laboratory of Canakkale Onsekiz
Mart University to determine their nematode fauna.
The main objective of the study is to compare the nematode fauna between the below
mentioned two different land types. Thus, the total number and relative abundance of soil
nematodes have investigated in these two different land types in order to understand the
effects of using pesticides in soil degredation.
Keywords: Nematode, indicator, pesticide contamination, Çanakkale
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EVALUATION OF THE FACTORS AFFECTING GREENHOUSE
GAS EMISSIONS IN ТURKEY
Özge NĠYAZ
Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural
Economics, Çanakkale-Turkey, E-mail: ozgecanniyaz@comu.edu.tr

Abstract: Greenhouse gas is the gas in the atmosphere that absorb and emit radiation
within the thermal infrared range. This process is the fundamental cause of the greenhouse
effect. The primary greenhouse gases in the Earth's atmosphere are water vapor, carbon
dioxide, methane, nitrous oxide and ozone. There are major activities which cause of the
greenhouse gas emiossions. The aim of this study to find out most explosive variables to
define greenhouse gas emissions in Turkey. In this study, a basic statistical model is
constituted to estimate the main reasons of greenhouse gas emissions. Variables (greenhouse
gas emissions, cattle breeding, consumption of coal, consumption of oil, consumption of
natural gas), which thought might be important to explain the model, are analysed for the time
series (1990-2011) by Vector Autoregressive Model (VAR).
According to the results of analiysis, determinated variables are quite expositive 81%
of the model. Henceforth, variables that consumption of natural gas (98%), consumption of
coal (94%), cattle breeding (81%), consumption of oil (74%) are significant to descriptive
the whole model. Therefore, consumptions of oil, coal and natural gas in Turkey might be
reduced. If it is not possible to reduce the consumptions, there must be done more investments
for air filtration. Also, methane gas emmisions because of large scale cattle breeding must be
prevented.
Keywords: Greenhouse gas emissions, Vector Autoregressive Model, Turkey
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THE BLACK SEA MUSSEL (MYTILUS GALLOPROWINCIALIS) – BIOINDICATOR
OF SEA ECOSYSTEM POLLUTION WITH PERSISTENT ORGANIC
POLLUTANTS AND HEAVY METALS
R. Stancheva1*, M. Stancheva1, N. Chipev2
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – гр. Варна, Ул. „Проф.
Марин Дринов
Faculty of Natural Sciences, University of Shumen, 115 Universitetska Str., Shumen,
Bulgaria, Е-mail: rosi_12920@abv.bg

Abstract: The black sea mussel ((Mytilus galloprowincialis) inhabits reach in
hytoplankton sites in the Black Sea. The water quality is a significant factor for mussel
cultivation. Numerous studies were carried out on the contents of polychlorinated biphenyls
(PSB), biphenils, polybrominated biphenyl ethers and organochlorine pesticides in mussels,
fish, shrimps and sediments at different sites. The present paper reports on a preliminary study
on the contents of DDT and metabolites in cultivated Black Sea Mussel and also free living
mussels and topshells (Rapana venosa). The study indicated that no DDT was found in the
samples, but DDT metabolites within the limits of 1.13 to 2.73 ng/g ww were present. No
significant differences in the content of DDT metabolites in cultivated and free living mussels
were established. The concentrations of the six heavy metals, Pb, Cd, Hg, As, Cu и Zn were
also measured in mussels, topshells and shrimps. The concentrations of the studied chemicals
were below the maximal accepted limits set by Regulation 31 from 2004. Our results were
compared with published data from other countries. The studies on POPs and heavy metals in
the Black Sea Mussel and other sea organisms could be a basis of a future intensive
monitoring of pollutants.
Keywords: black sea mussel; polychlorinated biphenyls; DDT; heavy metals
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EFFECT OF OLIVE OIL SOLID WASTE AND GREEN WALNUT HUSK ON
PLANT PARASITIC AND SAPROPHYTIC NEMATODES IN NATURAL AREA
Sinem SOĞUKSU, Yasemin KAVDIR, Uğur GÖZEL, Çiğdem GÖZEL, Esengül
ÖZDEMĠR, Çanakkale Onsekiz Mart
Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of Agriculture Department of Soil Science and
Plant Nutrition 17020 Çanakkale-Turkey, Е-mail: kavdirya@comu.edu.tr

Abstract: Intensive use of pesticides against plant parasitic nematodes can cause
serious losses in agricultural production and can be harmfull on environment and human. The
aim of this study is to determine changes of nematode population after additions of olive oil
solid waste and green walnut husk into soil which are obtained from food waste. Treatments
included bare soil, 4 % (w/w) dry olive oil solid waste and 4 % (w/w) dry green walnut husks
and replicated three times as a randomized block experiment. Wastes were added into the 20
cm soil depths. The population of plant parasitic and saprophytic nematodes of this area were
determined before the olive oil solid waste and green walnut husk applications. Soil samples
were collected monthly from these plots and the changes of plant parasitic and saprophytic
nematodes population were observed monthly. According to the results; the population of
plant parasitic and saprophytic nematodes were distinctly decreased in both olive oil solid
waste and green walnut husk applications compared to bare plots. These types of natural plant
products can be used against to nematodes and needs to be investigated.
Keywords: Nematodes, olive oil solid waste, green walnut husk
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PROTECTED AREAS IN NORTHERN BLACK SEA COAST AND THEIR ROLE IN
THE DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL TOURISM

Mirela Marinova, Sanya Koleva, Ivalena Georgieva*

Faculty of Natural Sciences, University of Shumen, 115 Universitetska Str., Shumen,
Bulgaria, *E-mail: ivalena_jv@mail.bg

Abstract: In the region of the northern Bulgarian Black Sea coast there are two reserves, five
maintained reserves, nineteen protected areas, one natura park and three natura landmarks . The
variety of the landscapes is favorable conditions for the development of different types of alternative
tourism. The ecotourism is one of the newest types of business and the difficulties it faces are mostly
related to the lack of experience and traditions in this sector. It combines historical, rural, mass
tourism and also some other branches like animal watching, photo tourism ect. Characteristic of eco
and other sustainable forms of tourism is the requirement for offering many different products. The
development of eco-tourism promotes regions with preserved natural resources. In the present study
we analyse the potential of the protected areas in the ranges of the Northern Black sea municipalities
to contribute for the development of the different forms of sustainable tourism.
Keywords: Ecotourism, protected areas, natural resources

През

последните

години

България

определя

туризмът

като

един

от

приоритетните отрасли на националната икономика. Наблюдава се обаче и значително
антропогенно влияние, поради което природната среда макар и сравнително чиста е в
значителна степен изменена. По този начин се нарушава нейния естествен облик и се
намалява привлекателността ú за туристите.

Това налага създаването на редица

защитени територии, местности и обекти, с цел опазването на естествената природна
среда. Тези територии обаче от своя страна ограничават възможностите за туризъм,
поради природозащитния си статут.
Съгласно изискванията на Международния съюз за опазване на природата и
природните ресурси (ICUN) произтичат следните разнообразни форми на защита.
Строг режим на защита – природен резерват на територии със запазено
първично състояние на природната среда;
Запазване на екосистемите и организиране на отдиха – национални паркове;
Запазване на природните забележителности – природни паметници;
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Запазване с прилагане на грижи – защитено местообитание;
Трайно използване на естествените екосистеми – защитена територия за
използване на ресурсите30.
Днес на територията на България природозащитната дейност е регламентирана в
два закона: Закон за защитените територии (2000 г.) и Закон за биологичното
разнообразие (2002 г.). Съгласно тези закони основните категории на защитени
територии са: национални паркове, природни паркове, резервати, буферни зони,
поддържани резервати, защитени местности, природни забележителности.
Натура 2000 е общоевропейска мрежа от защитени територии, която цели да
осигури дългосрочно оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания
за Европа, в съответствие с основните международни договорености в областта на
опазването на околната среда и биологичното разнообразие. Местата, които попадат в
екологичната мрежа се определят в съответствие с две основни за опазването на
околната среда Директиви на Европейския съюз – Директива31 92/43/ЕЕС за запазване
на природните местообитания и на дивата флора и фауна (Директива за хабитатите) и
Директива 79/409/ЕЕС за съхранение на дивите птици Директива за птиците).
Резерватите и поддържаните резервати са защитени територии с образци от
естествени екосистеми, включващи характерни или забележителни, редки или
застрашени диви растителни и животински видове и местообитанията им. В тях се
забраняват всякакви дейности, с изключение на тяхната охрана и посещения с научна
цел.
Буферните зони се обособяват около резерватите, поддържаните резервати и
влажните зони. Те представляват защитени територии обявени по реда на Закона за
защитените територии (1998 г.). Тези зони са предназначени да ограничават или
намаляват неблагоприятните (вредни) последствия от антропогенните въздействия
върху защитените територии.
Защитените местности са категория защитени територии, които се отличават
със забележителни ландшафти, включително и тези, които са резултат от хармонично
съжителство между човека и природата. Те включват също така и местообитания на
застрашени, редки или уязвими растителни и животински видове и съобщества.
30

целта е устойчиво да се използват природните ресурси в съответните територии. В България няма
територии с характеристики, подходяща за тази категория.
31
Директивите са форма на закон, специфични за Европейския съюз. За да се приложат е необходимо да
бъдат пренесени в националните законодателства, като методът на изравняване на националната
правна и административна система се оставя като свобода на действие на държавите членки.
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Природните паркове са територии, включващи разнообразни екосистеми и със
забележителни ландшафти и обекти на неживата природа, многообразие на растителни
и животински видове и на техните местообитания, с характерна природа. В границите
им не попадат населени места и селищни образувания. Тези територии се отличават от
националните паркове по това, че в тях може да има населени места, селищни
образувания и курорти, както и да се осъществяват производствени дейности, които не
замърсяват околната среда. В

природните паркове се забраняват голите сечи във

високостеблените гори, с изключение на тополовите, внасянето на неприсъщи за
района растителни и животински видове, паша на кози, освен на определени за това
места, събиране на вкаменелости и минерали, увреждане на скални образувания, добив
на полезни изкопаеми по открит начин, дейности и строителство, събиране на редки,
ендемични, реликтни и защитени видове и т. н. (Кръстев, Т., Св. Станкова , 2008)
Една от целите, поради която се създават и управляват природните паркове и
защитените местности е усигуряване на условия за развитието на туризма.
Към природните забележителности се отнасят характерни или забележителни
обекти на неживата природа, като скални форми, разкрития на скали с научна стойност,
земни пирамиди, пещери, понори, водопади, находища на вкаменелости и минерали,
пясъчни дюни и други, които са с изключителна стойност, поради присъщата им
рядкост, представителност, естетичност или такива, които имат значение за науката и
културата. Те се обявяват и управляват с цел да бъдат запазени техните естествени
особености и се обявяват с прилежаща територия необходима за опазването им.
В границите на Северното българско черноморско крайбрежие са разположени 2
резервата (1529,6 ha), 5 поддържани резервата (418,5 ha), 19 защитени територии
(3539,8 ha), 1 природен парк (1320,7 ha) и 3 природни забележителности (61,6 ha) с
обща площ на защитените територии 6870,2 ha. (Кръстев, Т., Св. Станкова , 2008) Позначими защитени територии в изследвания район от север на юг са:
Защитена

местност

“Дуранкулашко

езеро”

е

обявено

за

природна

забележителност през 1980 г., а през 1984 г. е включена в списъка на влажните зони с
международно значение (Рамсарска конвенция). През 2002 г. придобива статут на
защитена местност. Разположена е недалеч от границата с Румъния, източно от
едноименното село. Представлява крайморско безотточно лиманно езеро отделено от
морето с пясъчна коса, широка 150 m и висока 3 m. Езерото се подхранва
изключително от подземни води. Общата му площ е 446,5 ha, от които свободната
водна повърхност е 250 ha.
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Езерото има изключително важно значение за прелитащите птици, тъй като се
намира и в близост до делтата на р. Дунав. В него са регистрирани 12 вида бозайници,
23 вида риби, 7 вида земноводни и 5 вида влечуги. Езерото е единственото доказано
досега находище в България за съхраняване на див шаран. Най-голяма е важността на
Дуранкулашкото езеро за опазването на птиците. Оттук минава прелетният
път Via Pontica, което го превръща в подходяща дестинация за орнитоложки туризъм. В
района на защитената местност са регистрирани 256 вида птици, като 92 вида от тях са
гнездящи. В езерото гнездят малкият воден бик (Ixobrychus minutus), черночела сврачка
(Lanius minor), белоока потапница (Aythya nyroca), морски дъждосвирец (Charadrius
alexandrinus) и др. (Георгиев и др., 1997)
Дуранкулашкото езеро е обявено за Рамскарски обект заради зимуващите
популации на три вида водолюбиви птици - голяма белочела гъска, червеногуша гъска
и зеленоглава гъска и численостите на малкия корморан и розовия пеликан. Защитената
местност Дуранкулашко езеро се охранява, но достъпът е свободен. Задължително е
посетителите да спазват установени правила.
Защитена местност “Шабленско езеро” се намира в Североизточна България,
на около 5 км от град Шабла и на 18 км от границата на България с Румъния, обхваща
530 ha. Защитената местност е обявена със Заповед No ДВ-31/24.01.1995 г. на
Министерството на околната среда и водите. Част от нея без обработваемите земи е
включена в списъка на Рамсарската конвенция като местообитание на водолюбиви
птици с международно значение.
Общата площ на защитената местност обхваща 5312.4 декара. Част от
територията са и двата крайбрежни лимана - Шабленско езеро и Езерецко езеро. Те са
свързани помежду си с канал. На територията на местността са установени 247 вида
птици, някои от които са включени в Червената книга на България (списък на
застрашените видове в страната). С европейско значение са 137 видове птици. В
защитената местност Шабленско езеро гнездят световнозастрашени видове като
ливадния дърдавец (Crex crex) и белооката потапница (Aythya nyroca). През есеннозимния сезон могат да бъдат видени световнозастрашени видове като тръноопашатa
потапница (Oxyura leucocephala), къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), малък
корморан (Phalacrocorax pygmeus). През зимата в Шабленското и Дуранкулашкото
езеро подслон намира 80-90% от световната популация на червеногушата гъска (Branta
ruficollis). В Шабленското езеро се срещат още 23 вида риби, като седем от тях са
включени в Червената книга на България. Освен животински видове, в защитената
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местност за установени и около 10 редки или застрашени растителни видове. (Иванов,
Б.,1993)
През есенно-зимния период тук се наблюдават редки и световнозастрашени
видове като къдроглавият пеликан, малкият корморан, тръноопашатата потапница и
големият креслив орел (Георгиев и др., 1997).

Сн. 1 Шабленско езеро – пясъчна коса

Сн. 2 Шабленско езеро

Защитена местност “Яйлата” обхваща площ от 45,3 ha. Намира се на 1,5 km
югозападно от с. Камен бряг, общ. Каварна. Представлява тераса с дължина около 1300
m и ширина до 300 – 400 m, разположена между Добруджанското плато и морския
бряг. Обявена е през 1987 г. и прекатегоризирана в защитена местност през 2002 г. Тук
се намира най-богатата част от крайбрежната група на т.нар. Добруджански пещерни
градове колонии, чийто брой нахвърля 100. Има запазени части от надписи, издълбани
ниши и кръстове, както и култово съоръжение, обградено от двукамерни скални
гробници. Районът е известен и с голям брой подводни пещери.

Сн. 3 Защитена местност „Яйлата”
Болата дере се намира на около 2,5 km северно от нос Калиакра има дължина
около 12 km. Заблатеното устие на каньоновидно всечената долина на Болата дере
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представлява малък лиман с площ 0,11 km2 , отделен от Черно море с пясъчна коса. В
източната част на лимана бликат 2 карстови извора. Лиманът на Болата дере
представлява закрит лиман в стадий на деградация (заблатяване). Тук могат да се
наблюдават земеродни рибарчета, воден бик, чапли, гмурци и потапници.

Оттук

минава Via Pontica – едно от основните пътища за миграция на прелетните птици.

Сн. 4 и 5 Болата дере
Резерват “Калиакра” е с площ 687,5 ha. Целта на създаването му е да се
запазят местообитанията на тюлена монах, крайбрежните морски екосистеми,
характерната степна растителност и животински свят и гнездовите ниши на изчезващи
и редки видове птици. Засега това е единственият наш резерват, който включва морска
акватория – ивица море с площ от 400 ha (дължина 8 km и ширина 500 m). Тя започва
на изток срещу блатото “Тауклиман” и на запад достига до н. Калиакра. Останалата
част от защитената територия (287,5 ka) представлява скалист бряг и камениста степ,
простиращи се по дължината на морската ивица. Буферната зона на резервата е
обособена на площ от 109 ha през 1983 г.. Най-известната легенда е за 40-те български
девойки, които завързват косите си една за друга и се хвърлят в морето, за да не
попаднат в ръцете на османските поробители. Една от тях е била Калиакра – именно на
нея е кръстен н. Калиакра. В началото на н. Калиакра има обелиск наречем „Портата на
40-те девици” в тяхна памет.
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Сн. 6 и 7 нос. Калиакра
Поддържан резерват “Балтата” е най-северната лонгозна гора по българското
черноморско крайбрежие. Площта му е 205,6 ha. Той е една от най-конфликтните
защитени територии у нас. От обявяването си през 1962 г. до днес териториалният
обхват на резервата е коригиран няколкоктратно, а през 1974 г. се стига до неговото
закриване, във връзка с изграждането на к.к. „Албена”. Няколко години по-късно (1978
г.) статута му на резерват е възстановен, а от 1999 г. е обявен за поддържан резерват.
Много от лонгозните гори у нас са обречени на постепенно унищожаване в
резултат на грубата и некомпетентна антропогенна намеса. Тук от лианоподобните
растения най-често срещана е била скрипката. В миналото тя е образувала плътен и
бодлив пояс, който правел гората непристъпна. Днес в резултат на настъпилите
екологични изменения лианите започват да изсъхват, като съществува реална опасност
да бъдат нанесени сериозни поражения върху природното наследство на България.
Природен парк “Златни пясъци” включва площи от землищата на ДЛ „Варна”
(1294,5 ha) и ДЛ „Балчик” (26,2 ha). Намира се 17 km на север от гр. Варна в
непосредствена близост до к.к. „Златни пясъци”, на територията между скалния ръб на
Франгенското плато и морския бряг. Обявен е за защитена територия през 1943 г.
ПП „Златни пясъци” се отличава с богато културно-историческо наследство,
обхващощо периода от античността до късното средновековие. В това отношение найзначителния обект е Аладжа манастир – средновековен скален комплекс от ХІІІ – ХІV
век. Той е обявен за национален паметник на културата през 1953 г. На около 1 km от
манастира се намира голяма група от пещери, разположени на три нива, нар.
„Катакомбите”.

Доказателство, че тези места са били обитавани още през

раннохристиянската епоха е помещението с гробовете, характерни за ІV – VІ в. На
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север от манастира се намират още базиликата, късноантична крепост от ІV – VІІ в. и
др. (Кръстев, Т., Св. Станкова, 2011)

Сн. 8 и 9 Природен парк “Златни пясъци”
Защитена местност “Побитите камъни” е разположена в землището на гр.
Белослав, обл. Варна и заема площ от 253,3 ha. През 1995 г. е обявена за природна
забележителност с цел да бъдат запазени редки защитени растителни и животински
видове. През 2002 г. е прекатегоризирана в защитена местност. Районът е интересен и с
това, че в него се намират уникални групи от каменни колони, известни с името
„Побитите камъни”. Те представляват варовиково-пясъчни цилиндрични колони.
Колоните са развити на пет нива с обща дебелина 30 m, а в геоложкия разрез – 40 – 45
m. Нивата са разделени от слоеве на пясъчно-алевритни нумулитни варовици.
Съществуват различни хипотези за образуването им, но през последните години се
застъпва тезата за органичния им произход (Начев и др., 2001).
Биосферен резерват “Камчия” е разположен в землището на с. Старо Оряхово,
обл. Варна, между устието на р. Камчия, защитената местност „Камчийски пясъци”,
шосето Варна-Бургас, дигата и десния бряг на реката до вливането ú в морето., в
близост до курортите „Камчия” и „Шкорпиловци”. Обявен е

за резерват с

Постановление №14289 от 29.06.1951 г. на Министерството на горите. Заради важното
си природозащитно и екологично значение през 1977 г. е включен в световната мрежа
от биосферни резервати като част от програмата „Човек и биосфера” на ЮНЕСКО за
опазване на най-представителните екосистеми на планетата. Особено ценни за
резервата са лонгозните гори по долното течение на река Камчия. (Кръстев, Т., Св.
Станкова, 2011)
Климатът в резервата е умереноконтинентален, средната януарска температура е
1,2о С, а средната юлска е 23о С. Заради близостта до морето средната влажност на
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въздуха е висока - около 75-80 %. Най-характерно за лонгозната гора са периодичните
заливания, които са свързани с промените в нивото на река Камчия. За да бъде опазен
последният оцелял масив от тази екосистема, през 1951 г. е обявен природен резерват
“Камчия”. След разширението си през 1980 г., резерватът обхваща 842,1 ха заливни
гори при устието на реката. В горите и блатата на резерват „Камчия” се срещат 245
вида висши растения. Лонгозните гори са единственото находище на българския
ендемит грудеста горва (Cardamine tuberoza). Река Камчия е обитавана от 39 вида риби,
като основно преобладаващи са представителите на семейство Шаранови. Сред
земноводните, които посетителите на резервата могат да срещнат, са обикновена
блатна

костенурка

(Emys

orbicularis),

шипоопашатата

(Testudo

hermanni)

и

шипобедрената сухоземна костенурка (Testudo graeca). В района са установени 258
вида птици, което представлява около 66% от видовото многообразие в България. В
резерват „Камчия” се размножават няколко редки за България и Европа птици, като
черния щъркел (Ciconia nigra), малкия креслив орел (Aquila pomarina), сокол орко (Falco
subbuteo) и други. Оттук минава и миграционният път Via Pontica. Преминаването на
хора през резерват “Камчия” се извършва по маркирани пътеки. Задължително е
спазването на посочените правила.
В България могат да се наблюдават почти 70% от птиците, обитаващи
европейския континент, поради минаващите през страната ни трансконтинентални
миграционни орнитоложки пътища - Via Pontica и Via Aristotelis, влажните зони по
българското черноморско крайбрежие и река Дунав, както и разнообразните природни
условия във вътрешността. Най - подходящи места за наблюдение има по Дунавското
крайбрежие, по Северното Черноморие, по Южното черноморско крайбрежие, в
Национален парк Шуменско плато, в Провадийското плато, в резерватите Горна и
Долна Топчия край р. Тунджа, в Природен парк “Сините камъни” и в Източната част на
Родопите. Регламентът за посещение е строго съобразен със Закона за защитените
територии.
От направената кратка характеристика на природните ресурси в изследвания
район, може да се направи извода, че те със своето разнообразие и уникалност
представляват изключително благоприятна предпоставка за

развитието освен на

традиционния туризъм, но и на различни видове алтернативен туризъм. Тези форми на
туризъм допринасят най-много за интеграцията, обвързаността на отделните населени
места, природните и историческите дадености. Северното черноморско крайбрежие е
основен център на морския рекреативен туризъм и една от основните туристически
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дестинации в България. Неговата природа предоставя изключителни възможности за
обогатяване на българския туристически продукт с нови видове туризъм. Равнинният,
хълмист и нископланински релеф на изследвания район способстват за по-добрата
проходимост и усвоеност на територията. Те благоприятстват пешеходния, селския,
спортния туризъм и др.
Северното черноморско крайбрежие е екологично чист район. Сравнително
големия горски фонд, екологично чистия въздух, липсата на промишлени предприятия
и наличието на голям брой защитени територии са предпоставки за развитието на
екотуризъм, както и на други видове специализиран туризъм – фотосафари,
наблюдение на птици и растения, скално катерене, алпинизъм, спелеоложки туризъм,
подводен туризъм и др.
Екотуризмът е един от най-новите видове алтернативен туризъм в региона и
трудностите, които стоят пред него, са свързани преди всичко с липсата на достатъчно
опит и традиции в това отношение. Екотуризмът се съчетава с исторически (скални
манастири, стари столици, окултни места), селски туризъм, масов туризъм и др. На този
етап на него, както и на селския туризъм се възлагат големи надежди.
Характерна особеност на екологичния и другите устойчиви видове туризъм е
чрез развитието му се популяризират региони със съхранени природни ресурси. В
разглеждания раон екотуризмът е една от значимите стратегии за местно развитие и
допринася за благополучието на местните хора, запазвайки биоразнообразието и
културното наследство, намиращо се на територията на мрежа от защитени природни
територии и паметници на културата.
Уникалните растителни и животински съобщества тук са предпоставка за
развитието на природопознавателния туризъм (“Лонгоза”). В разглеждания район
съществуват сравнително добри перспективи за развитието на орнитологичен туризъм
(birdwaching).
В сферата на екотуризма, обаче, туристическата инфраструктура все още е в
началото на своето развитие. Съществуват, или са в процес на изграждане, няколко
посетителски центъра в изследвания район като: Информационен център “Калиакра” –
село Българево, създаден от “Българо – Швейцарската програма за опазване на
биоразнообразието”, Природозащитен, посетителски, образователен и информационен
център “Дуранкулак” и Информационен център към ПП “Златни пясъци”. Изградени са
редица екопътеки/маршрути със съответната посетителска инфраструктура.
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През 2003 г. са разработени планове за действие за развитие на екотуризма за 12
потенциални екотуристически дестинации на територията на цялата страна. Северното
българско черноморско крайбрежие е включено в Регионален план за действие за
екотуризъм в регион „Северно Черноморие и Североизточна Стара планина” обхващащ
периода 2004 – 2008 г. Той е създаден като част от процеса на разработване на
Националната стратегия за екотуризъм и Националния план за действие в рамките на
Проект „Опазване на биоразнообразието и икономически растеж – 2”, подкрепен от
Американската агенция за международно развитие и българското правителство.
На основата на преминаващия през региона основен европейски миграционен
път на птиците (Via Pontica) и наличието на значими влажни зони, възможностите за
орнитологичен туризъм, съчетани с тези на други дестинации, както и с трансгранични
такива, са от международно значение и са водещи за региона.
Екологичният туризъм в съчетание с други форми на специализиран туризъм
осигурява възможности за разширяването на активния туристически сезон. Той е голям
фактор за икономическото развитие на общините и особено на по-малките селища в
региона.
Дестинацията притежава богато историческо минало и значимо културно –
историческото наследство, включващо уникални паметници на културата. Държавните
и местни власти все още не припознават развитието на екотуризма като приоритет за
местното и регионално развитие и нямат разработени планове за неговото стимулиране.
(Stankova Sv., и др., 2008)
Повечето защитени територии нямат планове за управление. Единствено ЗМ
“Дуранкулашко езеро” и ЗМ “Шабленско езеро” имат утвърдени планове за
управление, а тези на резерватите “Калиакра”, “Камчия” и “Балтата” са в процес на
разработване или приемане.
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Abstract: In the present report were examined the natural resources in the reservations along
the Tundja river valley and their ecological importance for this region of Bulgaria. As a result of our
investigations in the reservations Balabana, Upper Topchija and Lower Topchija we represent the rich
diversity of plant and animal species. A special matter of interest are the dense autochthonous forests
and the Common Pheasant (Phasanus colchicus) population which is native to Lower Topchia
reservation.
Tundja river valley is a destination which is interesting for geographers, biologists, ecologists
and tourists. If we break its natural balance we would disturb all eco-systems in the region. Ако
нарушим природния й баланс, нарушаваме цялата екосистема в района. The natural resources of
Bulgaria are an unique part of the country and its bio-existence.

Keywords: protection, reservations, bio- variety, endemic, relicts, ecotourism
Природно-географските условия и историческото развитие на България са били
предпоставка за обособяване на голямо биологично разнообразие, чието опазване днес,
поставя особени предизвикателства. Природните екосистеми на България, както и на
останалите балкански и средиземноморски страни, са дълбоко променени в резултат на
хилядолетното интензивно ползване на земята от човека и антропогенната дейност.
Основата на усилията на България за опазване на биологичното разнообразие е
нейната мрежа от защитени територии.
Резерватите са най-широко разпространения вид защитени територии в нашата
страна. Те имат и най-строг природозащитен режим. Всъщност това са уникални в
исторически план участъци, където стопанската дейност и свободният достъп са
абсолютно забранени.
Природните резурвати, нар. още „оазиси на дива и незасегната природа”
според Международния съюз за опазване на природата и природните ресурси (IUCN,
1994) са територии с незасегната природа, поставени при строг режим на защита и
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опазване главно поради научната им стойност и първичното състояние на природата.
На основата на предложената от IUCN през 1994 г. класификация на защитените
територии, наред с категория І, т.е. територии със строг режим на защита, в
законодателствата на редица страни навлизат и т.нар. резервати с управляемя охрана,
а според българското законодателство – поддържани резервати. Това са защитени
територии отнасящи се към категория V – защитени местообитания на IUCN (1994). За
разлика от резерватите със строг режим на защита, в тази категория обекти се
прилага активна човешка намеса, за да се запазят и поддържат конкретни
условия, които са необходими за здравето на екосистемата. Защитените
местообитания обикновено са по-малки от повечето резервати и национални паркове.
Това предполага по-активна програма за мониторинг, отколкото по-големите територии
(Зеленото злато на България, 2000).
За резервати се обявяват територии с образци от естествени екосистеми,
включващи характерни или забележителни диви растителни и животински видове и
местообитанията им. Тези територии се създават и управляват с цел:
-

запазване на естествения им характер;

-

научна и образователна дейност или екологичен мониторинг;

-

опазване на генетичните ресурси;

-

запазване на естествените местообитания и популации на защитени редки,
ендемични и реликтни видове;

-

развитие на мрежи от представителни за България и Европа екосистеми и
защитени местообитания;

В резерватите се забраняват всякакви дейности, с изключение на тяхната охрана,
посещения с научна цел, а също събиране на семенен материал, диви растителни и
животински видове с научна цел или възстановяването им на други места в количества,
начини на време, изключващи нарушения в екосистемите.
Прави впечатление големият брой на т. нар. малки резервати, и още, че те заемат
71,87 % от териториалния обхват на националните природни парков (Кръстев,
Станкова, 2008). Това е гаранция, че на най-значителните наши защитени територии от
този тип е осигурен подходящ режим на охрана, а от тук и възможността за опазване на
най-ценните в генетично отношение представители на българската флора и фауна.
Подържаните резервати са защитени територии, чиито екосистеми включват
редки или застрашени диви растения и животински видове и местообитанията им. Те се
създават и управляват с цел:
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-

поддържането на природния им характер;

-

научни и образователни цели или екологичен мониторинг;

-

възстановяване на популацията на растителни и животински видове (или
условията на местообитанията им) и опазване на генетичните ресурси.

В поддържаните резервати се забраняват всякакви дейности, с изключение на
тяхната охрана, посещения с научна цел, преминаване на хора по маркирани пътеки,
включително с образователна цел, а също събирането на семенен материал, диви
растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места и
провеждането на поддържащи, направляващи, регулиращи или възстановителни мерки.
От природно-географска гледна точка долината на река Тунджа е част от
Тунджанско-Сакарската
географска

област

подобласт

(Кръстев,

на

Горнотракийско-Тунджанската

Станкова,

2011).

Тя

е

природно-

разположена

между

Горнотракийската низина на запад и Черноморската област на изток, като границата се
прокарва по вододела на реките, които се оттичат към Бургаската низина и Черно море.
На север граничи със Сърнена Средна гора и рида Бакаджиците, а на юг достига до
държавната граница с Турция. На югозапад се отделя от Източните Родопи чрез
долината на р. Марица (Фиг. 1).

Фиг. 1 Горнотракийско-Тунджанска природно-географска област (по Кръстев,
Станкова, 2011)
Долината на река Тунджа представлява част от т.нар. Среднобългарски
биогеографски район (Георгиев, 2004). Попада в границите на подрайонът на
Тунджанската хълмиста низина. На север този подрайон се огражда от източната
половина на Старопланинската верига, на запад – от източната граница на
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Горнотракийския подрайон, на юг – от Долномаришко-Долнотунджанския подрайон и
Странджа, на изток – от Бургаската част Черноморския район. Обхваща Тунджанската
хълмиста низина с Казанлъшкото, Твърдишкото и Сливенското поле, основната част от
Сакар, Карнобатското, Айтоското, Средецкото и Елховското поле. Почти цялата му
територия, заедно с части на Сакар и Бакаджиците, Манастирските, Светиилийските и
останалите възвишения, е превърната в обработваеми земи (Груев, Кузманов, 1997).
Поради тази причина на територията на този подрайон са обявени само един резерват,
два поддържани резервата и няколко защитени местности.
Обект на настоящото изследване са резерват „Горна Топчия” и двата
поддържани резерват „Долна Топчия” и „Балабана”, разположени в Елховското поле.
Целта на изследването е да се разкрие на тяхното биоразнообразие и ролята им за
неговото опазване и съхранение.
Резерватът „Горна Топчия” е с площ 164,377 hа. Разположен е в землището на
с. Коневец, общ. Тунджа, обл.Ямбол. За източна граница на резервата служи р. Тунджа,
която в миналото е била със значително по-голям воден дебит и многократно е
заливала крайречните територии. Днес това се възпрепятства от формиралите се високи
брегове на реката в следствие високия ерозионен потенциал на терените и намаленото
водно количество. Налице са всички признаци на сукцесионни процеси и бавна
деградация на формираната горска екосистема, свързана векове със заливния характер
на площта (Зеленото злато на България, 2000 г.).
За да се смекчи антропогенното влияние през 1984 г. е обособена буферна зона
на защитената територия с площ от 157,8 ha, от които 61,3 ha горски фонд и 96,5 ha
селскостопански фонд (Георгиев, 2004).
Буферните зони са територии около резерватите, поддържаните резервати и
влажните зони, които са защитени територии обявени по реда на Закона за защитените
територии (1998) и непопадащи в националните паркове. Предназначени са да
ограничават вредните въздействия върху защитените територии (Кръстев, Станкова,
2008).
Флора. Резерватната територия е заета от крайречни заливни гори- лонгози,
характерни за източното част на Балканския полуостров. Доминира Летния дъб, който
формира смесени съобщества с Полски бряст, Полски ясен, Полски клен, Бяла топола и
др. видове. Лианите, които са характерен белег за лонгозните гори са представени от 5
вида: дива лоза, бръшлян, повет, редките за страната ни южни видове скрипка и гърбач.
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Храстовата растителност включва: Черен бъз, Трънка, Къпина, Шипка, Червен
глог, Обикновен дрян, Кучи дрян и др.

Крайречни гори
Тревната покривка е изключително разнообразна и включва 113 установени
вида. Популацията на блатно кокиче (Leucojum aestivum) в миналото е заемала
обширна територия и се е развивала динамично, но в момента вида се счита за
застрашен (Попов, Вл. 1980 г.).

Лонгозна гора

блатно кокиче

Фауна. Елементите на релефа, климатичните особености и близостта на
р.Тунджа предразполагат към богато фаунистично разнообразие. От безгръбначните са
установени три от общо 11 защитени видове насекоми. Голямото нощно пауново око
(Saturnia pyri) е най-голямата наша пеперуда и достига до 12 сm. Червената горска
мравка (Formica rufa) достига до 4 сm дължина, прави големи мравуняци в гората и
унищожава значителен брой вредни насекоми. Гъсеничарят (Calosoma sycophanta) е
един от редките български видове.
Херпетофауната е богата – жълтокорема бумка, голяма и зелена крастава жаба,
дървесница, змиеок, зелен и кримски гущер, обикновена блатна костенурка,
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шипобедрена и шилоопашата костенурка, жълтоуха и сива водна змия, смок стрелец и
пъстър смок... Съставът на орнитофауната е в зависимост от сезона, като по време на
миграции и зимуване тук почиват, хранят се и нощуват много видове с висок
природозащитен статус, свързани с река Тунджа - сива, голяма бяла и нощна чапла,
малък гмурец, ням и поен лебед. Около 10 % от популацията на световнозастрашения
вид малък корморан (Phalocrocorax pygmeus) зимува в района. Гнездят синигери,
кълвачи, кукувица, сврачки, сови, синявицови, дроздове, чучулиги. В днешни дни,
въпреки добрите условия колхидският фазан е рядкост за резервата. Рязко намалената
му численост най-вероятно е вследствие на засиленото през последните години
браконерство и увеличилият се брой на хищниците (Попов, Вл.,1980).
Бозайниковата фауна включва 35 вида, от които 20 са включени в Бернската
конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна. В Българската и
Европейска Червени книги е включена видрата (Lutra lutra).
За съжаление в „Горна Топчия“ са налице всички признаци и процеси за бавна
деградация на формираната горска екосистема (Зеленото злато на България, 2000).

Голямото нощно пауново око

видра (Lutra lutra)

Поддържан резерват „Долна Топчия”. Простира на територия от 467,47 hа по
поречието на р. Тунджа и е разположен в землището на гр. Елхово. Основната цел на
защитената територия е запазването на единственото естествено местообитание на
Колхидски фазан (Phasianus colchicus) не само у нас, а и на Европейския континент. С
изключение на находището му у нас и на едно находище в Гърция почти навсякъде в
Европа този вид фазан се е кръстосал с други внесени подвидове. С цел съхранението
му е изградена фазанария, в която старателни служители се грижат този вид да живее и
обитава все още резервата (България – природно наследство, 1998).
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Една от най-старите фазанарии у нас се намира в непосредствена близост до
единственото естествено местообитание на колхидския фазан в Европа – ПР „Долна
Топчия“ в землището на гр. Елхово.
Фазанария Долна Топчия

В първите години след изграждането на фазанарията през 1961 г. в нея се
отглеждат само по около 1000 екземпляра – колкото да се поддържа естествената
популация на колхидския фазан в близките гори. През 1968 г. година се преминава към
промишлено производство. Сега годишно от фазанарията излизат по 7 – 8 хиляди
птици. Яйцата на фазаните се залагат през 9 дена в инкубаторите и на различни
периоди се излюпват малките фазанчета.
Фазаните се отглеждат на партиди – наведнъж се залагат между 2 и 3 хиляди
яйца. След излюпването за всяка партида – в зависимост от възрастта на птиците в нея
се полагат различни грижи. След излюпването малките се запойват с чай от лайка, а
после се захранват с жълтък от яйца и постепенно се преминава към смески.
Отрасналите екземпляри се хранят със специални смески, съдържащи витамини и
минерали. Отделно им се дават пшеница, царевица, цвекло, зеле, моркови.
Колхидският фазан е емблематичен за района на град Елхово. Изключителна
атракция е възможността да се наблюдава жизненият му цикъл от яйцето до полово
съзрелия индивид във фазанарията.

99

Флора. Представена е от ясенови масиви и млади, смесени, труднопроходими,
широколистни гори. Заради трудността на прехода през буйната и девствена
растителност на резервата е направена пътека, която е единствения начин за опазване
на биологичното разнообразие тук. Защитени от закона видове са стрибърниевата
ведрица, битинския синчец и блатното кокиче (Юларова, К., 1974). В по-голямата си
част защитената територия е покрита с вековни лонгозни гори.
Фауна. Географското местоположение, климатичните особености и природните
дадености на поддържан резерват „Долна Топчия” са предпоставки и за много голямо
фаунистично разнообразие. Наред с това долината на р. Тунджа представлява
своеобразен коридор за навлизането на средиземноморски и предноазиатски видове
безгръбначни животни.
Сред буйната растителност на защитената територия е намерила свой дом
голяма колония от чапли – сиви, нощни, гривисти, малки и бели. Също така се среща и
дрозд, кос, скорци, бухал и кукумявки. От бозайниците се срещат лисица, чакал, заек,
дива свиня и елен лопатар.

Сива чапла и черен щъркел
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На територията на резервата се намират няколко дълбоки вира. Най-честите
водни обитатели в Клас Риби са щука, мряна, тунджански скубар, шаран, сом,
червеноперка и др. (Юларова, К., 1974).
В същото време поддържаният резерват «Долна Топчия» има много екологични
проблеми. Сериозно влияние върху защитената територия оказват разположените в
прилежащите територии частни земеделски земи и гр. Елхово. Проблеми създава и
ветроломът (пречупване на стъблата на дървета) през септември 2000 г.
Поддържан резерват „Балабана”. Това е типичен поддържан резерват,
обхващащ вековни лонгозни гори по река Тунджа и гнездилищата на малката бяла
чапла. Разположен е в Елховско поле от Тунджанската хълмиста и нископланинска
подобласт. На изток Елховското поле е очертано от Бакаджиците, а на северозапад – от
Манастирските възвишения. Теренът е равнинен, без големи превишения, средната му
надморска височина не превишава 150 m. Границите на поддържания резерват са с
обща площ 84,7 hа.
Основната водна артерия граничеща с поддържания резерват е река Тунджа. Тя
играе съществена роля за режима и качествата на подземните води, акумулирани в
алувиалните отложения. Преди изграждането на язовирите и иригационните системи,
реката е била с високи водни стоежи. Периодично е заливала речната тераса. След
оттеглянето на водата в някои части от територията на поддържания резерват са се
образували езера, които се задържали до късно през лятото.
През последните десетилетия, в следствие засушаването на климата и
изграждането на язовири и иригационни системи, количеството на водния отток на
реката е силно намаляло. При условията на един сравнително висок ерозионен базис и
значителен надлъжен наклон на реката, това е довело до удълбочаване на речното легло
с няколко метра, а от тук и до фактическото прекратяване на големоплощните
заливания на терасите.
В поддържан резерват “Балабана” се обособяват относително малък брой
екосистеми от различен ранг. Обособените основни типове биотопи са обединени в
следните групи:
•

Крайречни биотопи

-

върбови и тополови екосистеми;

-

хигрохидрофилни тревни екосистеми

•

Периодично заливани биотопи

-

лонгозни горски екосистеми;
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-

хигрофилни храстово-тревни екосистеми;

•

Незаливани биотопи с високо равнище на подпочвените води

-

хигрофилни горски екосистеми;

-

хигромезофилни храстово-тревни екосистеми;

•

Незаливани биотопи със средно равнище на подпочвените води

-

ксеромезофилни горски екосистеми;

-

ксеромезофилни храстово-тревни екосистеми.
„Балабана” е обект с ценна природна среда и значително биологично

разнообразие. Той предлага благоприятни възможности за екологично образование и
обучение на открито.
Флората е съставена от нисши растения и гъби. Установени са 27 рода с 45
вида. Най-богато са представени Зелените водорасли (14 рода с 21 вида), Еугленови
водорасли (3 рода с 8 вида), Кремъчни водорасли (4 рода с 21 вида). Този списък
(Таксономичния) не изчерпва родовото и видовото разнообразие на водорасли в
поддържания резерват.
От висшите растения общия брой с ранг, вид и подвид е 279. Те принадлежат
към 55 семейства и 181 рода. С най-много родове и видове са представени семейства
Asteraceae , Poaceae , Leguminosae , Labiatae и Apiaceae . Най-многобройни са родовете
Trifolium, Vicia и Veronica - с по 6 вида, и Ranunculus, Lathyrus, Galium и Carex – с по 5
вида (Юларова, К., 1974).
Описани са два защитени вида – ямболски мразовец (Colchicum diampolis) и
битински синчец (Scilla bithynica Boiss.). Те са включени и в Червена книга на България
с категория рядък. С категория застрашен е и блатното кокиче (Leucojum aestivum).
Ямболският мразовец е български ендемит и е вкючен списък на редки, уязвими и
застрашени растения на IUCN с категория уязвим вид.
Сравнително голямото флористично разнообразие в поддържан резерват
„Балабана” може да се обясни със сукцесионните процеси протичащи на територията
му (Зеленото злато на България, 2000).
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ямболски мразовец

битински синчец

От защитените растения в сравнително добро състояние, но с намалена
численост на популацията е битинският синчец. Ямболският мразовец е установен в
едно находище с ниска численост и в генеративна фаза плодоносене, което за сега
поставя под въпрос видовата му принадлежност. Застрашеният вид блатно кокиче на
територията на поддържания резерват също има едно находище. Популацията е със
сравнително висока плътност, но индивидите са във вегетативно състояние.
Фауната от безгръбначни на поддържания резерват е много слабо проучена.
Липсата на системни екологични изследвания върху безгръбначната биота се дължи на
приоритета на резервата, обявен като Лонгозен тип местообитание с колония чапли.
Такъв тип екосистеми се явяват еталони по отношение на горската безгръбначна фауна.
Характерни безгръбначни животни са Черупчеста амеба, Кръгли червеи,
Равнокраки ракообразни и др.
При теренни проучвания са открити и регистрирани следните видове: Еленов
рогач, Бръмбар носорог, Червена горска мравка, Голям син бегач, пеперудата „Нощно
пауново око“ (Попов, Вл., 1980).
На територията на резервата няма постоянни водоеми. Към настоящия момент в
участъка на р.Тунджа на юг от гр.Ямбол се срещат следните видове риба: Бяла риба,
Речен кефал, различни видове Мряна, шаранови риби, змиорка, сом и др.
Защитената територия се обитава от 7 вида земноводни и 13 вида влечуги. В
Бернската конвенция са защитени всичките видове. В Червената книга на България под
защита е Смока мишкар и Шипобедрената костенурка. Числеността на земноводните
зависи от водоемите в района.
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Установени са 99 вида птици, които използват територията за гнездене, ловуване
и почивка по време на миграция. В Червената книга на България са защитени 18 вида,
като застрашени са 17 вида и 1 рядък вид.
От Соколоподобните тук гнездят по една двойка от видовете с висок
природозащитен статус: Голям ястреб, Черната каня, Малък креслив орел.
По време на миграции и зимуване тук почиват, нощуват и се хранят Кръстат
орел, Малък орел, Сокол орко, които също са с висок природозощитен статус.
Засушаването води до влошаване на жизнената среда на Коприварчета, Дроздове,
Червеногръдка и др. (България – природно наследство, 1998)
Безразборната сеч, риболов и пашата на домашни животни е довело до
изчезването на Чапловата колония.
Бозайниковата фауна включва 35 вида,като 6 са защитени от Българското
законодателство, 20 от Бернската конвенция, а Видрата е включена в Червената книга
на България.
Водните и крайводни бозайници и обитатели, са с намаляваща численост поради
липсата на оводняване на гората след построяването на язовирите по горното течение
нар.Тунджа. Разрешението за изсичане на мъртви дървета, които са богати на кухини,
ще доведе до рязък спад в числеността на прилепите и намаляването на числеността на
други бозайници живеещи в хралупи (Зеленото злато на България, 2000).
Поддържан резерват „Балабана“ е създаден с цел да се защитят гнездилищата на
една от малкото колонии на Малка бяла гривеста и Нощна чапла.

Шипобедрената костенурка

Черна каня

За съжаление и тази защитена територия сериозно е засегната от ветролома през
месец септември 2000 г. Налице са и следи от сериозна антропогенна намеса.
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Защитените територии „Горна Топчия”, „Долна Топчия“ и „Балабана” са пример
за подражание на една рядка по своето съществуване екосистема.
Екологичното образование, включващо ценностите, статута и опазването на
биологичното разнообразие в България, е фундаментална част от Националната стратегия за опазване на биоразнообразието. Тази стратегия няма да успее без разбирането
и силната подкрепа от страна на обществото. Това може да бъде постигнато чрез
интегриране на информацията за биоразнообразието в учебните програми на
училищата, университетите, програмите за професионална подготовка, програмите за
развитие, както и посредством различни обществени форуми (включително музеи,
зоопаркове, национални паркове, информационни и посетителски центрове, и
средствата за масова информация) и др.
Запознаването на учащите със състоянието на защитените територии у нас и с
техните проблеми има огромно практическо, научно и възпитателно значение. Вярваме,
че чрез изучаването на уникалните за нашата страна и света флора и фауна можем да
повишим отговорността ни за опазването на красотата и съвършеството на природата в
България.
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NATURAL PARK "BELASITZA" - THE ROLE AND TASKS
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Abstract: "Belasitza" is the newest eleventh natural park in Bulgaria. It was created in
2007 in order to maintain the diversity of ecosystems and the biodiversity conservation in
them. Mount Belasitza is unique, interesting and little known. Located at a crossroad, it’s
divided between three countries - Bulgaria, Macedonia and Greece. It features an extremely
large number of endemic, rare and relict species. Besides protecting plant and animal species
as well as habitats, the rich biodiversity GOP " Belasitza " can contribute to the development
of ecotourism in Bulgaria . This report includes material from the observations and
impressions gathered by the students of The University of Shumen during fieldwork Practice
in Geography of Bulgaria.
Keywords: protection, endemic, relicts, natural park, ecotourism

Природните паркове са сравнително нова категория защитени територии,
съдадена през последните десетилетия, във връзка с постоянно растящите нужди за
отдих сред природата.
Според класификацията на Международния съюз за опазване на природата и
природните ресурси (IUCN) от 1994 г. природните (регионалните) паркове в поголямата си част се отнасят към категория V (защитен ландшафт). Това е защитена
територията, която се поддържа за запазване на някакъв ландшафт и за целите на
отдиха. Според IUCN това е част от природата, в която взаимодействието между човек
и природа след продължително време е създало територия с определено своеобразие,
със значителна естетическа, екологична или културна стойност и често с голямо
биологично разнообразие (Георгиев, 2004; Кръстев, Станкова, 2008).
Според Закона за природните паркове обявяването на една такава територия
цели:
запазване на хармоничното взаимодействие между природата и културата;
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подкрепа на стила на живот и икономическите структури, които са
съобразени с природата и с осигуряването на социално и културно устройство на
общините;
запазването на многообразието от ландшафти и естественото жизнено
пространство, както и на създадените в него видове и екосистеми - поддържане
разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в тях ;
осигуряване на възможности за развитие на рекреационни дейности обикновено ползване чрез отдих и туризъм, които по вид и размери са адекватни на
основните особености на териториите;
предоставяне на възможности за развитие на научноизследователски и
образователни дейности;
устойчиво ползване на възобновими природни ресурси при запазване на
традиционните форми на поминък, кто и осигуряване на условия

за развитие на

туризъм и др.
В природните паркове, за разлика от националните паркове, може да има
населени места, селищни образувания и курорти. В тях могат да се осъществяват
производствени дейности, които не замърсяват околната среда. От друга страна в
природните паркове се забранява:
- голите сечи във високостеблените гори, с изключение на тополовите, както и в
издънковите гори с площ по-голяма от 3 ha;
- внасянето на неприсъщи за района растителни и животински видове;
- паша на кози, освен на определените за това места;
- събиране на вкаменелости и минерали, увреждане на скални образования;
- добив на полезни изкопаеми по открит способ;
- дейности и строителство, които не са разрешени със Заповед за обновяване на
парка, неговия план за управление и устойствените и техническите планове и проекти.
В границите на природните паркове се забранява също събирането на редки,
ендемични, реликтни и защитени видове.
Беласица е погранична планина, част от Осоговско-Беласишката планинска
редица. На север се ограничава от долината на р.Струмешница, а на юг (в Гърция)
достига до Дойранското езеро и Серското поле. На запад (в Македония) достига до
Костуринската седловина, а на изток до Рупелския пролом на р.Струма. Простира се в
посока запад-изток (Фиг. 1). Планинското било е тясно, северните склонове са много
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стръмни. Беласица е климатична и флористична граница между Средиземноморския и
Преходно-континенталния регион (Кръстев, Станкова, 2011).
По-високи върхове са Радомир (Калабак – 2029 m), Конгура (1951 m), Лозен
(1920 m), Тумба (1881 m). Общата дължина на планината Беласица е 60 km. На
територията на България са разположени около 30% от нейната площ.
Планината Беласица е уникална, изключително интересна и слабо позната.
Разположена е на кръстопът и е разделена между три държави – България, Македония и
Гърция. Тя се отличава с изключително голям брой ендемитни, редки и реликтни
видове.
На 28.12.2007 г. е обявен най-новият (единаседети) природен парк в България „Беласица”. Той се намира в най-югозападната част на България и обхваща северните
склонове на планината Беласица. Територията на парка граничи на запад с Република
Македония, а на юг - с Република Гърция. Природен парк „Беласица” обхваща
землищата на селата Габрене, Скрът, Ключ, Яворница, Камена, Самуилово, Коларово,
Беласица (известни като Подгорие) и гр. Петрич, всички разположени на територията
на община Петрич, област Благоевград. Общата площ на парка е 117 324,318 dка.
Обявяването му е с цел:
Опазване на вековни гори, съставени основно от обикновен бук (Fagus
sylvatica L.) и обикновен кестен (Castanea sativa Mill.), както и естествени чинарови
местообитания;
Опазване на защитени и ендемични растителни видове - обикновен тис
(Taxus baccata L.), бодливолистен джел (Ilex aquifolium L.), планински явор (Acer
heldreichii Orph. ex Boiss.), карстова люцерна (Medicago carstiensis Jacq. ssp. belassitzae
Koz.), албански крем (Lilium albanicum Grsb.);
Опазване на защитени и ендемични животински видове - белогръб кълвач
(Dendrocopos leucotos lilfordi Bechstein), черен кълвач (Dryocopos martius L.) и др.;
Уникални и представителни съобщества и екосистеми в безлесната зона
на планината.
В Беласица има само един резерват – „Конгура”, чиято площ е 1322 ha. От тях
1293,9 ha са горски и 18,1 ha поземлен фонд (Гергиев, 2004). Обявен е през 1988 г., като
в него попада и съществуващият дотогава резерват „Скошник”. Резерват „Конгура” е
създаден с цел да се съхранят характерни за Беласица естествени горски екосистеми от
обикновен кестен (Castanea sativa) и обикновен бук, както и местообитанията на редки
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и застрашени от изчезване растителни и животински видове. Обявена е и буферна зона,
обхващаща 285 ha (Георгиев, 2004).
Защитената територия обхваща най-характерните за планината природни
комплекси и засега не е необходимо обявяването на друга територия с резерватен
режим. Необходимо е обаче да се вземат всички възможни предпазни мерки за
ограничаване влиянието на човешкия фактор върху съществуващия резерват.
В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: тяхната охрана;
посещения с научна цел; преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с
образователна цел; събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна
цел.
На 18.06.2007 г. буферната зона на резервата е обявена за защитена местност
„Бабите”. В защитената местност се забранява строителството на сгради и пътища,
геоложки проучвания и разкриване на кариери, голи сечи и залесяване с неприсъщи за
района дървесни видове, ловуване, освен регулиране числеността на дивите свине,
паша на домашни животни и др. В подножието на планината, извън природния парк, но
в непосредствена близост до него, в землището на с. Коларово, е разположена
защитена местност “Топилище“. Тя е

с цел опазване на находище на папрат

величествена осмунда (Osmunda regalis L.). На територията на ЗМ “Топилище” се
забранява: строителство и всякакви други дейности, с които се изменя естествения
облик на местността; внасяне на нехарактерни за района растителни и животински
видове; бране на цветя за букети и събиране на билки;

пресушаване на блатото

Мухалница и нарушаване на водния режим.
Допълнителни доказателства за ценността на планината са посочването на
високопланинската безлесна зона на Беласица като пример за район, съдържащ
уникални и представителни съобщества и екосистеми (Национална стратегия за
опазване на биологичната разнообразие, 1994). Беласица е част от Европейската
екологична мрежа „НАТУРА 2000” – защитена зона за опазване на природните
местообитания на дивата флора и фауна. Беласица е отделен флористичен район и
представлява първично формообразуващо огнище на ендемизма върху силикатна
основа с относително висок процент на ендемизъм. Флората на Беласица включва
около 1500 растителни вида. Броят на българските ендемити е малък – (Sedum kostovii
Stef. и Rosa bulgarica Dimitr.). Освен тях следва да се посочат два вида, които формално
са балкански ендемити, но са с тясно локално разпространение – Viola stojanowii Becker
и Viola speciosa Pant. Главното съсредоточаване на ендемични формообразуващи
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процеси е в централната билна част – в близост до върховете Радомир и Тумба, където
растат както силикофилните видове Verbascum belasitzae Stoj. et Stef (беласишки лопен)
и Viola stojanovii W. Becker (стоянова теменуга), така и балканските ендемити с
разпространение и в някои други наши планини Campanula spunerana Hampe
(спрунерова камбанка), Viola speciosa Pant. (прекрасна теменуга).
На територията на Беласица са установени защитени видове, включени в
Червената книга на България и в списъците на различни международни споразумения и
конвенции.
Растителността на Беласица има ясно поясно разпределение. Това се дължи на
височината на планината, а така също и на географското й разположение, което
граничи със Средиземноморската област.
В най-ниските части поясът на дъбовете (Quercus ssp.), характерен за другите
наши планини, тук е заместен от пояса на обикновения кестен (Castanea sativa Mill.).
Обикновеният кестен тук има най-големите си находища у нас. Той често расте
смесено с обикновения бук (Fagus sylvatica L.) и други широколистни видове, като
воден габър (Ostrya carpinifolia Scop.), обикновен габър (Carpinus betulus L.), черна елша
(Alnus glutinosa (L.) Gaertn.), а покрай потоците са оформени съобщества на източния
платан (Platanus orientalis L.).
Непосредствено над пояса с преобладаване на обикновения кестен е разположен
втори пояс - този на бука и иглолистните. Тук присъствието на иглолистните е
незначително и в пояса доминира обикновеният бук. От иглолистните участват с малки
петна - обикновената ела (Abies alba Mill.), обикновения смърч (Picea abies (L.) Karsten)
и обикновения тис (Taxus baccata L.).
По-значимо е присъствието на иглолистните в третия височинен пояс главно
заради наличието на обикновената хвойна (Juniperus communis L.) и сибирската хвойна
(J. sibirica Burgsd). Установени са единични индивиди от бял бор (Pinus sylvestris L.) и
клек (P. mugo Turra). В миналото субалпийският пояс е бил покрит с клек, но поради
многократните опожарявания на планината сега в третия височинен пояс преобладават
тревните съобщества от субалпийски и пасищен тип, често доминирани от балканския
ендемит Festuca valida (Uechtr.) Penz. В този пояс е концентриран и най-големия брой
на редки растения и такива с Специфичната фауна на Беласица се е сформирала под
влияние

на

географското

разположение

на

планината,

релефа

и

климата.

Фаунистичната уникалност на Беласица се дължи на две основни причини: географско
разположение и надморска височина. Беласица е крайна югозападна граница на
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България и същевременно част от крайната северна зона на субтропичната област. В
тази част на България се усеща най-силно влиянието на средиземноморския климат.
Спецификата на средиземноморските фаунистични комплекси на планината Беласица и
района на подножието ú могат да бъдат разгледани не само в хоризонтален, но и във
вертикален зоогеографски аспект. Вертикалното разпределение и зониране на фауната
е следствие от голямата денивелация на планината. Тази особеност обуславя интересен
фаунистичен състав, който е смесица от характерните за умерените ширини планински
животински

видове

със

специфичната

планинско-медитеранска

фауна.

Тази

фаунистична комбинация е уникална за България и е характерна единствено за
планината Беласица. Специфичният за района климат, характеризиращ се с
относително високи средногодишни температури и влажност, е дал отражение върху
сформирането на своебразна фауна. Удълженият вегетационен период, следствие от
преходно-средиземноморския климат, дава отражение върху състава, разпределението
и сезонната активност на фауната от района на планината. Силна е ролята на някои
едификаторни дървесни видове, например като обикновения кестен (Castanea sativa
Mill.), които са причина за сформирането на специфични фаунистични комплекси.
Високопланинският характер на Беласица има изолиращ и бариерен ефект за
разпространението на някои животински видове. Тези условия предразполагат
сформирането на локално ограничени популации и появата на нови подвидове и
видове.
Безгръбначната фауна е изключително богата на видове. Установени са 36
ендемитни, 44 редки и 3 реликтни вида. Беласица дава убежище и на множество
гръбначни животни - 8 вида земноводни, 15 вида влечуги, 120 вида птици и над 50 вида
бозайници.
Птиците, установени за района на планината, са 120 вида. Изключителен
интерес представляват птиците, които се срещат на много малка и ограничена част от
нашата територия. Такива са например орфеевото коприварче (Sylvia hortensis Gmelin),
малкия маслинов присмехулник (Hippolais pallida Hemprich&Ehrenberg). Тези два вида
имат ограничено разпространение в планината Беласица и се срещат само в нейното
подножие. Два вида птици са балкански ендемити – балканска чучулига (Eremophila
alpestris balcanica Reichenow) и пъстрогуша завирушка (Prunella collaris subalpina
Brehm), а други два вида са реликти – белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos lilfordi
Sharpe&Dresser) и лещарка (Bonasa bonasia L.). В непосредствена близост до Беласица
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минава един от основните европейските коридори за миграция на птиците (Via
Aristotelis).
Бозайната фауна на Беласица е относително слабо приучена. Тук се срещат
подземната полевка (Microtus subterraneus de Selys Longchamps) и скалната мишка
(Sylvaemus mystacinus Danford & Alston). Прилепната фауна на района не е проучвана и
за тези видове няма информация. Слабо проучена е и едробозайната фауна.
Освен опазването на богатото биоразнообразие ПП „Беласица” може да
допринесе и за развието на научно-познавателния и екотуризма в България.
Природният парк е включен в проект за развитие на устойчив туризъм като
инструмент за опазване на биоразнообразието. В изпълнение на този проект са
създадени четири тематични маршрута. Проектът се осъществява от българската
фондация Биоразнообразие с финансовата подкрепа на Програма за малки проекти на
Глобалния екологичен фонд. Партньори са Дирекцията на природен парк „Беласица” и
сдружението Пирински туристически форум. Освен това Беласица се състезава за приза
отлична европейска дестинация.
Към настоящия момент в границите на природния парк има 6 тематични
маршрута:
„Пеперудите и цветята на Беласица” – лъчев маршрут от с. Яворница до
водопада. Маршрутът дава възможност за запознаване с някои дневни пеперуди и
цветни растения, за узнаване на любопитни факти за тях и защо не могат едни без
други.
„Животът на кестена” – кръгов маршрут от с. Коларово, през Гьолчето и
обратно в с. Коларово. Посетителите на маршрута имат възможност да се пренесат в
непознатия и уникален свят на кестеновата гора, пълен с очарователни обитатели.
„Пътеката на мравката” - започва от хижа Конгур, където е разположено
входното табло за маршрута. Следвайки черния път на изток от хижата, посетителите
могат да се пренесат в един микрокосмос, пълен с интересни факти – светът на
мравките. В помощ по пътеката са три информационни табла – Червена горска мравка,
Поведение на мравките и Значение на мравките.
„Приятели” - започва от хижа Беласица и води до живописния Лешнишки
водопад. Този маршрут дава възможност на туристите да се докоснат до непознатия и
уникален свят на нашите приятели дърветата. В хижата и около нея са разположени
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интерактивни табла, които представят 10 дървета на Беласица, а множеството табели
по пътеката помагат на туристите да ги разпознаят.
„Тайните на водата“ - започва от центъра на с. Коларово, преминава
покрай сградата на ДПП „Беласица” и по черен път стига до чакълирания път
Самуилово – Лопово. Последната част е стръмна и туристите трябва да бъдат
внимателни. Крайната точка на маршрута е красивия Камешнишки водопад. По
пътеката има 5 информационни табла, представящи интересна и по запомнящ се начин
информация за водата.
„Пътуване в историята“ - маршрутът е маркиран с лентова туристическа
маркировка със следната последователност - зелен, жълт и червен цвят. Стартовата
точка е центърът на село Коларово. Този маршрут пренеся участниците във времето,
дава възможност да се докоснат до най-интересните и драматични моменти от
историята на планина Беласица. Показва как се е променял животът на хората от
далечни времена до днес.
На територията на ПП „Беласица” има около 14 основни (дълги) туристически
маршрута водещи до най-високите върхове на планината – Конгур, Радомир и Тумба,
както и редица кратки (маркирани) маршрута, които стигат до интересни местности и
водопади, намиращи се в близост до селата – Коларово, Самуилово, Камена, Яворница
и др.
През месец юли 2012 г. студенти на Шуменски университет имаха възможността
да се докоснат до уникалната природа на Беласица планина. Участваха в два от дългите
маршрути – 1)хижа Беласица – връх Конгур и 2) връх Конгур – връх Радомир
(първенецът на Беласица)а така също и в тематичния маршрут „Пътуване в историята”.
Всички тези природни дадености в съчетание с богато и изключително добре
съхранено биоразнообразие и културно-историческите обекти подсказват за наличието
на голям потенциал за развитието на различни по вид рекреационни дейности в ПП
„Беласица”.
Красивият релеф е обективно-субективно понятие. Възприет като природен
рекреационен ресурс, той включва обектите и явленията с природен и антропогенен
произход, които притежават ценни психолого-естетични, медико-биологични или
научно-познавателни качества, които могат да се използват за целите на отдиха и
туризма.
Емоционалното отношение към природните явления, в това число и към
различните форми и формени комплекси, се изразява в определено преживяване,
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възхищение от видяното, от прекрасното, удоволствие от красотата, наслада от
приятния външен вид, преклонение и страхопочитание към гениалните възможности на
природата и пр.
На тези и много други красоти и незбарвими мигове се докоснахме по време на
теренната ни практика по География на България в Беласица планина – място, в което
човекът и природата са в хармония, място, което трябва да се посети от всеки българин.

Фиг. 1 Осогово-Беласишка планинска редица (по Кръстев, Станкова, 2011)
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Сн. 1 По пътя към вр. Конгур – студенти на ШУ по маршрут хижа Беласица – вр.
Конгур

Сн. 2 Студенти на Шуменски университет успешно покорили вр. Конгур
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Сн. 3 Билото на Беласица планина – поглед от вр. Конгур на запад
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Сн. 4 Беласица планина – поглед на юг към долината на р. Струма (Гърция)
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Сн. 5 Билото на Беласица – поглед на запад към вр. Радомир
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Сн. 6 По стръмното и скалисто било на Беласица планина
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Сн. 7 Беласица планина
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Abstract: During the last decade the topic of replacement of the traditional energy sources
with alternative sources became more and more actual. This trend is related with the decreasing of the
conventional resources like coal, petroleum and earth gas. For example, according to data of British
Petroleum, USA imports 2/3 of the consumed petroleum per year. The fact that USA is using very
expensive alternative sources of petroleum is indicative for the insufficient amount of petroleum in the
country. The shale gas is an alternative to the conventional non-associated gas, but cannot satisfy all
demand for fuels. In the present study we will discuss on two alternative energy sources – the energy
from hydro power plants (HPP) and the bio fuels. The energy from HPP is used for long ago and we
categorise it as a renewable energy source. Because of this we consider the energy from the HPP as an
alternative to the energy from fossil fuels. We have analysed the characteristics of the main producers
of energy from HPP and the world largest hydro energetic complexes. We comment on the costs and
benefits form the realisation of such big project and their impact on the environment. In the range of
our study we had provided a detailed investigation of the energy balances of many countries. We also
discuss on the topic which are the economics that rely mainly on energy from HPP.
The bio fuels are treated here as another alternative to the fossil fuels. The production of biodiesel and bio-ethanol is increasing rapidly after 2005, still for many countries the production and the
use of these fuels is not a priority. Here we point out some important facts concerning the main
producers of bio-fuels and analyse the discuss the positives and negatives of the bio-products as
alternative to the petroleum derivates.
Keywords: Water energy, biofuels, hydroelectric, hydroenergy

През последното десетилетие все повече се заговори за заместване на
традиционните енергийни източници с алтернативни такива. Това е свързано с все понарастващия недостиг на конвенционални ресурси като въглища, нефт и природен газ.
Така например по данни на British petroleum недостигът от нефт на САЩ годишно
възлиза на повече от 2/3 от годишната му консумация. Абръщането към скъпи и не
дотам утвърдени технологии за добив на алтернативен газ също затвърждават това.
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Шистовия газ е възможност, но не и единствено решение на проблема. Тук, в
настоящата статия ще се разгледат два от видовете алтернативни енергийни източнициенергия от ВЕЦ и биогоривата.
Енергията от ВЕЦ (водни електроцентрали) е позната отдавна, но тъй като спада
към групата на екологично чистите производства я отнасяме и към т.нар. ВЕИ
(възобновяеми енергийни източници). Именно по тази причина се разглежда като
атернатива на стандартните горива. Посочват се по-главните производители на
ел.енергия от ВЕЦ в света и най-големите хидроенергийни комплекси (фиг.2). В много
случаи изграждането на свръхголеми структури и съоръжения е спорно. Търсят се
страните с преобладаващо от ВЕЦ производство на енергия, спрямо общият им
енергиен баланс. Дават се обяснения на този факт. Новост в литературата е анализът на
използването на водните ресурси за охлаждане на съоръжения, от които също се
получава ел. енергия. Най-голямо подобно количество вода се изполва при охлаждане
на атомни реактори и турбини в ТЕЦ.

Фиг. 1. Дял на ядрената енергия в света (%) в общия енергиен баланс.

Важността на ядрената енергетика се изяснява от фиг.1. Видно е, че през
годините нейният дял като част от цялостният енергиен баланс се повишава. Стига до
близо 15 % от общият дял произведена енергия. В някои държави нейният дял е много
високо. Стига до над 40% в България, над 70% във Франция и т.н. След земетресението
във японският град Фукушима, обаче е видно че делът и намалява. Общият страх от
непредотвратими ядрени аварии обзема света. В същото време все пак от цялостният
енергиен баланс останалите 70-80% се произвеждат от други енергийни мощности.
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Възниква въпроса дали производството на енергия от ВЕЦ нараства и каква е
нейната роля днес?
Подробен отговор на този въпрос дава таблица 1. В нея се посочва делът на
хидроелектрическата енергия в общия енергиен баланс спрямо общото количество
произведена ел. енергия. Регионалалният анализ дава повод за интересни изводи.
Табл.1. Производство на хидроенергия по региони за 2012 г.
регион

Проиведена

Дял (%)

хидроенергия*
Азия

248.1

5.1

Европа/Евразия

179.1

6.1

5

0.6

Централна и Латинска Америка

168.2

26.1

Африка

23.5

6.1.

ЕС (27)

69.6

4.1

Близък изток

Изт.Images Economiques Du Monde, 2013
*в милиона тона нефтен еквивалент32

Видно е от таблицата, че делът на водните източници за прозводство на енергия
от тях е нищожен спрямо общият енергиен баланс. Вероятно водещ дял в него (щом не
се пада на ядрената енергетика!) да има производството на енергия от въглища и
петрол в различните видове ТЕЦ. Преди да се анализира този факт, е важно да се
посочат някои основни изводи от приложената таблица 1. Европейският съюз като
достатъчно голям териториален представител на Европа дава сравнително сходен дял
на хидроенергийното си производство. Но все пак по-малък от средният за континента
– едва 4.1%. Учудващо е, че по този показател е воден дори от континента Африка.
Там, където на други географски ширини водата е оскъдна дори за пряка консумация.
Това показва все още недооценен потенциал на водната енергия в общият енергиен
баланс на ЕС. Все още Общността разчита на производство на ток от конвенционални
източници като нефт, газ и въглища (над 77%). Явен първенец в тази класация е регион
Централна и Латинска Америка с над 26% дял. Дори страни като Коста Рика и

32

Тон нефтен еквивалент (т.н.е.) – това е конвенционална (стандартна) единица за енергия и
представлява топлинния еквивалент на 1 тон нефт - 41868 kJ, което е приблизително 42 GJ. Тази единица
е полезна, ако се сравняват различни горива. 1 т.н.е. = 11630 MWh
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Централно американските държави дължат над 80% от собственото си енергийно
производство на ВЕЦ.
Оскъдният воден резерв на регион Близък изток е причина за нищожното
количество произведена хидриенергия за 2012 година. Изявени геополитици дори
твърдят (Бжежински и др.), че основата на израелско-палестинският конфликт
всъщност не е в основата си религиозен, а война за контрол над водните източници в
техните територии.
В регионален план е важно да се анализират водещети страни по производство
на ел.енергия от ВЕЦ. Фигура 2 дава подобна яснота.

Фиг. 2. Производство на ел.енергия от петте водещи страни в света
(1980-2015 г.)

В динамиката на през годините Китай взема надмощие по този показател (както
и по редица други в сферата на енергетиката). За 2013 година инсталираните й ВЕЦмощности са над 146 гигавата. Най-мощната ВЕЦ функционира на нейна територия
(табл.2). ВЕЦ „Три клисури” започва работа през 2009 година. При изграждането и са
изселени над 1 млн. души местно население, а са заличени от картата десетки селища.
Днес мощността й възлиза на над 22 хил. квтч. Вижда се от графиката че найсъществен ръст за целият посочен период бележи Китай.
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Канада е втора в тази класация като за 2013 година има над 88 гигавата
инсталирани мощности. Произвежда над 350 хил. мгвт. енергия от ВЕЦ.
Бразилия е трета с 69 гигавата инсталирани мощности и 359 хил. мгвт
произведена енергия от ВЕЦ. На нейна територия (погранична с Парагвай, на река
Парана) се намира ВЕЦ „Итайпу” с капацитет от 14 хил. мв. производство на енергия.
Разполага се на река Парана и е бишвата най-мощна ВЕЦ в Света след Трите клисури (
Табл.2. Най-мощни ВЕЦ в света за 2013 г.
язовир

страна

Три клисури Китай

мощност (МВ)
22.500

Итайпу

Бразилия, Парагвай 14.000

Гури

Венецуела

10.200

Тукуруи

Бразилия

8.370

Гранд Кули

САЩ

6809

Най-мощните ВЕЦ се следват от Венецуелският „бисер” Гури, построена на
река, приток на р. Ориноко. Намира се в южния департамент Боливар и генерира около
73% от електроенергията в страната. Страната е изключително зависима от нивото на
валежите поради почти пълната зависимост от тази ВЕЦ в енергийното си потребление.
ВЕЦ „Тукуруи”, на едноименни язовир е четвърта по мощност. Строена през
70те години на XX в. тя се оказва емблема на региона в положителен и отрицателен
аспект. При строежа и се има предвид, че ще „изпраща” енергия до над 13 млн. души
население. В началото създава над 2000 работни места предимно имигранти за региона.
Изселват се над 40 хил. души местно население, в местата на строеж. Работниците
донасят епидемии и след приключването на строежа и пускането и в експлоатация, а
най-вече и след разширението й през 1984 год. създава огромен ръст в безработицата,
освобождавайки голяма част от заетите вече над 20 хил работници.
Така проследеният регионален анализ на производството на ел.енергия от
водната сила не показва, че тя заема съществен дял в енергийният баланс на регионите.
С изключение на Южна Америка потенциалът и за развитие все още не е усвоен. Като
част от ВЕИ (възобновяемите енергийни източници) на нея се залагат огромни
надежди.
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Биогоривата са алтернатива на постоянно нарастващите цени на петрола във
връзка с неговото изчерпване. Тези горива са два вида: биодизел и биоетанол.
Производството им нараства неимоверно след 2005 година (фиг.3), но в някои от
страните има само символично значение.

Фиг. 3. Производство на биогорива за 2012 година по региони
(изт. British petroleum)

Вижда се от фигурата, че регионите на Северна и Южна Америка са водещи по
производство на биоетанол, а Европа на биодизел. Това е така от една страна от
различното търсене като основен пазарен фактор. От друга – поради различните
култури, използвани при производството им.
Общото производство на биогорива за 2012 г. в света възлиза на над 60 млн.
тона нефтен еквивалент. От тях 45% се падат на САЩ. На второ място е Бразилия с
22.5% от световното производство (над 13 хил. тона нефтен еквивалент). Германия е
с;едваща в списъка с в пъти по-малък дял от водещите две страни. Дава едва 4.8 % от
световното производство. Разликата между тези три държави е важна. САЩ и Бразилия
са водещи по производството на биотенол, а Германия на биодизел. Основни суровини
в Бразилия са захарната тръстика и палмовото масло, а в САЩ – соевото. В Германия
захарното цвекло е основен ресурс. В Еропейското производствто на биодизел Франция
се нарежда на второ място с 1820 хил. т. Биодизел (приравнен към нефтен еквивалент).
Това е едва 3 % от световното производство на биогорива.
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Китай в този преглед на биогоривата не е на челна позиция. Общо през 2012 г. тя
е произвела биогорива (биоетанол и биодизел) в размер на 2.9% от световното
производство. Това представлява 1729 хил. т. нефтен еквивалент.
Индонезия като водещ производител на палмово масло е една от водещите
страни и за производство на биогорива. Все пак и нейният дял в световен план не е
голям (едва 2%).
Дали производството на биогорива няма и отрицателни последици. Всички
помнят рязкото покачване на цената на слънчогледовото олио преди няколко години в
България. Това се дължи основно на използването на този продукт в производството на
биогорива (биодизел) у нас. Конкуренцията на суровината като такава за хранителен
продукт и като основа за произвоство на биодизел е очевидна. Намяляването на
хранителните запаси, особено за някои региони в света, води до увеличаване цените на
борсите, а така също и до недостих на хранителен ресурс и нарушаване на хранителния
баланс на населението. По тази причина биогоривата се разделят на няколко поколения.
Първото се произвежда от зърнени култури като рапица или царевица. При второто
поколение биогорива се използват биоотпадъци, например слама. В трето и четвърто
поколение се включват водораслите и други култури, които в много случаи биват
генномодифицирани, за да произвеждат по-качествено гориво. Огромните поля от
рапица в България ще намалеят, защото от октомври 2012 г. ЕС прие документ, според
който постепенно ще бъдат оттеглени субсидиите за първо поколение биогорива, така
че да останат другите, които са по-ефективни и не представляват опасност за
изхранването на населението. Това е концепция, която ще се прилага и за други
региони. Извън тази тендеция са САЩ. Според законите, които целят намаляване
зависиостт и вноса на горива, 40% от царевичната реколта в САЩ трябва да отиде за
биогорива. Това е узаконено, въпреки същата, която продължава вече няколко години
там.
Описаните тук алтернативни горива са вече широко разпространени. Все пак от
предложеният анализ се разбира, че техният дял е все още твърде нисък. Има видима
териториална диспропорция в производството и употребата им. Едва няколко държави
в света държат основният дял на производство на биогорива в света. Другите страни са
малки „играчи” на световния пазар на биогорива. Като обобщение може да се каже, че
техният най-вече екологичен потенциал, не е използван максимално.
Литература:
1. BP Statistical Review of World Energy, 2013
2. Images Economiques Du Monde, 2013
3. www.bp.com
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APPLICATION OF MEDICAL PLANTS IN BULGARIA –
TRADITIONS AND INOVATION
Krasimira Staneva
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Abstract: The knowledge of the medical effects of some kinds of plants is rooted in ancient
times. Herbal treatment has been practiced since the Thracian’s time in the Bulgarian lands and it was
associated with wide-spread traditional medical practices until the middle of the 19th century. Today
the physiologically active ingredients of herbs are widely used in the production of natural flavors, in
cosmetics and the perfumery industry, medicine, aromatherapy, pharmacy, phytotherapy, medical SPA
and SPA procedures, as well as in the food industry. Herbs and their essential oils were invariably part
of the religious traditions which is explained by the high degree of knowledge of their physiological
effects on the human body. The widening use of wild herbs and medical plants requires
reconsideration of the activities associated with their management in order to preserve biodiversity.
All processing companies set new standards for growing of interesting species in bio-conditions and
the Government policy is aimed at promoting friendly use of special herbs. The close relationship
between medical plants, quality of life and the Well Being concept restores the harmonious balance
between modern man and natural environment.
Keywords: medical plants, medicine, SPA, quality of life
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Abstract: The present study represents a part of a wider ethnobotanical survey conducted in

different localities of Bulgaria during May-July 2013. Thе survey was carried out with 255 people by
using the face-to-face interview technique. Ethnobotany Club student members (Department of
Biology, University of Shumen, Bulgaria) were involved in the survey. The interviewed people were
chosen randomly. The participants were asked: 1) to list five used by them medicinal plants (excluding
the following most popular herbs: Achillea millefolium, Hypericum perforatum, Thymus sp., Melissa
officinalis L., Origanum vulgare L.) and 2) to present a detailed information about local names of
plants listed, ethnobotanical use and the mode of use. Descriptive statistic procedures were used for
analyzing the data.
Totally, 62 plant species were listed by respondents. Bulgarian botanical taxa cited included
49 plant taxa from 26 plant families. Most cited families were Lamiaceae (9 species), Asteraceae (7
species) and Rosaceae (5 species). The most frequently reported plants are Calendula officinalis L.,
Tilia sp, Mentha sp., Rosa sp., Crataegus monogyna Jacq., Cotinus coggygria Scop., Sambucus nigra
L., Urtica dioica L., Chamomilla recutita (L.) Rauschert. These herbs are used mainly for disease
treatment and prevention.
The abundant information about Bulgarian botanical taxa reported by the participants in this
study is an evidence for the existence of local knowledge of folk medicine in Bulgaria. At the same
time, the interest and use of non-native plants display the impact of globalization and socio-cultural
development on herbal utilization nowadays.
Keywords: Ethnobotany, traditional medicine, native plants, cross-cultural transmission of
medicinal plant use

Introduction
Ethnobotany is broadly defined as the study of the relationship between plants and
people (McClatchey, 2009). It usually focuses on the interaction of indigenous plants and the
local inhabitants. The Bulgarian flora is remarkable for its diversity (Kültür & Sami, 2009)
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and 741 taxa are known as medicinal plants (Medicinal Plants Act, 2000; Kozuharova, 2012).
Herbal utilization in our country has a long tradition (Dimitrova, 2010; Nedelcheva, 2012).
This traditional knowledge has been documented during 19 and 20th centuries by teachers,
University professors, naturalists, folklorists and physicians (Kozuharova et al., 2013).
Cultures constantly change and in recent decades the rate of change has accelerated
drastically (Heinrich 2003). Results of studies worldwide alarmed that traditional knowledge
is dwindling rapidly (Ceuterick, 2008; Pirker, 2012; Akaydin et al. 2013). Different factors
have impact on plant utilization: increasingly globalized society, modernization, migration,
easier access to health services etc. (Akaydin et al. 2013). The current state of traditional
knowledge in Bulgaria also is a object of interest for national and foreign scientists
(Ivancheva & Stantcheva, 2000; Ploetz, 2000; Leporatti & Ivancheva, 2003; Ploetz & Orr,
2004; Kültür & Sami, 2009; De Boer, 2010; Bertsch, 2011; Kozuharova et al., 2013). Such
ethnobotanical studies ensure updating data concerning knowledge about herbal medicine in
Bulgaria.
In the past, ethnobotanical research was predominately a survey of the plants used by
villagers (Choudhary, 2008). The most ethnobotanical studies frequently report on the most
important plant families based on a simple count of species used as medicine (McClatchey,
2009; Colombo, 2012; Weckerle, 2012). Beginning in the 20th century, the field of
ethnobotany experienced a shift from the raw compilation of data to a greater methodological
and conceptual reorientation. This is also the beginning of academic ethnobotany (Choudhary,
2008). Today the field of ethnobotany requires a variety of skills: botanical training for the
identification and preservation of plant specimens; anthropological training to understand the
cultural concepts around the perception of plants; linguistic training, at least enough to
transcribe local terms and understand native morphology, syntax, and semantics (Choudhary,
2008). The university faculties have realized the necessity of introduction of new academic
curriculum to train their students and also identify the new collaborative research areas in
different sectors (Dangol, 2011).
Taking into consideration the abovementioned, one of the purposes of our project was
to use the ethnobotanical survey as an educational tool for bachelor students. This study is a
part of wider survey on current status of medicinal plant knowledge in Bulgaria. Some herbs
as Achillea millefolium, Hypericum perforatum, Thymus sp., Melissa officinalis L. and
Origanum vulgare L. are commonly used in Bulgaria. In present study the participants were
asked: 1) to list five used by them medicinal plants (excluding the abovementioned herbs) and
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2) to present detailed information about local names of plants listed, ethnobotanical use and
the mode of use.
Materials and methods
This survey was carried out in different areas of Bulgaria during May-July 2013 by
using the face-to-face interview technique as described in similar studies (Akaydin, 2013;
Seid, 2013). The researchers and Ethnobotany Club student members (Faculty of Natural
Sciences, University of Shumen, Bulgaria) carried out the survey. The students were trained
to conduct an ethnobotanical survey. The interviewed people were chosen randomly. The
demographic features of the people who accepted to participate in the interview were
determined. Then the participants were asked: 1) to list five used by them medicinal plants
(excluding Achillea millefolium, Hypericum perforatum, Thymus sp., Melissa officinalis L.
and Origanum vulgare L.) and 2) to describe the detailed information (local names,
ethnobotanical use and the way of preparation). Descriptive statistic procedures like
percentages and frequency distributions are used for analyzing the data.
Results and discussion
Interviews with 255 people were conducted. Among them, 224 were interviewed by
Ethnobotany club members. The whole projects was aimed to 1) to detect current status on
herbs and herbal medicine utilization in Bulgaria and 2) to collect ethnobotanical data on five
commonly used plants (Achillea millefolium, Hypericum perforatum, Thymus sp., Melissa
officinalis L. and Origanum vulgare L.). Then the participants were questioned to list five
other medicinal plants and to describe detailed information (local names, ethnobotanical use
and the way of preparation). This paper is focused on the answers to the last question.
All the quoted botanical taxa (n = 62), their local names and traditional uses are
reported below. Bulgarian botanical taxa cited by respondents are presented in Table 1.
Totally 49 plants were reported during the study. They belong to 26 families. Most often cited
families were Lamiaceae (9 species), Asteraceae (7 species) and Rosaceae (5 species) (Figure
1). The same families were reported to be most often used nowadays in the traditional way of
healing in Bulgaria in other study (Kozuharova et. al, 2013).
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Figure 1. Ranking families (n=26) according frequency of plant family members cited
(n=49).

Bulgarians have been used medicinal plants for centuries. The old written sources
could provide valuable ethnobotanical information. The book “Canon Prayer to St. Ivan Rilski
and Medicinal Text” (1845) was a part of the Bulgarian early printed literature heritage. It is a
matter of interest to compare current results with old recipes presented in this book. The most
frequently cited plants in this old book were Asteraceae (Compositae), Fabaceae
(Leguminosae) and Apiaceae (Umbelliferae) (Nedelcheva, 2012).
Nine most frequently mentioned plants (pointed by more than 10 respondents) were
Calendula officinalis L. (neven). Tilia sp. (lipa), Mentha sp. (menta), Rosa sp. (shipka)
Crataegus monogyna Jacq. (glog), Cotinus coggygria Scop. (smradlika), Sambucus nigra L.
(svirchovina/buz), Urtica dioica L. (kopriva), Chamomilla recutita (L.) Rauschert (layka)
(Table 1). These plats were reported to be used mainly for disease treatment and prophylaxis
(Figure 2). The same plants were mentioned to be used in other recent studies in Bulgaria
(Ploetz, 2000; Kültür & Sami, 2009; Bertsch, 2011; Kozuharova et al., 2013).

Table 1. List of native plants used for ethnobotanical purposes.
Family
Anacardiaceae

Scientific name
Cotinus coggygria Scop.

Local name
smradlika

respondents,
number (%)

24 (9.41%)

Use
prophylaxis; external
washing; styptic; gingivitis;
132

wounds
Apiaceae

Anethum graveolens L.
Petroselinum crispum
(Miller) A.W.Hill

Asteraceae

Achillea millefolium L.

kopur

4 (1.57%)

magdanoz

2 (0.78%)

zhult ravnetsh

1 (0.39%)

stomache disorders; spice
high blood pressure;
aphrodisiac
no information
prophylaxis; nerve
problems; stomache

Calendula officinalis L.

neven

18 (7.06%)

disorders; ulcer; antiinflammatory; wounds;
blood detoxification

Carduus acanthoides L.

magareshki trun

3 (1.18%)

prophylaxis; hemorrhoids;
heart disorders
prophylaxis; antiinflammatory; stomache

Chamomilla recutita (L.)
Rauschert

layka

90 (35.29%)

disorders; common colds;
soar throat; gingivitis; eye
inflammation; wounds;
cosmetics

Cichorium intybus L.

3 (1.18%)

gluharche

2 (0.78%)

tonic; bile disorders

Tussilago farfaraL.

podbel

3 (1.18%)

cough

Brassica nigra (L.) Koch

cheren sinap

1 (0.39)

bronchitis; arthritic pains

Capsella bursa-pastoris

ovcharska

(L.) Medicus

torbichka

2 (0.78%)

disease treatment

Taraxacum officinale
Weber

Brassicaceae

disease treatment; digestive

sinya zhluchka

stimulant

prophylaxis; common
Caprifoliaceae

Sambucus nigra L.

svirchovina/buz

21 (8.24%)

colds; bronchitis; cough;
flu; immunostimulant

Crassulaceae

Ericaceae

Onagraceae
Fabaceae

Sedum maximum (L.)

debela mara,

Suter

golyama tlustiga

Arctostaphylos uva-ursi
(L.) Sprenger
Epilobium parviflorum
Schreber
Melilotus officinalis(L.)

1 (0.39%)

wounds

mecho grozde

9 (3.53%)

prophylaxis; urinary system

vurbovka

1 (0.39%)

urinary system

komuniga

1 (0.39%)

prophylaxis
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Pallas
Trigonella foenumgraecum L.
Gentianaceae
Juglandaceae

sminduh

Centaurium erythraea

cherven

Rafin

kantarion

Juglans regia L.

oreh

1 (0.39%)

spice

2 (0.78%)

hair loss; prophylaxis

2 (0.78%)

ulcer
prophylaxis;

Lamiaceae

Clinopodium vulgare L.

koteshka stupka

3 (1.18%)

immunostimulant;
detoxification; cancer

Lavandula angustifolia
Miller

lavandula

1 (0.39%)

spice; aromateraphy
cough; common colds; as a

Mentha sp.

menta

71 (27.84%) tonic; stomache disorders;
nerve disorders; spice;

Mentha spicata L.

dzhodzhen

3 (1.18%)

spice; diarrhea

Rosmarinus officinalis L.

rozmarin

2 (0.78%)

spice; cosmetics

Satureja hortensis L.

chubritsha

5 (1.96%)

spice
prophylaxis;

Sideritis scardica Griseb. mursalski chay

4 (1.57%)

immunostimulant; common
colds

Teucrium chamaedrys L.

podubiche

1 (0.39%)

disease treatment

Malvaceae

Malva sylvestris L.

kamilyak, slez

1 (0.39%)

no information

Papaveraceae

Chelidonium majus L.

zmiysko mlayko 1 (0.39%)

warts

Pinaceae

Pinus sylvestrisL.

byal bor (borovi

prophylaxis; cough;

Plantaginaceae

Plantago major L.

vruhcheta)
zhivovlek
shirokolist
zhivovlek

Poaceae

Еlymus repens (L.)
Gould.

pirey

3 (1.18%)

9 (3.53%)

1

1 (0.39%)

tsharevitsha
Zea mays L.

(tsharevichna

2 (0.78%)

kosa)
Polygonaceae

Rumex acetosa L.

kiseletsh

1 (0.39%)

respiratory disorders
wounds; stomache; cough;
insects bite; acne
prophylaxis; disease
treatment
prophylaxis

prophylaxis; disease
treatment
fresh breath
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Rumex patientia L.
Rhamnaceae

Paliurus spina-christi
Miller

lapad

1 (0.39%)

foodstuff

draka

4 (1.57%)

cough
prophylaxis; tonic for

Rosaceae

Agrimonia eupatoria L.

kamshik

5 (1.96%)

strengthening the body;
detoxification

Crataegus monogina

glog

25 (9.80%)

Prunus spinosa L.

trunka

2 (0.78%)

Rosa sp.

shipka

35 (13.73%)

Rubus idaeus L.

malina

1 (0.39%)

Galium sp.

enyovche

2 (0.78%)

Jacq.

Rubiaceae

prophylaxis; nerve
disorders; heart disorders
prophylaxis
prophylaxis; common
colds; vomiting; diarrhea
disease treatment
prophylaxis; disease
treatment
prophylaxis; paradontosis;

Tiliaceae

Tilia sp.

lipa

101
(39.61%)

sore throat; common colds;
bronchitis; inhalation;
kidney disorders; sedative;
as wool dye; as aroma
urinary tract disorders;
tonic for strengthening the

Urticaceae

Urtica dioica L.

kopriva

17 (6.67%)

body; during spring; anti
anaemic; rheumatism;
diabetes; spice; foodstuff

Valerianaceae

Valeriana officinalis L.

Verbenaceae

Verbena officinalis L.

Zygophyllaceae Tribulus terrestris L.

dilyanka,

6 (2.35%)

nerve disorders

vurbinka

1 (0.39%)

internal organ disorders

babini zubi

1 (0.39%)

anticholesterol plant

valeriana
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Ethnobotanical use
62%

neven 5%
kopriva 14%
menta 3%
layka

0%

smradlika

0%

svirchovina/buz

0%

shipka

43%
28%

0%

lipa

0%

43%
69%

37%

63%
55%

30%

45%
70%

0% 23%

glog

33%

77%
39%

61%

31%

Foodstuff

69%

Disease

Prophylactic

Figure 2. Ethnobotanical use of nine most frequently cited plants.

Five of the plants cited (Calendula officinalis L. (neven); Tilia sp (lipa); Rosa sp.
(shipka); Crataegus monogyna Jacq. (glog); Chamomilla recutita (L.) Rauschert (layka)) are
widely distributed in Bulgaria and Europe. As mentioned above, we compared our data with
recipes in an old book “Canon….” (Nedelcheva, 2012). We established that these five plants
were not included in this book but are reported in recent study (Kültür & Sami, 2009;
Kozuharova et al., 2013). This observation confirms renewed interest on phytotherapy
nowadays.
It must be noticed, that a several commonly used as spice native plants were reported
in our study: kopur, magdanoz, dzhodzhen, rozmarin. As described by Nedelcheva (2012) the
significant participation of spices in folk remedies sheds new light on the list of species that
are traditional medicine. Vandebroek & Balick (2012) also reported that plants primarily used
for culinary purposes in Dominican culture are widely used for medicinal purposes.
In this study 32 respondents listed 14 not-native plants (Table 2). Тhese plants have
been cultivated or are spices imported from Middle East. Historically, geographical locality of
Bulgaria predict influence of other cultures. This influence obviously had an effect on
ethnobotanical knowledge. It must be noticed that 8 of them are mentioned in old Bulgarian
recipes (Nedelcheva, 2012): Ocimum basilicum L. (bosilek), Salvia officinalis L. (salviya),
Pelargonium roseum Willd. (indrishe), Aloe vera L. (aloe vera), Zingiber officinale Rosc.
(dzhindzhifil), Cassia acutifolia Del. (maychin list), Piper nigrum L. (cheren piper) и
Camellia sinensis (L.) O. Kuntze (cheren chay).
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Table 2. List of not native plants used for ethnobotanical purposes.
Scientific name
Salvia officinalis L.

Local name

respondents,

Use

n (%)

prophylaxis; soar throat; cough;

salviya

6 (2.35)

indrishe

4 (1.57)

Ocimum basilicum L.

bosilek

11 (4.31)

prophylaxis; sleeplessness; spice

Aloe vera L.

aloe vera

1 (0.39)

disease treatment

Ginkgo biloba L.

ginko biloba

1(0.39)

prophylaxis

Lycium barbarum L.

godzhi beri

1 (0.39)

prophylaxis

Paullinia cupana Mart.

guarana

1 (0.39)

prophylaxis

Zingiber officinale Rosc.

dzhindzhifil

1 (0.39)

prophylaxis; arthritis

Panax L.

zhen-shen

1 (0.39)

prophylaxis

Origanum majorana L.

mayorana

1 (0.39)

spice

Cassia acutifolia Del.

maychin list

1 (0.39)

anti constipation

roybos

1 (0.39)

cheren piper

1 (0.39)

cheren chay

1 (0.39)

Pelargonium roseum
Willd.

Aspalathus linearis
(Brum.f) Dahlg.
Piper nigrum L.
Camellia sinensis (L.) O.
Kuntze

spice
prophylaxis; cough; foodstuff (jams)

prophylaxis

spice
prophylaxis

Medicinal plant knowledge evolves historically within a specific social context.
During the process of transmission, the content of knowledge undergoes constant change and
new interpretations (Haselmair & Pirker, 2014). In present study some non-native plants were
listed (Ginkgo biloba L. (ginko biloba), Lycium barbarum L. (godzhi beri), Paullinia cupana
Mart. (guarana), Panax L. (zhen-shen), Origanum majorana L. (mayorana) and Aspalathus
linearis (Brum.f) Dahlg. (cheren chay)). These plants were absent in old recipes (Nedelcheva,
2012). As described by Leonti (2011) “Ethnobotanical studies should differentiate between
local knowledge and widespread as well as newly generated knowledge reported and
introduced through popular and scientific literature and media”. The results of present study,
in agreement with the statement of Vandebroek and Balick (2012), contradict the popular
paradigm about loss of cultural plant knowledge. On the other hand, in modern society
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valuable plants could be used worldwide for disease prophylaxis and treatment. The results of
our survey showed the positive influence of easy access to information nowadays.
In present study participants were asked to describe the mode of plant utilization.
Infusion was cited as the most common way of utilization. A high variability of doses was
mentioned (data not shown). For example, 24% of respondents that use Tilia sp. reported to
use one bag of pharmaceutical tea form for a cup. On the other hand, doses of crude herb
varied from one “pinch” to one „handful” per liter. This observation is of importance as an
indicative that herbal products, being natural, are generally considered to be safe. It must be
noticed that plants contain a variety of secondary metabolites used as a chemical defense
mechanism (Teixeira et al., 2003). Recently, a lot of studies reported that some of these
bioactive compounds could affect adversely human health (Sousa & Viccini, 2011; Akaneme
& Amaefule, 2012; Fatemeh & Khosro, 2012; Liman et al., 2012; Neelamkavil & Thoppil,
2014). These observations lead to necessity of estimation of potential toxicity of medicinal
plants. The obtained data must be popularized especially in populations that rely on traditional
medicine.
Conclusions
The abundant information about Bulgarian botanical taxa reported by the participants
in this study is an evidence for the existence of local knowledge of folk medicine in Bulgaria.
At the same time, the interest and use of non-native plants display the impact of globalization
and socio-cultural development on herbal utilization nowadays.
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ESTABLISHMENT OF CURRENT STATE OF MEDICINAL PLANTS
PROPAGATION ALONG MARKED TOURIST ROUTES IN SHUMEN PLATEAU
NATURE PARK

Mariya Kaschieva*, Zheni Nanova, Asya Dragoeva, Vanya Koleva, Bilyana Boneva,
Yoanna Gancheva, Yavor Penkov, Hristo Marinov

Faculty of Natural Sciences, University of Shumen, 115 Universitetska Str., Shumen,
Bulgaria, *E-mail: kaschieva@abv.bg
Abstract: Shumen Plateau Nature Park is a part of floristic region Northeastern Bulgaria.A
great variety of flora was found in the Park: 786 plant species belonging to 106 families. There are
over 300 kinds of medicinal plants. Among them are valuable herbs that can be collected for personal
use in quantities determined by the Law on Medicinal Plants. Different environmental factors
influence the plants propagation. The park is a nice place for tourism throughout all seasons. So,
anthropogenic factors are of great importance. In recent years large number of marked tourist routes
has been developed. Therefore the matter of interest is the tourist impact on natural ecosystems. This
leads to necessity of annual observation of medicinal plants propagation in the vicinity of tourist
routes. The aims of this study were: 1) to determine the current state of distribution of medicinal plants
in the region of some tourist routes; 2) to prepare photograph voucher collection; 3) to describe
ethnobotanical use of identified medicinal plants. Students – members of Ethnobotany Club at the
Department of Biology of Shumen University (Bulgaria) contributed to this study. Fieldwork was
carried out along 2 routes during periods suitable for herb collection: spring and autumn of 2013.
Twenty widely used medicinal plants species were identified. The conservation status of these plants
was determined. The mode of use in traditional medicine was described. High quality photographs
were taken in order to prepare voucher specimen. A database created could serve as a basis to compare
future changes in natural ecosystems.
Keywords: Shumen Plateau Nature Park, medicinal plants propagation, ethnobotanical study,
anthropogenic factors.

Въведение
През 1980 г. Шуменско плато е обявенo за народен парк, през 2003 г. е
прекатегоризиранo в природен парк (ПП). Територията му обхваща 3929.9 ха, a
режимът на ползване и управление е определен от Закона за защитените територии и
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Плана за управление на Природен парк „Шуменско плато” (ПУ ПП „Шуменско
плато”).
ПП „Шуменско плато” е разположен в източната част на Дунавската равнина.
Средната надморска височина е 427 м (ПУ ПП „Шуменско плато”, 2011). Климатът е
умереноконтинентален, характерен за Лудогорско-Добруджанския район (Велев, 2002).
Релефът е платовиден, характеризира се със стръмни склонове, които завършват със
скални венци. Характеризира се с почвено разнообразие, което способства
формирането на богата и разнородна растителност (Нинов, 2002).
Шуменско плато се отнася към флористичен район Североизточна България
(Захариев и Хасанова, 2009). Горите са предимно широколистни и заемат значителна
част от територията на парка (ПУ ПП Шуменско плато, 2011). На територията му е
установено голямо растително разнообразие. Висшите растения са 786 вида,
принадлежащи към 106 семейства. Видовете с природозащитен статут са 74 (Захариев и
Радославова, 2010).
Природни местообитания, получени вследствие динамичния релеф, определят
разнородния видов състав на лечебните растения. Разпространението им е пряко
свързано с основните типове растителност, намиращи се на територията на природния
парк. Разнообразието от лечебни растения в тревните и горските съобщества е голямо,
а в скалните местообитания – по-малко. Лечебните растения са 378 вида, от тях 4 са в
Червена книга на Република България в категорията „защитени”: Anemone sylvestris L.,
Cyclamen coum Mill., Galanthus nivalis L., Ruta graveolens L. (Захариев и Радославова,
2013).
ПП „Шуменско плато” е туристическа дестинация за краткотраен отдих и
туризъм. Общо на територията на Парка са разработени 14 маршрута, като 4 са
тематични, 7 – пешеходни и 3 веломаршрута. Пешеходните и веломаршрутите дават
възможност за съчетаване опознаването на природните дадености и културноисторическото наследство на района. Активната туристическа дейност е важен
антропогенен фактор. През последните години туристо-потока в района е голям.
Въпросът за влиянието на туризма върху естествените екосистеми и разпространението
на лечебни растения е изключително важен. Поради това е необходимо ежегодно
наблюдение на екосистемите, намиращи се в близост до туристическите маршрути.
В достъпната ни литература няма данни относно измененията в популационния
и видов състав на лечебните растения по протежението на пешеходните туристически
маршрути. Поради това, целта на нашето проучването е: 1) установяване на настоящото
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състояние на разпространението на лечебните растения в района на пешеходни
маршрути в ПП „Шуменско плато”; 2) документиране на установените лечебни
растения чрез изготвяне на фотохербарий; 3) описание на приложението на
установените растения в традиционната медицина.
Материал и методи
Наблюденията бяха извършени с участието на студенти от кръжока по
Етноботаника при Шуменски Университет. Осъществени са през пролетта и есента на
2013 г. и пролетта 2014 г., като са обходени пешеходните маршрути „Флористична
пътека” и „Пътешествие към миналото”.
При определянето на видовете са използвани Флора на НР България, Конспект
на висшата флора на България (Асьов, 2012) и Определител на висшите растения в
България (Делипавлов, 2011). Наименованията на таксоните са съгласно Определител
на висшите растения в България (Делипавлов, 2011).
Природозащитният статут на растенията беше определен съгласно Закона за
биологичното разнообразие, Червена книга на Република България, Директива
92/43/ЕЕС на Съвета на Европейската Общност за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна, Заповед № РД-83 от 30.01.2004 г.
Установените лечебни растения бяха документирани чрез изготвяне на
виртуален

фотохербарий

съгласно

May

(2013)

и

Nguyen

и

др.

(2008).

Фитотерапевтичните свойства на растенията бяха описани по Йорданов (1966) и
Карпук (2011), а начините на приложение в народната медицина – според Димков
(1991).
Резултати
В настоящето изследване са извършени теренни проучвания по два пешеходни
маршрута (Табл. 1) – „Пътешествие към миналото” (културно-опознавателен маршрут)
(фиг. 1). „Флористична пътека” (тематичен маршрут) (фиг. 2). Картите на маршрутите
са налични в сайта на община Шумен и в сайта на ПП „Шуменско плато”.
Наблюденията са осъществени през пролетта и есента, които са подходящи периоди за
събиране на дрога. Установени са 20 вида лечебни растения, принадлежащи към 13
семейства. С най-много представители са семейства Rosaceae (5 вида), Lamiacaeae (3
вида) и Asteraceae (2 вида).
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Таблица 1. Обходени туристически маршрути на територията на ПП „Шуменско
плато“
Наименование

на Времетраене

Маршрут

маршрута
„Пътешествие

към 2 часа

миналото”

1.Информационен център на ПП „Шуменско плато”
2.Туристически заслон „Теменуга”
3.Паметник на курсистите
4.Местност „Ченгел гьол”
5. Скален манастир над с. Хан Крум

„Флоростична

2 часа и 30 1.Информационен център на Паметник „Създатели на

пътека”

минути

Българската държава (хелокоптерна площадка)
2.Южна парапланерна площадка,
3.Асфалтов път ,
4.Местност „Ченгел табия”,
5.Местност „Гарванлъка”

Фигура 1. Карта на всички туристически маршрути на територията на ПП „Шуменско плато“.
Маршрут „Пътешествие към миналото” – в светло зелена маркировка.
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Фигура 2. Карта на тематичен маршрут „Флористична пътека” на територията на ПП
„Шуменско плато“

В Таблица 2 са представени видовата принадлежност, жизнената форма и
природозащитният статут на установените лечебни растения. Според жизнената форма
преобладават многогодишните тревисти растения – 13 вида. Установени са и 6 храста и
1 полухраст. По-голямата част от тях на са с природозащитен статут. При някои е
необходимо по време на събиране да се спазват изискванията на ЗЛР – оставят се 1/3 от
цъфтящите растения с цел осигуряване на възобновяването на вида или еднократното
черпене от популацията да не превишава 70% от самата популация. Два вида са
включени в червената книга на Република България – седефче и снежно кокиче, поради
което събирането им на територията на ПП „Шуменско плато” е забранено.
Таблица 2. Видова принадлежност, жизнена форма и природозащитен статут на
лечебните растения, установени около туристическите маршрути „Пътешествие към
миналото” и „Флористична пътека”
№
1.

2.

Семейство

Латинско
наименование
Amaryllidaceae Galanthus
nivalis L.

Българско
наименование
Снежно
кокиче

Жизнена форма

Anacardiaceae

Смрадлика

Храст

Cotinus
coggygria

Многогодишно
тревисто

Природозащитен
статут
Застрашен вид
(Червена книга на
Република
България);
Защитен вид
(Приложение 3 на
ЗБР)
Незащитен вид
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3.

Astersceae

4.

Hypericaceae

5.

Lactuceae

6.

Lamiaceae

7.

Malvaceae

8.

Rhamnaceae

9.

Rosaceae

10. Rubiaceae
11. Rutaceae

12. Urticaceae
13. Verbenaceae

Scop.
Аchilea
millefolium L.
Cichorium
intybus L.
Hypericum
perforatum L.
Taraxacum
officinale L.
Thymus sp.

Многогодишно
тревисто
Многогодишно
тревисто
Многогодишно
тревисто
Многогодишно
тревисто
Многогодишно
тревисто
Многогодишно
тревисто
Многогодишно
тревисто
Многогодишно
тревисто
Храст

Незащитен вид

Обикновен
Глог

Храст

Незащитен вид

Горска Ягода

Незащитен вид

Трънка

Многогодишно
тревисто
Храст

Шипка
Къпина

Храст
Храст

Незащитен вид
Незащитен вид

Истинско
Еньовче
Седефче

Многогодишно
тревисто
Полухраст

Незащитен вид

Urtica dioica Коприва
L.
Verbena
Върбинка
officinalis L.

Многогодишно
тревисто
Многогодишно
тревисто

Незащитен вид

Origanum
vulgare L.
Teucrium
chamaedrys L.
Malva
sylvestris L.
Paliurus
spinachristri
Mill.
Crataegus
monogyna
Jacq.
Fragaria vesca
L.
Prunus spinosa
L.
Rosa sp.
Rubus
caesius L.
Galium
verum L.
Ruta
graveolens L.

Бял равнец
Синя жлъчка
Жълт
кантарион
Лечебно
Глухарче
Мащерка
Риган
Обикновенно
подъбиче
Слез
Драка

Незащитен вид
Незащитен вид
Незащитен вид.
Незащитен вид
Незащитен вид
Незащитен вид
Незащитен вид
Незащитен вид

Незащитен вид

Застрашен вид
(Червена книга на
РБ) Защитен вид
Защитен вид
(Приложение 3 на
ЗБР)

Незащитен вид

Лечебните растения, които се срещат по пешеходните маршрути „Пътешествие
към миналото” и Флористична пътека” и имат широко приложение в народната
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медицина и съдържат разнообразни биологично активни вещества (Таблица 3). Според
съдържанието на активни съставки, описаните растения се разделят на растения
съдържащи: гликозиди, етерични масла, флавоноиди, дъбилни вещества и витамини.
Това определя, начинът им на прилагане в традиционната медицина. Най-често
срещани са растенията с антисептично действие. Използват се основно надземните
части – стрък, лист, цвят, плод и по-рядко коренища.
Таблица 3. Лечебно действие и съдържание на биологично активни вещества в
лечебните растения, установени около туристическите маршрути „Пътешествие към
миналото” и „Флористична пътека”
Латинско
наименовани
е

Българско
наименование

Използван
и части

Лечебно действие

Съдържание на биологично
активни вещества

Аchilea
millefolium L.

Бял равнец

Стрък

Засилване
секрецията на
стомашните жлези,
кръвоспиращо

Етерично масло, с основна
съставка хамазулен, съдържа
двупръстенни терпени
азулени, цинеол, туйон,
горчиви вещества, танини,
дъбилни вещества,
алкалоиди, флавоноиди,
витамин С и К

Cichorium
intybus L.

Синя жлъчка

Корен,
стрък,
цвят

Очистително,
диуретично и
противовъзпалително

Гликозид – циконирин,
интиб, съдържа инулин,
горчиви сесквитерпенови
лактони, тараксастерол.

Cotinus
coggygria
Scop.

Смрадлика

Лист

Антисептично,
противовъзпалително и
кръвоспиращо

Дъбилни вещества,
галотанини, свободна галова
киселина, гликозиди,
етерично масло.

Crataegus
monogyna
Jacq.

Обикновен
глог

Корен,
лист,
цвят,
плод

Кардиоточнино,
съдоразширяващо,
понижаващо
артериалното
налягане

Флавоноиди - хиперозид,
кверцетин, витексин и др.
Съдържат се и кафеена и
хлорегенова киселина и
катехини

Fragaria vesca
L.

Горска ягода

Коренище Понижава
артериалното
, лист,
налягане, забава
плод

сърдечния ритъм,
противовъзпалително

Дъбилни вещества,
етерично масло, витамин С,
каротин, захари, антоциани,
пектини, флавоноиди,
органични киселини
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Galanthus
nivalis L.

Снежно
кокиче

Стрък,
цвят

Понижава
кръвното налягане,
улеснява
провеждането на
нервните импулси.

Алкалоид - галантамин

Galium
verum L.

Истинско
Еньовче

Стрък

Диуретично и
противовъзпалително

Латонен гликозид асперулазид, сапонини,
танини, червено багрило,
витамин С

Hypericum
perforatum L.

Жълт
кантарион

Стрък

Противовъзпалително,
регенериращо,
антибиотично,
противовирусно и
антидепресивно

Дъбилно вещество –
катехин, флавоноидите
хиперицин и
псевдохиперицин,етерично
масло, рутин, кверцитрин,
изокверцитрин, и др.,
смолисти вещества

Malva
sylvestris L

Слез

Лист,
цвят

Противовъзпалително,
слабително,
спазмолитично и
седативно действие

Гликозид – малвин, слузни
вещества, танини, витамин
С, каротин и др.

Origanum
vulgare L.

Риган

Стрък,
стъбло и
цвят

Отхрачващо,
потогенно,
спазмолитично и
нервноуспокоителн
о действие

Етерични масла,
съдържащи, еднопръстени
терпени с основна съставка
тимол и карвакол,
сесквитерпени, съдържат се
дъбилни вещества,
флавоноиди, танини и др.

Paliurus
spinachristri
Mill.

Драка

Плод

Отхрачващо,
спазмолитично,
противо
възпалително

Дъбилни вещества и
флавонолов гликозид рутин

Цвят и
плод

Затягащо средство

Флавоноиди - кемпферол,
кверцетин; цианогенни
гликозиди, захари и др.
Плодовете съдържат захари,
пектинови и дъбилни
вещества, антоцианови
багрила, витамин С

Плод

При авитаминоза,
общоукрепващо и
диуретично

Витамини – С (lаскорбинова киселина), В1,
B2, К1 и РР, каротин, рутин,
захари, пектинови вещества,

Prunus spinosa Трънка
L.

Rosa sp.

Шипка
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органични киселини
Rubus
caesius L.

Къпина

Лист,
корен

Кръвоспиращо и
противовъзпалително

Дъбилни вещества,
флавоноиди, органични
киселини, витамин С,
инозит и др.

Ruta
graveolens L.

Седефче

Клонки,
лист, цвят

Нервност,
сърцебиене, виене
на свят.

Алкалоиди,
фурокумарини, етерично
масло, флавоноиди рутин, лигнанови
съединения и др.

Taraxacum
officinale L.

Лечебно
Глухарче

Стрък,
корен.

Жлъчогенно,
диуретично и
лаксативно

Гликозиди - тараксацин,
слузни вещества, каучук,
смоли, никотинова киселина

Teucrium
chamaedrys L.

Обикновенно Стрък,
подъбиче
цвят

Тонизиращо,
затягащо,
кръвоспиращо и
диуретично

Етерично масло, дъбилни
вещества, витамин С,
флавоноиди.

Thymus sp.

Мащерка

Стрък,
цвят

Антисептино,
антивирусно и
антимикотично,
отхрачващо

Етерични масла еднопръстени терпени с
основна съставка тимол и
карвакол, терпинеол,
борнеол и др., дъбилни
вещества, смоли,
флавоноиди, горчиви и
смолисти вещества, танини
и др.

Urtica dioica
L.

Коприва

Лист,
коренище

Кръвоспиращо,
общоукрепващо,
тонизиращо и
диуретично.

Витамини - С, К, В,
дъбилни вещества,
ситостерол, виолаксантин,
хистамин, органично
свързано желязо в
коренищата – дъбилни
вещества, нишесте и др.

Verbena
officinalis L.

Върбинка

Стрък

Укрепващо
действие при
слабост изтощение
и нервна
психическа умора

Иридоиден гликозид вербеналин, етерично масло,
танин и др.

Дискусия
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В подножието на ПП „Шуменското плато“ са разположени областен град и
други по-малки селища. В и около парка се осъществява активна туристическа дейност.
За представяне на културно-историческото наследство и опознаване на биологичното
разнообразие са разработени множество туристически маршрути. Те са определени,
маркирани и съобразени с даденостите на района. На най-оживените места са
поставени информационни табели със снимков материал, показващ често срещани
лечебни видове и защитени растения.
Лечебните растения са част от природното богатство на ПП „Шуменско плато”.
Събирането им в границите на парка може да се извършва само за лични нужди в
количествата определени от ЗЛР. Антропогенното влияние в резултат от близостта до
населени

места

и

големия

туристо-поток

създават

условия

за

неправилно

експлоатиране на находищата и за критично намаляване на числеността на
популациите им. Захариев и Хасанова (2009) съпоставят установеното от тях
биологично разнообразие на територията на ПП „Шуменско плато” с това на
територията на Люлин планина и Лозенска планина, намиращи се край гр. София.
Авторите стигат до извода, че растителността на територията на ПП „Шуменско плато”
е с по-богат видов състав, включително и по отношение на лечебните растения.
Установените в нашето изследване лечебни растения са само 5.29% от всички
378 вида срещащи се на територията на парка (Захариев и Радославова, 2013). Този
резултат може да се обясни с факта, че маршрутите „Флористична пътека” и
„Пътешествие към миналото” обхващат сравнително малка площ от територията на ПП
“Шуменско плато”. Видовият състав на лечебните растения е почти един и същ по
протежението на двата маршрута. В достъпната ни литература няма данни относно
разнообразието на лечебни растения по пешеходните туристически маршрути в ПП
“Шуменско плато”. Поради това, на този етап не може да се установи дали под влияние
на антропогенните фактори са настъпили промени в състава на лечебните растения.
Обхождането на маршрутите, описването на растенията, събирането на
информация за тях и за лечебните им свойства ангажира пряко студентите в опазването
на околната среда и на биологичното разнообразие. Това води до формиране на
екологично съзнание у тях и развиване на умения за провеждане на теренни и научни
изследвания (Драгоева и др., 2013). Природната медицина в България се слави с
вековни традиции. Изучаването на взаимовръзката между местните растения и
населението е обект на науката етноботаника. Тази академична дисциплина изисква
мултидисциплинарен подход на обучение, основан на връзките с екологията,
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ботаниката, екологичното законодателство и норми, фармакологията, химията и др.
Етноботаническите изследвания могат да бъдат полезен начин за включване на
студентите в научни изследвания Akaydin, (2013), Nguyen, (2008). С участието на
студентите от кръжок „Етноботаника“ е създадена база от данни за състава на
лечебните растения в района на туристическите маршрути „Пътешествие към
миналото” и „Флористична пътека”. През следващите години тя може да послужи като
основа за оценка на промените във видовия състав на лечебните растения.
Заключение
В резултат на проведените теренни проучвания по туристическите маршрути
„Пътешествие към миналото” и „Флористична пътека” са установени 20 вида широко
използвани лечебни растения, принадлежащи към 13 семейства. С най-много
представители е семейство Rosaceae. Преобладават многогодишните тревисти
растения. Изготвен е фотохербарий.
Описано е приложението на лечебните растения в народната медицина.
Установено е, че най-често срещани са тези с антисептично действие.
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Abstract: The study of the medicinal plants on the territory of the Lilyaksko Plateau is made
for the first time. Carried out by other authors inventories in the region are on the vascular flora, but
special attention is not given to the medicinal plants. They are from the late 19th and early 20th
century. Their data were used for production of the first floras in Bulgaria. A characteristic feature of
these studies is that they are conducted under the then administrative regions. As the administrative
boundaries have since changed repeatedly, we did not choose an administrative division sign and
chose split geographically. As a result of our research we found 262 species of vascular plants from
200 genera and 76 families. The most of the families and the genera are represented by a small number
of inferior taxa. The analysis of their life form indicates that the hemicryptophytes dominante with
43.89%, followed by the groups of the phanerophytes (23.66%). The biological types are represented
mainly by perennial herbaceous plants (56.87%) and trees (12.60%). The largest percentage of species
are of the circumboreal type (38.55%). Among the medicinal plants, there are one Balkan endemic
species and 22 tertiary relicts. Twelve species with protection statute are described. The
anthropophytes among the medicinal plants are 181 species (69.08%). We not registered effects that
lead to overexploitation and destruction of the habitats of the medicinal plants. We found the opposite
phenomenon – abandonment of arable land in the territory of the plateau, which leads to an increase in
localities of some medicinal plants. The data obtained were compared with data on medicinal plants
that we have found for neighboring sites.
Keywords: Lilyaksko Plateau, medicinal plants, analysis

Увод
Проведените от различни автори инвентаризации в Североизточна България са
на висшата флора, без отделяне на специално внимание на лечебните растения. Те са от
края на 19 и началото на 20 век. Данните от тях са послужили за изработването на
първите флори на България. Характерна особеност на тези проучвания е, че са
провеждани в рамките на тогавашните административни райони. Тъй като
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административните граници оттогава са променяни нееднократно, по подходящо е
разделяне не по административен, а по географски признак.
До настоящия момент по отношение на лечебните растения са проучени част от
защитените територии в Североизточна България, които имат разработени планове за
управление. Освен тях е направена инвентаризация на лечебните растения на
Франгенско плато (Къчева, 2010), Провадийско плато (Захариев, 2012), Роякско плато
(Карагьозова, 2012), Шуменски височини (Захариев & Радославова, 2013), Преславска
планина (Захариев, 2012), Драгоевска планина (Тодорова, 2012). Проучването на
лечебните растения на територията на Лилякското плато се прави за първи път.
Лилякското плато се отнася към източната част на Мизийската хълмистоплатовидна равнина. На изток и на север граничи с жп линията Търговище – Попово.
На запад се намира долината на р. Черни Лом, а на юг – долините на р. Сива река и р.
Черни Лом. Площта му възлиза на 14 852.62 ha. Най-ниската точка е на 125 m н. в., а
най-високата – на 491 m н. в. Платото се намира в Умереноконтиненталната
климатична област, Лудогорско-Добруджански район. Климатът се характеризира с
топло лято и студена зима, голяма годишна амплитуда на температурата на въздуха,
пролетно-летен максимум и зимен минимум на валежите, ежегодна сравнително
устойчива снежна покривка. Средните януарски температури са между 0 и –1.5°С. През
лятото преобладават тропични и субтропични въздушни маси и средните юлски
температури са 22–24°С. Пролетта и есента са с приблизително еднакви температури,
като април е по-топъл от октомври. Валежите са с максимум през май-юни и с
минимум през февруари-март. Годишната сума е от 520 до 650 mm. Около 10% от
общата валежна сума е от сняг (Велев, 2002). Почвите по класификацията на ФАО са
два типа: обикновени черноземи – в участъците с малък наклон и обикновени
лесивирани – главно по склоновете (Нинов, 2002). Във флористично отношение
платото се отнася към флористичен район Североизточна България. Растителността
включва: смесени гори от обикновен габър, клен и др.; смесени гори от обикновен
габър и цер на места с горун, клен и др.; смесени гори от горун и келяв габър; смесени
гори от цер и благун; смесени гори от цер, благун и келяв габър; изкуствени
насаждения от салкъм; мезофитни тревни формации (ливади) на мястото на гори от
бряст, полски ясен, летен и дръжкоцетен дъб и др.; ксеротермни тревни формации с
преобладаване на белизма, луковична ливадина, садина и ефемери; селскостопански
площи на мястото на смесени гори от цер и благун (Бондев, 1991).
Материал и методи
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Настоящото проучване е проведено по маршрутния метод през 2013 г. При
определянето на видовете са използвани: Определител на растенията в България
(Делипавлов & др., 2011), „Флора на НР България”, томове от 1 до 9 (Йорданов, 19631979; Велчев, 1982-1989) и „Флора на Р България”, томове 10 (Кожухаров, 1995) и 11
(Пеев, 2013). Наименованията на таксоните са съгласно „Конспект на висшата флора на
България” (Асьов & др., 2012).
Жизнените форми са представени по системата на Raunkiaer (1934). За
определянето им е използвана „Флора на НР България”, томове от 1 до 9 (Йорданов,
1963-1979; Велчев, 1982-1989) и „Флора на Р България”, томове 10 (Кожухаров, 1995) и
11 (Пеев, 2013).
Биологичните типове са по Делипавлов & др. (2011).
Флорните елементи и ендемитите са по Асьов & др. (2012).
Реликтите са представени по Груев & Кузманов (1994), Peev & al. (1998), Пеев
(2001), Boža & al. (2005).
Природозащитният статут е представен с използване на следните документи:
Приложения II и V на Директива 92/43/ЕЕС на Съвета на Европейската Общност за
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, Приложение I на
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните
местообитания (Бернска конвенция), Приложение II на Kонвенция по международната
търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), Червена книга на
Република България, том 1. Растения и гъби (Пеев и др., 2011), IUCN Red List for
Bulgaria (Petrova & Vladimirov 2009), Приложения III и IV на Закона за биологичното
разнообразие (2002). Описани са и видовете, включени в Заповед №РД-83 от 03.02.2014
г. за специалния режим на опазване и ползване на лечебните растения през 2014 г.
Антропофитите са по Стефанов & Китанов (1962).
Резултати и обсъждане
В резултат на нашето изследване установихме 262 вида висши растения от 200
рода и 76 семейства. Това представлява 31.12% от видовете, 45.25% от родовете и
64.41% от семействата лечебни растения в България. В сравнение с останалите 6
проучени територии в Североизточна България по брой на лечебните растения
Лилякското плато е преди Роякско плато и Драгоевска планина.
Повечето от семействата и родовете са представени с малък брой по-нисши
таксони – от 1 до 4. Аналогична е ситуацията и в останалите проучени територии.
Преобладаващата част от семействата – 68 (89.47%) са представени с 1–4 рода. Само 8
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(10.53%) от семействата включват 5 или повече рода (таблица 1). С най-много родове
са семейства Asteraceae (23), Lamiaceae (20), Fabaceae (19), Rosaceae (13) и Apiaceae
(13). Повечето семейства – 64 (84.21%) имат по 1–4 вида. Само 12 (15.79%) от
семействата са представени с 5 или повече видове (таблица 1). С най-много видове са
следните семейства: Asteraceae (30), Lamiaceae (30), Fabaceae (24) и Rosaceae (19).
Всички родове са представени с 1–4 вида.
Таблица 1. Семейства с най-много родове и видове
Семейство
Asteraceae
Lamiaceae
Fabaceae
Rosaceae
Apiaceae
Ranunculaceae
Scrophulariaceae
Boraginaceae
Poaceae
Salicaceae
Oleaceae
Orchidaceae

Родове
23
20
19
13
13
7
5
–
6
–
–
–

Видове
30
30
24
19
13
10
8
6
6
6
5
5

Сред жизнените форми (таблица 2) най-голямо участие имат хемикриптофитите
(43.89%) и фанерофитите (23.66%). Това може да се обясни с преобладаването на
горските съобщества на територията на Лилякското плато. Голяма част от растенията,
формиращи тревния етаж, са хемикриптофити. Подобно съотношение се наблюдава и в
останалите проучени територии в Североизточна България.
Таблица 2. Разпределение на видовете по жизнена форма
Група

Фанерофити
(Ph)

Хамефити (Ch)
Хемикриптофити (H)

Подгрупа

Мегафанерофити
Мезофанерофити
Микрофанерофити
Нанофанерофити

Брой
видове
62
7
27
23
5
9
115

Процент
от общия
брой
23.66
2.67
10.31
8.78
1.91
3.44
43.89
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Терофити – хемикриптофити (Th-H)
Криптофити
(Cr)

Геофити
Хелофити
Хидрофити

Терофити (Th)

14

5.34

32
29
3
–
30

12.21
11.07
1.15
–
11.45

При биологичните типове (таблица 3) преобладават многогодишните тревисти
растения (56.87%) и дървесните видове (12.60%). Доминиращото присъствие на
многогодишните тревисти растения е свързано с разнообразието от растителни
съобщества на платото. Много от съобществата са горски, което определя високия
процент на дървесните видове. Многогодишните тревисти растения доминират сред
лечебните растения във всички проучени територии в Североизточна България.
Таблица 3. Разпределение на видовете по биологичен тип
Биологичен тип
Едногодишно тревисто растение
Едногодишно или двугодишно
тревисто растение
Едногодишно или многогодишно
тревисто растение
Двугодишно тревисто растение
Двугодишно или многогодишно
тревисто растение
Многогодишно тревисто растение
Храст
Храст или дърво
Дърво

Брой
видове
30
10

Процент от
общия брой
11.45
3.82

4

1.53

4
5

1.53
1.91

149
18
9
33

56.87
6.87
3.44
12.60

Най-голям процент от видовете са от циркумбореален тип (38.55%), следвани от
видовете от европейски (25.57%) и средиземноморски тип (17.94%) (таблица 4). Това
разпределение се дължи на местоположението на платото в Умереноконтиненталната
климатична област. Близостта до границата с Преходноконтиненталната област и
относителната близост до Континентално-средиземноморската област са причина за
участието на голям брой флорни елементи от средиземноморски тип. Трите типа
флорни елементи доминират в същия ред и в останалите проучени територии в
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Североизточна България, с изключение на Драгоевска планина, където видовете от
европейски тип са повече от видовете от циркумбореален тип.
Таблица 4. Фитогеографска структура
Флорен елемент

Брой видове

Средиземноморски тип
Европейски тип
Понтийски тип
Циркумбореален тип
Космополитен тип
Адвентивен тип
Балкански ендемичен и
субендемичен тип

47
67
15
101
17
12
3

Процент от
общия брой
17.94
25.57
5.73
38.55
6.49
4.58
1.15

Сред лечебните растения има един балкански ендемит – Acanthus balcanicus
Heywood & I. Richardson и 22 терциерни реликти: Acer campestre L., Acer tataricum L.,
Betula pendula Roth, Carpinus betulus L., Clematis vitalba L., Corylus avellana L., Cotinus
coggygria Scop., Fraxinus excelsior L., Fraxinus ornus L., Hedera helix L., Populus alba L.,
Populus nigra L., Populus tremula L., Pteridium aqulinum (L.) Kuhn., Quercus dalechampii
Ten., Ruscus aculeatus L., Salix alba L., Salix fragilis L., Salix purpurea L. Syringa vulgaris
L., Ulmus minor Mill. и Viscum album L. По брой на реликтните видове Лилякското
плато е преди Роякско плато и Драгоевска планина.
Установени са 12 вида (4.58%) с природозащитен статут. Два вида са включени
в Директива 92/43/ЕЕС: Himantoglossum caprinum (М. Bieb.) Spreng. е в Приложение II
„Растителни и животински видове от значение за Общността, чието съхраняване
изисква обявяването на специални защитени зони”, а Ruscus aculeatus L. е в
Приложение V „Растителни и животински видове от интерес за Общността, чието
вземане от дивата природа и експлоатация могат да бъдат предмет на мерки за
управление”.
В Приложение I на Бернската конвенция е включен един вид – Himantoglossum
caprinum (М. Bieb.) Spreng.
В Приложение II на Конвенция CITES влизат 6 вида: Anacamptis pyramidalis (L.)
Rich., Galanthus elwesii Hook. f., Himantoglossum caprinum (М. Bieb.) Spreng., Ophrys
cornuta Steven, Orchis morio L. и Orchis simia Lam.
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В IUCN Red List за България в категория „застрашени” е включен един вид –
Galanthus elwesii Hook. f. В категория „уязвими” попадат 3 вида: Anacamptis pyramidalis
(L.) Rich., Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng. и Ophrys cornuta Steven. В
категория „слабо засегнати” е включен един вид – Acanthus balcanicus Heywood & I.
Richardson.
В Червена книга на България са включени 2 вида: Galanthus elwesii Hook. f. в
категория „застрашени” и Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng. в категория
„уязвими”.
В Закона за биологичното разнообразие в Приложение III „Защитени видове” са
включени 4 вида: Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., Galanthus elwesii Hook. f.,
Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng. и Ophrys cornuta Steven. В Приложение IV
„Под режим на опазване и регулирано ползване от природата” са включени 8 вида:
Bupleurum rotundifolium L., Crocus pallasii Goldb., Lilium martagon L., Orchis morio L.,
Orchis simia Lam., Polygonatum odoratum (Mill.) Ruscus aculeatus L. и Scilla bifolia L.
От изброените 12 вида лечебни растения с природозащитен статут с най-висока
консервационна стойност са Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng. (включен в 6
документи) и Galanthus elwesii Hook. f. (включен в 4 документи). По брой на видове с
природозащитен статут Лилякското плато е преди Роякско плато и Драгоевска планина.
В Заповед №РД-83 от 03.02.2014 г. за специалния режим на опазване и ползване
на лечебните растения през 2014 г. са включени 9 вида. Под забрана за събиране на
билки от естествените им находища са 7 вида: Asarum europaeum L., Convallaria majalis
L., Inula helenium L., Orchis morio L., Orchis simia L., Ruscus aculeatus L. и Valeriana
officinalis L. Под ограничителен режим са 2 вида: Berberis vulgaris L. и Betonica
officinalis L.
Антропофитите са 181 вида (69.08%). В сравнение с останалите проучени
територии по брой на антропофитите Лилякското плато е преди Роякско плато и
Драгоевска планина. Не са регистрирани въздействия, които да водят до прекомерна
експлоатация или унищожаване на находищата на лечебните растения. Установено е
обратното явление – изоставяне на обработваеми земи на територията на платото, което
води до увеличаване на находищата на част от лечебните растения.
Изводи
Сравнението на установеиите данни за лечебните растения на Лилякското плато
с тези от проучените територии в Североизточна България показва сходни резултати по
отношение на разпределението на видовете по жизнена форма, биологичен тип и
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типове флорни елементи. При съпоставяне с останалите територии по брой на
установените таксони, на реликтните видове, на видовете с природозащитен статут и на
антропофитите сред лечебните растения Лилякското плато е преди Роякско плато и
Драгоевска планина.
Получените в настоящото изследване резултати могат да се използват за
сравнение с други, непроучени до момента географски обекти, разположени както в
Североизточна България, така и на други места в страната.
Литература
1. Асьов Б., А. Петрова, Д. Димитров, Р. Василев, Конспект на висшата флора на
България. Хорология и флорни елементи, Българска фондация “Биоразнообразие”,
С., 2012.
2. Бондев, Ив., Растителността на България. Карта в М 1:600 000 с обяснителен
текст, Унив. изд. “Св. Климент Охридски”, С., 1991.
3. Велев, Ст., Климатично райониране. В: Копралев, И. (гл. ред.). География на
България. Физическа и социално-икономическа география, ГИ на БАН, Фарком, С.,
2002.
4. Велчев, В. (отг. ред.), Флора на НР България, томове 8–9, Изд. на БАН, С., 19821989.
5. Груев, Бл., Б. Кузманов, Обща биогеография, Унив. изд. „Св. Кл. Охридски”, С.,
1994.
6. Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев,
Определител на растенията в България, Акад. изд. на АУ–Пловдив, Пловдив,
2011.
7. Закон за биологичното разнообразие, Приложения III и IV, ДВ. бр. 77 от 9 август
2002 г., c. 9–42. Посл. изм. и доп. ДВ. бр. 27 от 15.03.2013 г.
8. Заповед № РД-83 от 3 февруари 2014 г. за специалния режим на опазване и
ползване на лечебните растения, ДВ, брой 14, 18 февруари 2014 г.
9. Захариев, Д., Флора на Североизточна България. Том 1. Флора на Провадийско
плато, „Химера”, Шумен, 2012.
10. Захариев, Д., Флора на Североизточна България. Том 2. Флора на Преславска
планина, Изд. „Химера”, Шумен, 2012.
11. Захариев, Д., Е. Радославова, Флора на Североизточна България. Том 3. Флора на
Шуменски височини, Изд. „Химера”, Шумен, 2013.
12. Йорданов, Д. (гл. ред.), Флора на НР България, томове 1–7, Изд. на БАН, С., 1963–
1979.
161

13. Карагьозова, В., Дипломна работа на тема: Проучване на лечебните растения на
територията на Роякско плато, Специалност „Биология и химия”, р. об., фак. №
1137, 2012.
14. Кожухаров, Ст. (отг. ред.), Флора на Р България, том 10, Акад. изд. „Проф. М.
Дринов”, С., 1995.
15. Къчева, Ц., Дипломна работа на тема: Проучване на лечебните растения на
Франгенското плато, Специалност „Екология и ООС”, р. об., фак. № 44/07, 2010.
16. Нинов, Н., Почви. В: Копралев, И. (гл. ред.). География на България. Физическа и
социално-икономическа география, ГИ на БАН, Фарком, С., 2002.
17. Пеев, Д., Национален парк „Рила”. План за управление 2001-2010, Приет с решение
№522 на Министерски съвет от 04.07.2001, С., 2001.
18. Пеев, Д. (отг. ред.), Флора на Р България, том 11, Акад. изд. „Проф. М. Дринов”,
С., 2013.
19. Пеев, Д. и др. (ред.), Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби,
ИБЕИ – БАН & МОСВ, С., 2011.
20. Стефанов, Б., Б. Китанов, Култигенни растения и култигенна растителност в
България, Изд. на БАН, С., 1962.
21. Тодорова, И., Дипломна работа на тема: Проучване на лечебните растения в
Драгоевска планина, Специалност „Биология и химия”, з. об., фак. № 563, 2012.
22. Boža, P., G. Anačkov, R. IgiĤ, D. Vukov, D. PoliĤ, Flora “Rimskog šanca” (Vojvodina,
Srbija), 8th Symposium on the flora of Southeastern Serbia an Neighbouring Regions,
Niš, 20-24.06.2005, (2005), 55.
23. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora,
Appendix II, 2009, http://www.cites.org/eng/app/appendices.shtml.
24. Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix I,
2002, http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/104-1.htm.
25. Directive 92/43/EEC, Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the Conservation
of Natural Habitats and of Wild Fauna and Flora, Appendix II, OJ L 206, 22.07.1992.
26. Peev, D., St. Kozuharov, M. Anchev, A. Petrova, D. Ivanova, S. Tzoneva, Biodiversity of
Vascular Plants in Bulgaria, In: Curt Meine (Ed.), Bulgaria's Biological Diversity:
Conservation Status and Needs Assessment, Volumes I and II, Washington, D.C.,
Biodiversity Support Program, 1998.
27. Petrova А., V. Vladimirov (Еds), Red List of Bulgarian vascular plants, Phytologia
Balcanica (2009), 15(1):63–94.
28. Raunkiaer, C., The Life forms of plants and statistical plant geography, Clarendon Press,
Oxford, 1934.
162

THE MEDICINAL PLANTS IN NORTHEAST BULGARIA

Dimcho Zahariev*, Ivaylo Ivanov

Faculty of Natural Sciences, University of Shumen, 115 Universitetska Str., Shumen,
Bulgaria, *E-mail: dimtchoz@abv.bg

Abstract: The study of the medicinal plants on the territory of Northeastern Bulgaria is made
for the first time. To determine the boundaries of the area, we used the map of floristic regions in
Bulgaria. This study was conducted through the analysis of the data for vascular flora, published in
2012 in the Conspectus of the Bulgarian vascular flora. The results show a significant diversity of the
medicinal plants in Northeastern Bulgaria floristic region: 600 species of vascular plants from 357
genera and 101 families. The majority of the families and genera are presented with a small number of
species – from 1 to 4. The analysis of the life form indicates that the hemicryptophytes dominante
(46.17%). The biological types are represented mainly by perennial herbaceous plants (57.67%). The
highest percentage of species are of the circumboreal type (41.00%), followed by species of European
type (27.33%). Among the medicinal plants, there are 3 Balkan endemics and 35 relicts. The number
of species with conservation status is 60 (10.00%). The antropophytes were 366 (61.00%). The
obtained data can be used as a basis for a comparison with the data of the medicinal plants in other
floristic regions, as well as a study of the flora of different geographical sites in Northeastern Bulgaria.
Keywords: Northeast Bulgaria, medicinal plants, analysis

Увод
Най-ранните запазени исторически данни за проучване на лечебните растения у
нас са от 1263 г., когато Йоан Екзарх в „Шестоднев” включва кратък речник с някои
заболявания и средствата за тяхното лечение. Със сигурност нашият народ е използвал
лечебни растения много преди това, но за съжаление не са известни писмени източници
от по-ранен период.
В много от съвременните издания за приложението на лечебните растения у нас
са включени и данни за тяхното разпространение. Специално с тази цел е издаден
„Хорологичен атлас на лечебните растения в България” (Бондев, 1995).
По последни данни (Асьов & др., 2012) в България се срещат 4102 вида висши
растения, принадлежащи към 913 рода и 155 семейства. Във флористичен район
Североизточна България са описани 1727 вида висши растения от 578 рода и 120
семейства (Ангелова & др., 2008).
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Общият брой видове, включени в Закона за лечебните растения (ЗЛР), е 739. От
тях изключваме исландски лишей (Cetraria islandica (L.) Ach.), който не е растение;
цистозира (Cystoseira barbata (Good. еt Wood.) Ag.) – кафяво водорасло; луда
краставица (Ecbalium elaterium L.) – повтаря се два пъти в списъка; блатна перушина
(Hottonia palustris L.), планинско вятърче (Jasione montana L.), жълтугов воловодец
(Orobanche rapum-genistae Thuill.), лечебно миризливче (Calamintha nepeta (L.) Savi.
ssp. glandulosa) и точков салеп (Orchis punctulatа Stev.), които според последните
ботанически данни не се срещат в България. Така реалният брой на лечебните растения
в ЗЛР е 731 вида висши растения.
При проведеното от нас изследване на литературата за лечебните растения в
България установихме, че в страната се използват още 111 спонтанно разпространени
вида лечебни растения. Общият брой на видовете лечебни растения в България е 842
вида, принадлежащи към 442 рода и 118 семейства.
Материал и методи
Настоящото проучване е проведено на базата на анализ на данните за
разпространението на висшите растения в Конспект на висшата флора на България
(Асьов & др., 2012). За определяне на границите на район Североизточна България е
използвана картата на флористичните райони в България. Таксономичното положение
и наименованията на таксоните са възприети така, както са представени в посочения
източник.
Жизнените форми са представени по системата на Raunkiaer (1934). За
определянето им е използвана „Флора на НР България”, томове от 1 до 9 (Йорданов,
1963-1979; Велчев, 1982-1989) и „Флора на Р България”, томове 10 (Кожухаров, 1995) и
11 (Пеев, 2013). Биологичните типове са по Делипавлов & др. (2011). Флорните
елементи и ендемитите са по Асьов & др. (2012). Реликтите са представени по Груев &
Кузманов (1994), Peev & al. (1998), Пеев (2001), Boža & al. (2005).
Природозащитният статут е представен с използване на следните документи:
Приложения II и V на Директива 92/43/ЕЕС на Съвета на Европейската Общност за
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, Приложение I на
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните
местообитания (Бернска конвенция), Приложение II на Kонвенция по международната
търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), Червена книга на
Република България, том 1. Растения и гъби (Пеев и др., 2011), IUCN Red List for
Bulgaria (Petrova & Vladimirov 2009), Приложения III и IV на Закона за биологичното
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разнообразие (2002). Описани са и видовете, включени в Заповед №РД-83 от 03.02.2014
г. за специалния режим на опазване и ползване на лечебните растения през 2014 г.
Антропофитите са по Стефанов & Китанов (1962).
Резултати и обсъждане
Проучването на лечебните растения на територията на Североизточна България
се прави за първи път. Получените резултати показват значително разнообразие на
лечебните растения във флористичен район Североизточна България: 600 вида висши
растения от 357 рода и 101 семейства. Това представлява 71.26% от видовете, 80.77%
от родовете и 85.59% от семействата лечебни растения в България. Систематичен
списък на установените видове е представен в Приложение 1.
Повечето от семействата и родовете са представени с малък брой по-нисши
таксони – от 1 до 4. Преобладаващата част от семействата – 86 (85.15%) са представени
с 1 – 4 рода. Само 15 (14.85%) от семействата включват 5 или повече рода (таблица 1).
С най-много родове са семейства Asteraceae (39), Lamiaceae (26), Apiaceae (25),
Brassicaceae (22), Fabaceae (21). Повечето семейства – 72 (71.29%) имат по 1 – 4 вида.
Само 29 (28.71%) от семействата са представени с 5 или повече видове (таблица 1). С
най-много видове са следните семейства: Asteraceae (72), Lamiaceae (55), Fabaceae (40),
Brassicaceae (32). Тази зависимост е много силно изразена при родовете – само 18
(5.04%) включват 5 или повече вида. С най-много видове са следните родове: Rumex
(9), Veronica (8), Centaurea (7), Orchis (7) и Ranunculus (7).
Таблица 1. Семейства с най-много родове и видове
Семейство

Родове

Видове

Aceraceae

–

5

Apiaceae

25

29

Aspleniaceae

–

6

Asteraceae

39

72

Betulaceae

–

5

Boraginaceae

10

14

Brassicaceae

22

32

Caryophyllaceae

11

16

Chenopodiaceae

–

8
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Euphorbiaceae

–

6

Fabaceae

21

40

Fagaceae

–

5

Geraniaceae

–

6

Iridaceae

–

7

Lamiaceae

26

55

Liliaceae

10

13

Malvaceae

–

7

Oleaceae

–

6

Orchidaceae

–

12

Papaveraceae

5

7

Poaceae

7

7

Polygonaceae

–

16

Primulaceae

5

7

Ranunculaceae

13

25

Rosaceae

13

27

Rubiaceae

–

6

Salicaceae

–

7

Scrophulariaceae

9

25

Solanaceae

6

7

При анализа на жизнените форми (таблица 2) е установено доминиращото
участие на хемикриптофитите – 277 вида (46.17%), следвани от терофитите – 94 вида
(15.67%), фанерофитите – 89 вида (14.83%) и криптофитите – 76 вида (12.67%).
Таблица 2. Разпределение на видовете по жизнена форма
Група

Фанерофити

Подгрупа

Брой
видове

Процент
от общия
брой

89

14.83
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Мегафанерофити

12

2.00

Мезофанерофити

35

5.83

Микрофанерофити

29

4.83

Нанофанерофити

13

2.17

Хамефити (Ch)

26

4.33

Хемикриптофити (H)

277

46.17

Терофити – хемикриптофити (Th-H)

38

6.33

Криптофити

76

12.67

Геофити

57

9.50

Хелофити

13

2.17

Хидрофити

6

1.00

94

15.67

(Ph)

(Cr)

Терофити (Th)

От биологичните типове (таблица 3) преобладават многогодишните тревисти
растения – 346 вида (57.67%). Значително по-малко са едногодишните тревисти
растения – 94 вида (15.67%) и дървесните растения – 40 вида (6.67%).
Таблица 3. Разпределение на видовете по биологичен тип
Биологичен тип

Брой
видове

Процент от
общия брой

Едногодишно тревисто растение

94

15.67

Едногодишно или двугодишно
тревисто растение

32

5.33

Едногодишно или многогодишно
тревисто растение

6

1.00

Двугодишно тревисто растение

20

3.33

Двугодишно или многогодишно
тревисто растение

16

2.67
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Многогодишно тревисто растение

346

57.67

Храст

30

5.00

Храст или дърво

16

2.67

Дърво

40

6.67

По отношение на фитогеографската структура (таблица 4) най-голям процент от
видовете са от циркумбореален тип (41.00%), следвани от видовете от европейски
(27.33%) и средиземноморски тип (16.00%).
Таблица 4. Фитогеографска структура
Флорен елемент

Брой видове

Процент от
общия брой

Средиземноморски тип

96

16.00

Европейски тип
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27.33

Понтийски тип

36

6.00

Циркумбореален тип

246

41.00

Космополитен тип

29

4.83

Адвентивен тип

19

3.17

Балкански ендемичен и
субендемичен тип

9

1.50

Други

1

0.17

Сред лечебните растения има три балкански ендемити и 35 реликти.
Балканските ендемити са: Acanthus balcanicus Heywood & I. Richardson, Achillea
clypeolata Sm. и Aesculus hippocastanum L. От реликтните видове 34 са терциерни –
Betula pendula Roth, Cercis siliquastrum L., Cotinus coggygria Scop., Hedera helix L.,
Ruscus aculeatus L., Ruta graveolens L., Viscum album L. и др., а един вид е кватернерен
реликт – Galanthus nivalis L.
Видовете с природозащитен статут са 60 (10.00%). Четири от тях са включени в
Директива 92/43/ЕЕС. Два вида са в Приложение II „Растителни и животински видове
от значение за Общността, чието съхраняване изисква обявяването на специални
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защитени зони”: Echium russicum J. F. Gmel. и Himantoglossum caprinum (М. Bieb.)
Spreng. Още 2 вида попадат в Приложение V „Растителни и животински видове от
интерес за Общността, чието вземане от дивата природа и експлоатация могат да бъдат
предмет на мерки за управление”: Galanthus nivalis L. и Ruscus aculeatus L.
В Приложение I на Бернската конвенция са включени 3 вида: Cyclamen coum
Mill., Himantoglossum caprinum (М. Bieb.) Spreng. и Paeonia tenuifolia L.
В Приложение II на Конвенция CITES влизат 17 вида: Adonis vernalis L.,
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., Cyclamen coum Mill., Cyclamen hederifolim Aiton,
Galanthus elwesii Hook. f., Galanthus nivalis L., Himantoglossum caprinum (М. Bieb.)
Spreng., Ophrys cornuta Steven, Orchis coriophora L., Orchis militaris L., Orchis morio L.,
Orchis purpurea Huds., Orchis simia Lam., Orchis tridentata Scop., Orchis ustulata L.,
Platanthera bifolia (L.) Rich. и Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.
В IUCN Red List за България в категория „критично застрашени” са включени 2
вида: Astragalus dasyanthus Pall. и Cicuta virosa L. В категория „застрашени” попадат 10
вида: Aesculus hippocastanum L., Anethum graveolens L., Galanthus elwesii Hook. f.,
Galanthus nivalis L., Nuphar lutea (L.) Sm., Nymphaea alba L., Orchis militaris L., Paeonia
tenuifolia L., Ruta graveolens L. и Senecio paludosus L. В категория „уязвими” са също 10
вида: Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., Atropa bella-donna L., Echium russicum J. F.
Gmel., Ephedra distachya L., Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng., Leucojum
aestivum L., Ophrys cornuta Steven, Opopanax chironium (L.) Koch subsp. bulgaricum
(Velen.) Andreev, Orchis ustulata L. и Pulsatilla pratensis (L.) Mill. В категория „почти
застрашени” са 3 вида: Anemone sylvestris L., Cercis siliquastrum L. и Vicia pisiformis L. В
категория „слабо засегнати” са 5 вида: Acanthus balcanicus Heywood & I. Richardson,
Cyclamen coum Mill., Pulmonaria mollis Wulfen ex Hornem., Samolus valerandi L. и Tilia
rubra DC.
В Червена книга на България в категория „критично застрашени” са включени 3
вида: Astragalus dasyanthus Pall., Cicuta virosa L. и Peucedanum ruthenicum M. Bieb. В
категория „застрашени” са 10 вида: Aesculus hippocastanum L., Anethum graveolens L.,
Galanthus elwesii Hook. f., Galanthus nivalis L., Nuphar lutea (L.) Sm., Nymphaea alba L.,
Orchis militaris L., Paeonia tenuifolia L., Ruta graveolens L. и Senecio paludosus L. В
категория „уязвими” са 3 вида: Echium russicum J. F. Gmel., Himantoglossum caprinum
(M. Bieb.) Spreng. и Opopanax chironium (L.) Koch subsp. bulgaricum (Velen.) Andreev.
В Закона за биологичното разнообразие в Приложение III „Защитени видове” са
включени 20 вида: Acorus calamus L., Aesculus hippocastanum L., Anacamptis pyramidalis
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(L.) Rich., Anemone sylvestris L., Cicuta virosa L., Cyclamen coum Mill., Echium russicum J.
F. Gmel., Ephedra distachya L., Galanthus elwesii Hook. f., Galanthus nivalis L.,
Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng., Nuphar lutea (L.) Sm., Nymphaea alba L.,
Opopanax chironium (L.) Koch subsp. bulgaricum (Velen.) Andreev, Ophrys cornuta Steven,
Orchis militaris L., Paeonia tenuifolia L., Peucedanum ruthenicum M. Bieb., Pulsatilla
pratensis (L.) Mill., Ruta graveolens L. В Приложение IV „Под режим на опазване и
регулирано ползване от природата” са включени 26 вида: Asparagus officinalis L.,
Bupleurum rotundifolium L., Crocus chrysanthus (Herbert) Herbert, Crocus pallasii Goldb.,
Dryopteris filix-mas (L.) Schott, Echinops ritro L., Echinops sphaerocephalus L., Gladiolus
communis L., Gladiolus imbricatus L., Gypsophila paniculata L., Helichrysum arenarium
(L.) Moench, Leucojum aestivum L., Lilium martagon L., Orchis coriophora L., Orchis
militaris L., Orchis morio L., Orchis purpurea Huds., Orchis simia Lam., Orchis tridentata
Scop., Orchis ustulata L., Paeonia peregrina Mill., Polygonatum odoratum (Mill.) Druce,
Primula veris L., Ruscus aculeatus L., Salix caprea L., Scilla bifolia L.
От изброените 60 вида лечебни растения с природозащитен статут с най-висока
консервационна стойност са следните: Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng.
(включен в 6 документи); Galanthus nivalis L. и Orchis militaris L. (включени в 5
документи); Cyclamen coum Mill., Echium russicum J. F. Gmel., Galanthus elwesii Hook. f.
и Paeonia tenuifolia L. (включени в 4 документи).
В Заповед №РД-83 от 03.02.2014 г. за специалния режим на опазване и ползване
на лечебните растения през 2014 г. са включени 29 вида. Под забрана за събиране на
билки от естествените им находища са 19 вида: Adonis vernalis L., Althaea officinalis L.,
Artemisia santonicum L. ssp. patens (Neilr.) K. Pers., Asarum europaeum L., Asplenium
trichomanes L., Convallaria majalis L., Glaucium flavum Crantz, Helichrysum arenarium
(L.) Moench, Inula helenium L., Orchis coriophora L., Orchis militaris L., Orchis morio L.,
Orchis purpurea Huds., Orchis simia L., Orchis tridentata Scop., Orchis ustulata L., Phyllitis
scolopendrium (L.) Newman, Ruscus aculeatus L. и Valeriana officinalis L. Под
ограничителен режим са 10 вида: Artemisia alba L., Atropa bella-donna L., Berberis
vulgaris L., Betonica officinalis L., Carlina acanthifolia All., Frangula alnus Mill., Galium
odoratum (L.) Scop., Paeonia peregrina Mill., Primula veris L. и Sedum acre L.
Антропофитите са 366 вида (61.00%). Много от тях са разпространени като
рудерални растения: Capsella bursa-pastoris Moench., Cardaria draba (L.) Desv.,
Chamomilla recutita (L.) Rauschert, Chelidonium majus L., Conium maculatum L., Conyza
canadensis (L.) Cronquist, Galium aparine L., Heracleum sibiricum L., Lactuca serriola L.,
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Parietaria officinalis L., Plantago major L., Sambucus ebulus L., Solanum dulcamara L.,
Urtica dioica L. и др.
Получените данни могат да се използват като основа за сравнение с данните за
лечебните растения в други флористични райони, както и при проучване на флората на
различни географски обекти в Североизточна България.
Изводи
Инвентаризацията на лечебните растения на територията на флористичен район
Североизточна България е само първата стъпка от дълга поредица необходими
изследвания: картиране на разпространението, проучване на състоянието, заплахите и
перспективите пред популациите, ресурсна характеристика на находищата с
промишлени запаси. След изготвянето на подобни инвентаризации в останалите
флористични райони на страната, получените данни могат да бъдат сравнени и да бъдат
установени закономерностите в разпространението на лечебните растения в България.
Приложение 1
Систематичен списък на видовете лечебни растения във флористичен район
Североизточна България
Отдел Equisetophyta
Сем. Equisetaceae: Equisetum arvense L., Equisetum palustre L., Equisetum telmateia Ehrh.
Отдел Polypodiophyta
Сем. Aspidiaceae: Dryopteris filix-mas (L.) Schott; Сем. Aspleniaceae: Asplenium
adiantum-nigrum L., Asplenium ruta-muraria L., Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.,
Asplenium trichomanes L., Ceterach officinarum DC., Phyllitis scolopendrium (L.) Newm.;
Сем. Hypolepidaceae: Pteridium aqulinum (L.) Kuhn; Сем. Polypodiaceae: Polypodium
vulgare L.; Сем. Athyriaceae: Athyrium filix-femina (L.) Roth
Отдел Magnoliophyta
Клас Pinopsida
Сем. Cupressaceae: Juniperus communis L.
Клас Gnetopsida
Сем. Ephedraceae: Ephedra distachya L.
Клас Magnoliopsida
Сем. Acanthaceae: Acanthus balcanicus Heywood & I. Richardson; Сем. Aceraceae: Acer
campestre L., Acer negundo L., Acer platanoides L., Acer pseudoplatanus L., Acer tataricum
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L.; Сем. Adoxaceae: Adoxa moschatellina L.; Сем. Amaranthaceae: Amaranthus
retroflexus L.; Сем. Anacardiaceae: Cotinus coggygria Scop.; Сем. Apiaceae: Aegopodium
podagraria L., Aethusa cynapium L., Anethum graveolens L., Angelica sylvestris L.,
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm., Bifora radians M. Bieb., Bupleurum rotundifolium L.,
Chaerophyllum bulbosum L., Chaerophyllum temulentum L., Cicuta virosa L., Conium
maculatum L., Daucus carota L., Eryngium campestre L., Ferulago sylvatica (Besser) Rchb.,
Foeniculum vulgaris Mill., Heracleum sibiricum L., Laser trilobum (L.) Borkh., Oenanthe
aquatica (L.) Poir., Opopanax chironium (L.) Koch, Pastinaca sativa L., Peucedanum
arenarium Waldst. & Kit., Peucedanum officinale L., Peucedanum ruthenicum M. Bieb.,
Sanicula europaea L., Scandix pecten-veneris L., Seseli rigidum Waldst. & Kit., Seseli
tortuosum L., Tordylium maximum L., Torilis arvensis (Hudson) Link; Сем. Apocynaceae:
Vinca herbacea Waldst. & Kit.; Сем. Araliaceae: Hedera helix L.; Сем. Aristolochiaceae:
Aristolochia clematitis L., Asarum europaeum L.; Сем. Asclepiadaceae: Vincetoxicum
hirundinaria Medicus Сем. Asteraceae: Achillea clypeolata Sm., Achillea millefolium L.,
Achillea nobilis L., Anthemis arvensis L., Anthemis cotula L., Anthemis tinctoria L., Arctium
lappa L., Arctium minus Bernh., Arctium tomentosum Mill., Artemisia absinthium L.,
Artemisia alba L., Artemisia annua L., Artemisia campestris L., Artemisia santonicum L. ssp.
patens (Neilr.) K. Pers., Artemisia vulgaris L., Bellis perennis L., Bidens tripartita L.,
Carduus acanthoides L., Carlina acanthifolia All., Carlina vulgaris L., Carthamus lanatus
L., Centaurea calcitrapa L., Centaurea cyanus L., Centaurea diffusa Lam., Centaurea
pannonica (Heuffel) Simonk., Centaurea rocheliana (Heuffel) Dostál, Centaurea stoebe L.,
Centaurea solstitialis L., Chamomilla recutita (L.) Rauscher, Chamomilla suaveolens (Pursh)
Rydb., Cichorium intybus L., Cirsium vulgare (Savi) Ten., Conyza canadensis (L.) Cronquist,
Echinops ritro L., Echinops sphaerocephalus L., Eupatorium cannabinum L., Filago
lutescens Jord., Filago vulgaris Lam., Galinsoga parviflora Cav., Gnaphalium uliginosum L.,
Helichrysum arenarium (L.) Moench, Hieracium pilosella L., Hypochaeris radicata L., Inula
aschersoniana Janka, Inula britanica L., Inula ensifolia L., Inula germanica L., Inula
helenium L., Lactuca serriola L., Leucanthemum vulgare Lam., Matricaria trichophylla
(Boiss.) Boiss., Onopordum acanthium L., Onopordum tauricum Wilid., Petasites hybridus
(L.) Gaertn., Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., Pulicaria vulgaris Gaertn., Scorzonera
hispanica L., Senecio jacobaea L., Senecio othonnae M. Bieb., Senecio paludosus L., Senecio
viscosus L., Senecio vulgaris L., Silybum marianum (L.) Gaertn., Solidago gigantea Aiton,
Solidago virgaurea L., Tanacetum vulgare L., Taraxacum officinale Weber, Tragopogon
pratensis L., Tussilago farfara L., Xanthium spinosum L., Xanthium strumarium L.,
Xeranthemum annuum L.; Сем. Berberidaceae: Berberis vulgaris L.; Сем. Betulaceae:
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., Betula pendula Roth, Carpinus betulus L., Corylus avellana L.,
Corylus colurna L.; Сем. Boraginaceae: Anchusa officinalis L., Buglossoides arvensis (L.) I.
M. Johnst., Buglossoides purpurocaerulea (L.) I. M. Johnst., Cerinthe minor L., Cynoglossum
officinale L., Echium italicum L., Echium russicum J. F. Gmel., Echium vulgare L.,
Heliotropium europaeum L., Lithospermum officinale L., Myosotis arvensis (L.) Hill.,
Pulmonaria mollis Wulfen ex Hornem., Pulmonaria officinalis L., Symphytum officinale L.;
Сем. Brassicaceae: Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande, Alyssum alyssoides (L.)
L., Armoracia rusticana G. Gaertn., B. Mey. & Scherb., Barbarea vulgaris R. Br., Brassica
nigra (L.) Koch, Bunias orientalis L., Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus, Cardamine
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bulbifera (L.) Crantz, Cardaria draba (L.) Desv., Coronopus squamatus (Forssk.) Asch.,
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl, Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., Erysimum
crepidifolium Rchb., Erysimum diffusum Ehrh., Erysimum repandum L., Euclidium syriacum
(L.) R. Br., Hesperis matronalis L., Lepidium campestre (L.) R. Br., Lepidium graminifolium
L., Lepidium latifolium L., Lepidium perfoliatum L., Lepidium ruderale L., Myagrum
perfoliatum L., Nasturtium officinale R. Br., Raphanus raphanistrum L., Rorippa austriaca
(Crantz) Besser, Rorippa pyrenaica (L.) Rchb., Rorippa sylvestris (L.) Besser, Sisymbrium
loeselii L., Sisymbrium officinale (L.) Scop., Thlaspi alliaceum L., Thlaspi arvense L.; Сем.
Campanulaceae: Campanula persicifolia L.; Сем. Cannabaceae: Cannabis sativa L.,
Humulus lupulus L.; Сем. Caprifoliaceae: Lonicera xylosteum L., Sambucus ebulus L.,
Sambucus nigra L.; Сем. Caryophyllaceae: Agrostemma githago L., Gypsophila paniculata
L., Herniaria glabra L., Herniaria hirsuta L., Herniaria incana Lam., Lychnis coronaria (L.)
Desr., Lychnis flos-cuculi L., Minuartia setacea (Thuill.) Hayek, Saponaria officinalis L.,
Scleranthus annuus L., Scleranthus perennis L., Silene otites (L.) Wibel., Spergularia rubra
(L.) J. & C. Presl, Stellaria graminea L., Stellaria media (L.) Vill., Viscaria vulgaris Röhl.;
Сем. Celastraceae: Euonymus europaeus L., Euonymus verrucosus Scop.; Сем.
Chenopodiaceae: Atriplex rosea L., Chenopodium album L., Chenopodium botrys L.,
Chenopodium hybridum L., Chenopodium polyspermum L., Chenopodium rubrum L.,
Chenopodium vulvaria L., Salsola ruthenica Iljin; Сем. Convolvulaceae: Calystegia sepium
(L.) R. Br., Convolvulus arvensis L.; Сем. Cornaceae: Cornus mas L.; Сем. Crassulaceae:
Sedum acre L., Sedum album L., Sedum maximum (L.) Suter; Сем. Cucurbitaceae: Bryonia
alba L., Ecbalium elaterium (L.) A. Rich.; Сем. Cuscutaceae: Cuscuta europaea L.; Сем.
Dioscoreaceae: Tamus communis L.; Сем. Dipsacaceae: Dipsacus fullonum L., Knautia
arvensis (L.) Coult., Scabiosa ochroleuca L.; Сем. Elaeagnaceae: Elaeagnus angustifolia L.;
Сем. Euphorbiaceae: Euphorbia amygdaloides L., Euphorbia cyparissias L., Euphorbia
myrsinites L., Euphorbia peplus L., Mercurialis annua L., Mercurialis perennis L.; Сем.
Fabaceae: Amorpha fruticosa L., Anthyllis vulneraria L., Astragalus dasyanthus Pall.,
Astragalus glycyphylloides DC., Astragalus glycyphyllos L., Bituminaria bituminosa (L.)
Stirt., Cercis siliquastrum L., Chamaecytisus albus (Hacq.) Rothm., Chamaecytisus hirsutus
(L.) Link, Chamaespartium sagittale (L.) Gibbs., Colutea arborescens L., Coronilla
scorpioides (L.) C. Koch., Coronilla varia L., Galega officinalis L., Genista ovata Waldst. &
Kit., Genista tinctoria L., Gleditsia triacanthos L., Lathyrus niger (L.) Bernh., Lathyrus
pratensis L., Lathyrus sylvestris L., Lathyrus tuberosus L., Lathyrus vernus (L.) Bernh., Lotus
corniculatus L., Medicago sativa L., Melilotus alba Medicus, Melilotus officinalis (L.) Pall.,
Ononis arvensis L., Ononis spinosa L., Robinia pseudoacacia L., Trifolium alpestre L.,
Trifolium arvense L., Trifolium pannonicum Jacq., Trifolium pratense L., Trifolium repens L.,
Trigonella coerulea (L.) Ser., Trigonella procumbens (Besser) Rchb., Vicia cracca L., Vicia
grandiflora Scop., Vicia pisiformis L., Vicia sativa L.; Сем. Fagaceae: Fagus orientalis
Lipsky, Fagus sylvatica L., Quercus dalechampii Ten., Quercus frainetto Ten., Quercus
robur L.; Сем. Gentianaceae: Centaurium erythraea Raf., Centaurium pulchellum (Sw.)
Druce, Gentiana cruciata L.; Сем. Geraniaceae: Erodium cicutarium
Geranium
dissectum L., Geranium macrorrhizum L., Geranium pyrenaicum Burm. f., Geranium
robertianum L., Geranium sanguineum L.; Сем. Globulariaceae: Globularia aphyllanthes
Crantz; Сем. Haloragaceae: Myriophyllum spicatum L.; Сем. Hippocastanaceae: Aesculus
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hippocastanum L.; Сем. Hypericaceae: Hypericum maculatum Crantz., Hypericum
perforatum L.; Сем. Juglandaceae: Juglans regia L.; Сем. Lamiaceae: Acinos arvensis
(Lam.) Dandy, Acinos suaveolens (Sm.) Don, Ajuga chamaepitys (L.) Schreb., Ajuga
laxmanii (L.) Benth., Ajuga reptans L., Ballota nigra L., Betonica officinalis L., Calamintha
nepeta (L.) Savi, Calamintha sylvatica Bromf., Clinopodium vulgare L., Galeopsis ladanum
L., Galeopsis speciosa Mill., Galeopsis tetrachit L., Glechoma hederacea L., Glechoma
hirsuta Waldst. & Kit., Lamium maculatum L., Lamium purpureum L., Leonurus cardiaca L.,
Lycopus europaeus L., Marrubium peregrinum L., Marrubium vulgare L., Melissa officinalis
L., Melittis melissophyllum L., Mentha aquatica L., Mentha arvensis L., Mentha longifolia
(L.) Huds., Mentha pulegium L., Mentha spicata L., Nepeta cataria L., Origanum vulgare L.,
Phlomis tuberosa L., Prunella vulgaris L., Salvia aethiops L., Salvia glutinosa L., Salvia
nemorosa L., Salvia pratensis L., Salvia sclarea L., Salvia verticillata L., Satureja montana
L., Scutellaria altissima L., Scutellaria galericulata L., Scutellaria hastifolia L., Sideritis
montana L., Stachys annua L., Stachys germanica L., Stachys recta L., Stachys sylvatica L.,
Teucrium chamaedrys L., Teucrium montanum L., Teucrium polium L., Teucrium scordium
L., Thymus callieri Borbás ex Velen., Thymus glabrescens Willd., Thymus pulegioides L.,
Thymus sibthorpii Benth.; Сем. Lemnaceae: Lemna minor L., Spirodela polyrhiza (L.)
Schleid.; Сем. Loranthaceae: Loranthus europaeus Jacq., Viscum album L.; Сем.
Lythraceae: Lythrum salicaria L., Lythrum virgatum L.; Сем. Malvaceae: Alcea pallida
(Waldst. & Kit. ex Willd.) Waldst. & Kit., Alcea rosea L., Althaea officinalis L., Lavatera
thuringiaca L., Malva neglecta Wallr., Malva pusilla Sm., Malva sylvestris L.; Сем.
Moraceae: Morus alba L., Morus nigra L.; Сем. Nymphaeaceae: Nuphar lutea (L.) Sm.,
Nymphaea alba L. Сем. Oleaceae: Fraxinus excelsior L., Fraxinus ornus L., Fraxinus
oxycarpa М. Вieb. ex Willd., Jasminum fruticans L., Ligustrum vulgare L., Syringa vulgaris
L.; Сем. Onagraceae: Epilobium angustifolium Vill., Epilobium parviflorum Schreb.,
Oenothera biennis L.; Сем. Oxalidaceae: Oxalis acetosella L.; Сем. Paeoniaceae: Paeonia
peregrina Mill., Paeonia tenuifolia L.; Сем. Papaveraceae: Chelidonium majus L.,
Corydalis bulbosa (L.) DC., Corydalis solida (L.) Schwarz, Fumaria officinalis L., Fumaria
vaillantii Loisel., Glaucium flavum Crantz, Papaver rhoeas L.; Сем. Phytolacaceae:
Phytolacca americana L.; Сем. Plantaginaceae: Plantago lanceolata L., Plantago major L.,
Plantago media L., Plantago scabra Moench; Сем. Plumbaginaceae: Plumbago europaea
L.; Сем. Polygalaceae: Polygala major Jacq.; Сем. Polygonaceae: Bilderdykia dumetorum
(L.) Dumort., Persicaria hydropiper (L.) Opiz, Persicaria lapathifolia (L.) Gray, Persicaria
maculata (Raf.) Gray, Persicaria mitis (Schrank) Opiz, Polygonum arenastrum Boreau,
Polygonum aviculare L., Rumex acetosa L., Rumex acetosella L., Rumex aquaticus L., Rumex
crispus L., Rumex hydrolapathum Huds., Rumex obtusifolius L., Rumex palustris Sm., Rumex
patientia L., Rumex pulcher L.; Сем. Portulacaceae: Portulaca oleracea L.; Сем.
Primulaceae: Anagallis arvensis L., Cyclamen coum Mill., Cyclamen hederifolim Aiton,
Lysimachia nummularia L., Primula acaulis (L.) L., Primula veris L., Samolus valerandi L.;
Сем. Ranunculaceae: Aconitum lycoctonum L. ssp. neapolitanum (Ten.) Nym., Actaea
spicata L., Adonis aestivalis L., Adonis vernalis L., Anemone ranunculoides L., Anemone
sylvestris L., Caltha palustris L., Clematis recta L., Clematis vitalba L., Consolida hispanica
(Costa) Greuter & Burdet, Consolida regalis Gray, Helleborus odorus Waldst. & Kit.,
Isopyrum thalictroides L., Nigella arvensis L., Pulsatilla pratensis (L.) Mill., Ranunculus
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acris L., Ranunculus ficaria L., Ranunculus flammula L., Ranunculus lingua L., Ranunculus
polyanthemos L., Ranunculus repens L., Ranunculus sceleratus L., Thalictrum aquilegifolium
L., Thalictrum flavum L., Thalictrum minus L.; Сем. Resedaceae: Reseda inodora Rchb.,
Reseda lutea L., Reseda luteola L.; Сем. Rhamnaceae: Frangula alnus Mill., Paliurus
spina-christi Mill., Rhamnus catharticus L.; Сем. Rosaceae: Agrimonia eupatoria L.,
Agrimonia procera Wallr., Crataegus monogyna Jacq., Crataegus pentagyna Waldst. & Kit.,
Filipendula vulgaris Moench, Fragaria vesca L., Geum urbanum L., Malus sylvestris Mill.,
Potentilla anserina L., Potentilla argentea L., Potentilla cinerea Chaix ex Vill., Potentilla
erecta (L.) Raeusch., Potentilla reptans L., Prunus avium L., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus
fruticosa Pall., Prunus mahaleb L., Prunus spinosa L., Pyrus pyraster Burgsd., Rosa canina
L., Rosa corymbifera Borkh., Rosa gallica L., Rubus caesius L., Sanguisorba minor Scop.,
Sorbus aucuparia L., Sorbus domestica L., Sorbus torminalis (L.) Crantz; Сем. Rubiaceae:
Cruciata glabra (L.) Ehrend., Cruciata laevipes Opiz, Galium aparine L., Galium odoratum
(L.) Scop., Galium verum L., Rubia tinctorum L.; Сем. Rutaceae: Dictamnus albus L., Ruta
graveolens L.; Сем. Salicaceae: Populus alba L., Populus nigra L., Populus tremula L.,
Salix alba L., Salix caprea L., Salix fragilis L., Salix purpurea L.; Сем. Saxifragaceae:
Saxifraga bulbifera L., Saxifraga rotundifolia L.; Сем. Scrophulariaceae: Digitalis
ferruginea L., Digitalis grandiflora Mill., Digitalis lanata Ehrh., Euphrasia rostkoviana
Hayne, Euphrasia stricta D. Wolff., Gratiola officinalis L., Kickxia elatine (L.) Dumort.,
Kickxia spuria (L.) Dumort., Lathraea squamaria L., Linaria vulgaris Mill., Scrophularia
canina L., Scrophularia nodosa L., Scrophularia umbrosa Dumort., Verbascum densiflorum
Bertol., Verbascum nigrum L., Verbascum phlomoides L., Verbascum phoeniceum L.,
Veronica anagalis-aquatica L., Veronica arvensis L., Veronica austriaca L., Veronica
beccabunga L., Veronica chamaedrys L., Veronica officinalis L., Veronica prostrata L.,
Veronica spicata L. subsp. orchidea (Crantz) Hayek; Сем. Simarоubaceae: Ailanthus
altissima (Mill.) Swingle; Сем. Solanaceae: Atropa bella-donna L., Datura stramonium L.,
Hyoscyamus niger L., Lycium barbarum L., Physalis alkekengii L., Solanum dulcamara L.,
Solanum nigrum L.; Сем. Staphyleaceae: Staphylea pinnata L.; Сем. Tamaricaceae:
Tamarix ramosissima Ledeb.; Сем. Tiliaceae: Tilia cordata Mill., Tilia platyphyllos Scop.,
Tilia rubra DC., Tilia tomentosa Moench; Сем. Ulmaceae: Celtis australis L., Ulmus glabra
Huds., Ulmus minor Mill.; Сем. Urticaceae: Parietaria lusitanica L., Parietaria officinalis
L., Urtica dioica L., Urtica urens L.; Сем. Valerianaceae: Valeriana officinalis L.,
Valerianella coronata (L.) DC.; Сем. Verbenaceae: Verbena officinalis L.; Сем. Violaceae:
Viola hirta L., Viola odorata L., Viola tricolor L.; Сем. Zygophyllaceae: Peganum harmala
L., Tribulus terrestris L., Zygophyllum fabago L.
Клас Liliopsida
Сем. Alismataceae: Alisma plantago-aquatica L.; Сем. Amaryllidaceae: Galanthus elwesii
Hook. f., Galanthus nivalis L., Leucojum aestivum L.; Сем. Araceae: Acorus calamus L.,
Arum maculatum L.; Сем. Butomaceae: Butomus umbellatus L.; Сем. Cyperaceae: Carex
ligerica J. Gay, Carex riparia Curtis; Сем. Hydrocharitaceae: Hydrocharis morsus-ranae
L.; Сем. Iridaceae: Crocus chrysanthus (Herbert) Herbert, Crocus pallasii Goldb., Gladiolus
communis L., Gladiolus imbricatus L., Iris graminea L., Iris pseudacorus L., Iris pumila L.;
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Сем. Juncaceae: Juncus inflexus L.; Сем. Liliaceae: Allium rotundum L., Allium
scorodoprasum L., Allium ursinum L., Asparagus officinalis L., Colchicum autumnale L.,
Convallaria majalis L., Lilium martagon L., Nectaroscordum siculum (Ucria) Lindl.,
Polygonatum multiflorum (L.) All., Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, Ruscus aculeatus
L., Scilla bifolia L., Veratrum nigrum L.; Сем. Orchidaceae: Anacamptis pyramidalis (L.)
Rich., Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng., Ophrys cornuta Steven, Orchis
coriophora L., Orchis militaris L., Orchis morio L., Orchis purpurea Huds., Orchis simia
Lam., Orchis tridentata Scop., Orchis ustulata L., Platanthera bifolia (L.) Rich., Platanthera
chlorantha (Custer) Rchb.; Сем. Poaceae: Anthoxanthum odoratum L., Briza media L.,
Cynodon dactylon (L.) Pers., Elymus repens (L.) Gould., Lolium temulentum L., Sclerochloa
dura (L.) P. Beauv., Sorghum halepense (L.) Pers.; Сем. Smilacaceae: Smilax excelsa L.;
Сем. Sparganiaceae: Sparganium erectum L.; Сем. Typhaceae: Typha angustifolia L.,
Typha latifolia L.
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STUDY ON THE CURRENT USE OF FOUR IMPORTANT MEDICINAL PLANTS
OF LAMIACEAE IN BULGARIA
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Irina Yotova, Milen Ivanov, Elitsa Evstatieva

Faculty of Natural Sciences, University of Shumen, 115 Universitetska Str., Shumen,
Bulgaria, E-mail: jenidim@abv.bg

Abstract: Ethnobotany is the scientific study of the indigenous knowledge on diversity and
use of native plants. In contemporary society, various factors – globalization , urbanization ,
migration, free access to information etc. influence transmitted from one generation to the next
medicinal plants knowledge. In Bulgaria herbal medicines have been utilized since centuries.
Lamiaceae is among the three families with the greatest medicinal plants diversity. Lamiaceae species
thyme, mint, lemon balm and oregano are often used in folk medicine. In order to establish current
trends regarding the use of these valuable medicinal plants a survey was conducted in the period from
April to September 2013. In the survey, 220 people were interviewed. Demographic profiles of the
respondents were evaluated. Then the participants were questioned for the following item: “Do you
use any of these herbs: thyme, mint, lemon balm and oregano." In order to disclose correlations
between demographic features of the participants and their answers cross-relationships were analyzed.
The data revealed that a large proportion of respondents had used these plants. Mint (83.18%)
and thyme (75.91%) were the most commonly used herbs. Lemon balm is used by 55.45% of the
respondents and oregano – by 50.45% of them.
We identified that age of respondents had sufficient influence on the answer to the question. The
number of people with positive answer increased in the age groups 61 and over. Level of education
had moderate impact on the use of relatively lesser used herbs – oregano and lemon balm. Living in
urban or rural regions also had moderate influence – urban population was more familiar with these
plants.
The analysis showed the persistence of traditional knowledge for these plants. At the same time,
the results revealed better knowledge on medicinal plants in groups of better educated people and in
urban population.
Keywords: ethnobotanical survey, Lamiaceae, thyme, mint, lemon balm, oregano, folk
medicine

Увод
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Етноботаниката е наука, изучаваща традиционните познания на коренното
население относно растителното разнообразие и използването на местните растения
(Abbasi и др., 2012). Съвременната етноботаника е мултидисциплинарна област, която
акцентира предимно върху употребата на растенията в местната етнофармакология и
етномедицина (Choudhary et al., 2008).
България се слави с богата флора и вековни традиции в използването на лечебни
растения (Nedelcheva, 2012). Едно от трите семейства с най-голямо разнообразие на
лечебни растения в нашата страна е семейство Lamiaceae (Устноцветни) (Evstatieva и
др., 2007; Kozuharova и др., 2013). Това семейство е един от основните източници на
лекарствени и етеричномаслени растения в цял свят, което го прави обект на
многостранни етноботанически проучвания (Naghibi и др., 2005; Raja, 2012).
Едни от най-често използваните в народната медицина видове от сем.
Устноцветни са мащерка, мента, маточина и риган (Таблица 1). Тези растения от
векове намират приложение като подправки в кулинарията и като средство за
профилактика и лечение на различни заболявания (Dababneh, 2007; Adinee и др., 2008;
Chishti и др., 2013; Chawla и Thakur, 2013). Съвременната наука потвърждава лечебните
им свойства (Rasooli и Mirmostafa, 2002; Mimica-Dukic и др., 2004; López и др., 2010;
Chishti и др., 2013; Chawla и Thakur, 2013; Cleff и др., 2013).
Таблица 1. Приложение на мащерка, мента, маточина и риган
Растение
Мащерка (Thymus sp.)

Мента (Mentha sp.)

Маточина (Melissа
officinalis L.)
Риган (Origanum
vulgare L.)

Приложение по литературни данни
спастична кашлица, хроничен бронхит, бронхиална астма (1)
хронични гастрити, язва, стомашни спазми и колики,
храносмилателни смущения (1, 4)
възпаление на устната лигавица (1)
храносмилателни разстройства с болки, гадене, повръщане (1, 6,7 )
външно при главоболие, мигрена (1)
възпаления на дихателните пътища (1, 6)
възпаления на венците (1, 6)
кожни проблеми - акне, изгаряния и др. (6)
нервно успокояващо действие при неврози и мигрена (1, 7)
безсъние (5)
лека до умерена форма на болестта на Алцхаймер (3)
възпаления на венците и устната лигавица (1)
остри катари на дихателните пътища, бронхиална астма (1, 2)
стомашно-чревни заболявания – газове, спазми (1, 2)
нерван възбуда, безсъние, главоболие (1)
дерматологични проблеми – екземи, ужилване от насекоми,
облекчаване на сърбеж (2)
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През последните десетилетия в много райони на света се отчита загуба на
традиционните знания относно лечебните растения (Vandebroek and Balick, 2012;
Evstatieva и др., 2013). Поради това редица проучвания са насочени към установяване
на факторите, влиящи върху използването на тези растения в съвременното общество
(Sarper и др., 2009; Akaydin и др., 2013). Провеждането на интервюта с представители
на местното население е основен метод за събиране на данни в етноботаниката (Sarper
и др., 2009; Çakılcıoğlu и др., 2010; Akaydin и др., 2013; Kilic и Bagci, 2013).
Целта на настоящото проучване е да се установят съвременните тенденции в
използването на четири ценни лечебни растения от сем. Устноцветни: мащерка, мента,
маточина и риган.
Материали и методи
Настоящото проучване беше проведено с участието на студенти от кръжок
“Етноботаника” към ШУ „Епископ К. Преславски”. Продължителността беше шест
месеца: от април до септември 2013 г. и бяха включени различни райони на България.
Данните бяха събирани чрез метода итервю (Sarper и др., 2009; Akaydin, 2013).
Респондентите бяха избрани на случаен принцип. Всеки респондент беше помолен да
удостовери съгласие за участие.
За установяване на демографският профил на респондентите беше събрана
информация за следните демографски показатели: пол, възраст, образование,
местоживеене.
Респондентите бяха помолени да отговорят на следния въпрос: „Употребявате
ли някоя от тези билки: 1) мащерка, 2) мента, 3) маточина и 4) риган?”.
Влиянието на отделните демографски показатели върху отговорите на
респондентите беше оценено чрез коефициента на взаимосвързаност на Пирсън (r)
(Вълчев и Йорданова, 2004). Степеннта на влияние на всеки демографски показател се
определяше въз основа на следната скала:
стойност на r
от 0 до 0.3
от 0.3 до 0.5
от 0.5 до 0.7
от 0.7 до 0.9
от 0.9 до 1

влияние
слабо
умерено
значително
силно
много силно
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Статистическата значимост на отклонението на експерименталните данни от
теоретично очакваните данни за зависимостта между демографските характеристики на
участниците и техните отговори на въпросите от анкетната карта относно използването
на билки и билкови препарати беше анализирана чрез метода χ квадрат (χ2) и при
P≤0.05 зависимостта се ценяваше като достоверна. (Вълчев и Йорданова, 2004).
Резултати и обсъждане
Демографските характеристики на респондентите, участващи в настоящото
анкетно проучване са представени на Фигура 1.

Пол

Възраст

39,09%
мъж

60.91%

жена

40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

Образование

Местоживеене

4.09% 13.18%
основно
30.91%
51.82%

25.00%

2.73%

средно
висше

град
72.27%

без отговор

село
без отговор

Фигура 1. Демографски профил на респондентите (n=220).
Отговорите на въпроса: „Употребявате ли някоя от тези билки: мащерка, мента,
маточина и риган” са представени в Таблица 2. Както се вижда, преобладаващата част
от анкетираните употребяват мента (83.18%) и мащерка (75.91%). Около половината от
интервюираните използват маточина (55.45%) и риган (50.45%).
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Таблица 2. Отговори на респондентите на поставения въпрос (n=220).
Въпроси
Отговори
n (%)
Използвате ли мащерка
Да
167 (75.91)
Не
51 (23.18)
Използвате ли мента
Да
183 (83.18)
Не
35 (15.91)
Използвате ли
Да
122 (55.45)
маточина
Не
96 (43.64)
Използвате ли риган
Да
111 (50.45)
Не
107 (48.64)
n - брой; Процентът е различен от 100.00% защото някои от респондентите не са отговорили.

Обект

на

по-нататъшен

анализ

беше

установяване

на

влиянието

на

демографските показатели на респондентите върху отговорите, които дават на
зададения въпрос.
В Табл. 3 е представено влиянието на възрастта върху отговорите на въпроса
„Употребявате ли .....“. Анализът показва, че възрастта на респондентите оказва силно
(r=0.72, r=0.76 и r=0.74) или значително (r=0.69) влияние върху отговорите. Най-голям е
дела на анкетираните, използващи четирите билки, във възрастовата група от 61 до 70
г. и/или в групата над 70 г. Това вероятно се дължи на по-продължителния опит на
респондентите от тези възрастови групи в използването на лечебни растения.
Таблица 3. Влияние на възрастта на респондентите (n=220) върху отговорите.
Въпроси
Възраст на
Отговори на въпросите
Да, nОтговори
(%)
Не, n (%)
респондентите
на въпросите
Използвате ли
До 20 г. (n:39)
28 (71.79)
11 (28.21)
мащерка
От 21 до 30 г. (n:63)
46 (73.02)
17 (26.98)
От 31 до 40 г. (n:26)
21(80.77)
5 (19.23)
От 41 до 50 г. (n:30)
22 (73.33)
7 (23.33)
От 51 до 60 г. (n:36)
30 (83.33)
6 (16.67)
От 61 до 70 г. (n:17)
15 (88.24)
2 (11.76)
Над 70 г. (n:8)
5 (62.50)
3 (37.50)
r=0.72d
P<0.05
Използвате ли
До 20 г. (n:39)
32 (82.05)
7 (17.95)
мента
От 21 до 30 г. (n:63)
51 (80.95)
12 (19.05)
От 31 до 40 г. (n:26)
22 (84.62)
4 (15.38)
От 41 до 50 г. (n:30)
21 (70.00)
8 (26.67)
От 51 до 60 г. (n:36)
32 (88.89)
4 (11.11)
От 61 до 70 г. (n:17)
17 (100.00)
0 (00.00)
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Над 70 г. (n:8)

8 (100.00)
0 (00.00)
r=0.69c
P<0.05
Използвате ли
До 20 г. (n:39)
15 (38.46)
24 (61.54)
маточина
От 21 до 30 г. (n:63)
26 (41.27)
37 (58.73)
От 31 до 40 г. (n:26)
16 (61.54)
10 (38.46)
От 41 до 50 г. (n:30)
19 (63.33)
10 (33.33)
От 51 до 60 г. (n:36)
25 (69.44)
11 (30.56)
От 61 до 70 г. (n:17)
15 (88.24)
2 (11.76)
Над 70 г. (n:8)
6 (75.00)
2 (25.00)
r=0.76d
P< 0.05
d
r=0.76
Използвате ли
До 20 г. (n:39)
13 (33.33)
26 (66.67)
риган
От 21 до 30 г. (n:63)
27 (42.86)
36 (57.14)
От 31 до 40 г. (n:26)
16 (61.54)
10 (38.46)
От 41 до 50 г. (n:30)
15 (50.00)
14 (46.67)
От 51 до 60 г. (n:36)
24 (66.67)
12 (33.33)
От 61 до 70 г. (n:17)
9 (52.94)
8 (47.06)
Над 70 г. (n:8)
7 (87.50)
1 (12.50)
r=0.74d
P<0.05
d
n – брой; Р<0.05 – разликите са статистически достоверни,
P>0.05
– няма статистическа достоверност; r
r=0.74
- корелационен коефициент на Пирсън: с – значителна, d – силна корелация. Процентът е различен от
100.00% защото някои от респондентите не са отговорили.

Образованието оказва умерено влияние върху отговорите на въпроса относно
употребата на мащерка, маточина и риган и слабо влияние върху употребата на мента.
(Таблица 4). Най-голям дял от анкетираните употребяващи маточина и риган са с
висше образование, съответно 66.18% и 70.59%. Интерес представлява фактът, че тези
две растения са сравнително по-слабо познати (Таблица 2). При използващите
мащерка делът на хората с основно (86.21%) и висше образование (85.29%) е почти
еднакъв. Делът на анкетираните, които използват мента с основно (82.76%), средно
(84.21%) и висше (83.82%) образование е почти равен.
Таблица 4. Влияние на образованието на респондентите (n=220)върху отговорите.
Въпроси
Възраст на
Отговори на въпросите
респондентите
Да, n (%)
Не, n (%)
Използвате ли
Основно (n:29)
25 (86.21)
4 (13.79)
мащерка
Средно (n:114)
79 (69.30)
35 (30.70)
Висше (n:68)
58 (85.29)
9 (13.24)
b
r=0.36
P<0.05
Използвате ли
Основно (n:29)
24 (82.76)
5 (17.24)
мента
Средно (n:114)
96 (84.21)
18 (15.79)
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Висше (n:68)

57 (83.82)
10 (14.71)
a
r=0.28
P<0.05
Използвате ли
Основно (n:29)
13 (44.83)
16 (55.17)
маточина
Средно (n:114)
58 (50.88)
56 (49.12)
Висше (n:68)
45 (66.18)
22 (32.35)
b
r=0.35
P<0.05
b
r=0.3512
Използвате ли
Основно (n:29)
(41.38)
17 (58.62)
риган
Средно (n:114)
46 (40.35)
68 (59.65)
Висше (n:68)
48 (70.59)
19 (27.94)
b
r=0.42
P<0.05
b
n – брой; Р<0.05 – разликите са статистически достоверни,
P>0.05
– няма статистическа достоверност; r r=0.42
корелационен коефициент на Пирсън: a - слаба, b - умерена корелация. Процентът е различен от 100.00%
защото някои от респондентите не са отговорили.

Върху отговорите на въпроса за използването на четирите билки умерено
влияние оказва и мястото, където анкетираните са живяли най-дълго (Таблица 5). При
използващите мента по-висок е процента на живеещите на село. Това показва наличие
на традиции в използването на това растение. По-висок е дела на използващите
мащерка, маточина и риган при градското население. Възможно обяснение е, че тези
растения придобиват голяма популярност през последните години благодарение на
средствата за масова информация и интернет, до които хората живеещи на село не
винаги имат достъп.
Таблица 5. Влияние на мястото, където най-дълго са живяли респондентите (n=220)
върху отговорите.
Въпроси
Местоживеене
Отговори на въпросите
Да, n (%)
Не, n (%)
Използвате ли
Град (n:159)
124 (77.99)
34 (21.38)
мащерка
Село (n:55)
40 (72.73)
15 (27.27)
b
r=0.34
P<0.05
b
r=0.34
Използвате ли
Град (n:159)
133 (83.65)
25 (15.72)
мента
Село (n:55)
47 (85.45)
8 (14.55)
r=0.35b
P<0.05
b
r=0.3591
Използвате ли
Град (n:159)
(57.23)
67 (42.14)
маточина
Село (n:55)
28 (50.91)
27 (49.09)
r=0.34b
P<0.05
b
r=0.3488
Използвате ли
Град (n:159)
(55.35)
70 (44.03)
риган
Село (n:55)
20 (36.36)
35 (63.64)
b
r=0.38
P<0.05
b
n – брой; Р<0.05 – разликите са статистически достоверни,
P>0.05
– няма статистическа достоверност; r r=0.38
корелационен коефициент на Пирсън: b – умерена корелация. Процентът е различен от 100.00% защото
някои от респондентите не са отговорили.
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Полът оказва слабо влияние върху отговорите на въпросите, като използващите
мащерка, мента и маточина жени са повече от мъжете (Таблица 6).
Таблица 6. Влияние на пола на респондентите (n=220) върху отговорите.
Въпроси
Пол на
Отговори на въпросите
респондентите
Да, n (%)
Не, n (%)
Използвате ли
Мъже (n:86)
61 (70.93)
24 (27.91)
мащерка
Жени (n:134)
106 (76.10)
27 (20.15)
P>0.05
r= 0.11a
Използвате ли
Мъже (n:86)
71 (78.53)
14 (20.59)
мента
Жени (n:134)
112 (82.18)
21 (16.36)
r=
0.03a
P>0.05
0.03a 43 (50.00)
Използвате ли
Мъже (n:86)
42 (48.84)
маточина
Жени (n:134)
79 (58.96)
54 (40.30)
a
r=0.11
P>0.05
a
r=0.1145
Използвате ли
Мъже (n:86)
(52.33)
40 (46.51)
риган
Жени (n:134)
66 (49.25)
67 (50.00)
r=0.05a
P>0.05
a
n – брой; Р<0.05 – разликите са статистически достоверни,
P>0.05
– няма статистическа достоверност; r r=0.05
корелационен коефициент на Пирсън: a - слаба корелация. Процентът е различен от 100.00% защото
някои от респондентите не са отговорили.

Общоприет факт е, че жените полагат повече грижи за своето здраве и за здравето на
семейството си от мъжете. Резултатите от настоящото проучване потвърждават това
наблюдение. Според Kozuharova и др., (2013) едно от възможните обяснения на този
факт е майчинството и желанието за лечение на децата с природни методи, когато това
е възможно. Необходимо е да се отбележи, че риганът, който е най-слабо използваната
билка (Таблица 2), е по-добре познат на респондентите от мъжки пол. Вероятно
обяснение на това е, че обикновено жените са носител на традиционните знания (Pardode-Santayana и др., 2013). Риганът през последните години е обект на проучване поради
ценните си свойства, и съответно, намира място в информационните средства.
Заключение
Резултатите от проведеното анкетно проучване показват запазване на
традиционните знания за посочените растения. От четирите лечебни растения ментата
и мащерката са най-добре познати в България. Маточината и риганът се използват
предимно от респондентите с по-високо образование и от градското население. Найголям е делът на употребяващите четирите билки във възрастта над 60 години.
Acknowledgments This work has been supported by the Bulgarian Ministry of
Education and Science, grant no. RD-08-213/10.03.2014.
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COMPARISON OF THE EFFECT OF WATER INFUSIONS OF ORIGANUM
VULGARE SSP. VULGARE AND ADONIS VERNALIS ON THE GROWTH OF
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Abstract: The aim of this study was to compare the effect of water infusions of Origanum
vulgare ssp. vulgare and Adonis vernalis growing wild in Northeast Bulgaria on the growth of human
melanoma cell line and gram-positive and gram-negative bacteria.
Materials and methods. Water infusions of Origanum vulgare ssp. vulgare (OWI) and Adonis
vernalis L. (AWI) growing wild in the vicinity of Shumen were used in this study. 1) In vitro
cytotoxicity assay. Human myeloma cell line А 2058 were treated with OWI (3.5 g/l) and AWI (6.67
g/l) for 24 hours. 2) Antimicrobial test (well diffusion method). Staphilococcus aureus 745 and
Еnterobacter aerogenes 3691 were treated with OWI (3.5 g/l and 17.5 g/l) and AWI (6.67 g/l and 1.83
g/l) for 48 h were used.
Results. 1) In vitro cytotoxicity assay. Treatment with both plants induced clear morphological
changes in human melanoma cells. The infusions-treated cells were round and detached from the
surface of the Petri dishes, indicating influence on cytoskeleton. The number of myeloma cell was
significantly reduced in comparison to control only by treatment with AWI.
2) Antimicrobial test. Results obtained by measuring the diameter of the inhibition zone
formed around the well indicated activity of both infusions against Staphilococcus aureus and
Еnterobacter aerogenes. Growth inhibition effect of AWI was stronger compared with OWI.
Conclusion. The results obtained from the present study indicated cytotoxic effects of
Origanum vulgare ssp. vulgare and Adonis vernalis. Negative influence of AWI on human myeloma
cells and on gram-positive and gram-negative bacteria tested was stronger in comparison with OWI.
Keywords: Origanum vulgare ssp. vulgare, Adonis vernalis, cytotoxicity, Staphilococcus
aureus 745, Еnterobacter aerogenes 3691, human melanoma cell line A 2058.
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Throughout history people rely on plants to maintain health. Most medicinal
substances originate from different wild plants (GrboviĤ et al., 2013). Nowadays there is a
renewed interest on plants bioactive compounds concerning important health problems of the
twenty-first century: treatment of cancers and antibiotic resistance of bacteria. Different
herbal secondary metabolites have shown cytotoxic effects in cell tumor lines (Reddy et al.,
2003) and in bacterial strains (Mohadjerani et al., 2014).
The genus Origanum L. (Lamiaceae) and Adonis L. (Ranunculaceae) have a long
history of medicinal use. These wild growing medicinal plants are widely distributed through
Europe (Nurzyńska-Wierdak et al., 2012; Mihalik et al., 2002). Numerous studies have
reported the antimicrobial and antioxidative effects of oregano (Kulisic et al. 2004; Raduðienë
et al., 2005; Hussain et al., 2011; De Falco et al., 2013). There are few data on cytotoxicity
and antitumour activities of this plant (GrboviĤ et al., 2013). Adonis L. contains cardiac
glycosides (Chevallier, 1996). Recent studies demonstrated that cardiac glycosides possess
valuable cytotoxic activity against tumour cell lines (Babula et al., 2013) and have potent
antibacterial properties (Mahalel, 2012).
In previous study in vivo (data not shown) we established cytotoxic effect (inhibition
of cell division) of water infusions of Origanum vulgare ssp. vulgare (OWI, 3.5 g/l) and
Adonis vernalis (AWI, 1.83 g/l) growing wild in Northeast Bulgaria on plant test-system.
The present study was aimed to assess the cytotoxic effects of Origanum vulgare ssp.
vulgare and Adonis vernalis on human melanoma cell line A 2058 and on Staphilococcus
aureus (a Gram-positive bacterium) and Еnterobacter aerogenes 3691 (a Gram-negative
bacterium).
The present study was aimed to assess the cytotoxic effects of OWI and AWI on
human melanoma cell line A 2058 and on Staphilococcus aureus 745 (a Gram-positive
bacterium) and Еnterobacter aerogenes 3691 (a Gram-negative bacterium).
Materials and methods
Plant material. Origanum vulgare ssp. vulgare (latitude 43°18´ N; longitude 27°01´
E, altitude 227 m) and Adonis vernalis (latitude 43°43´ N; longitude 27°00´ E, altitude 300 m)
growing wild in the vicinity of Shumen (Bulgaria) was used in this study.
In vitro Growth Inhibition Test
Preparation of solutions.
The dried stems, leaves and flowers were covered with boiling distilled water, left for
60 min and then allowed to cool to room temperature. Oregano Water Infusions (OWI) and
Adonis vernalis Water Infusions (AWI) were prepared at concentrations normally used by
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population (Nikolova & Manolov, 2002), respectively 3.5 g/l and 6.67 g/l. The solutions were
evaporated to dryness at 40 °C. The solutions of extracts of Origanum vulgare ssp. vulgare
(3.5 g/l) and Adonis vernalis L. (6.67 g/l) were freshly prepared in MEM.
Cell lines and culture conditions
The human melanoma cell line A 2058 was obtained from Medical university of
Plovdiv (Bulgaria). The cells were maintained as adherent in controlled environment: MEM
medium, supplemented by 10% heat-inactivated fetal calf serum, in incubator at 37ºC, 5%
CO2 and humidified atmosphere. In order to keep cells in log phase, the cultures were refed
with fresh medium two or three times/week.
In vitro cytotoxicity assay
Exponentially growing cells were seeded in dishes (55 mm in diameter), at a density
of 2х104 cells per ml in 3 ml. Time of treatment was 24 hours. At the end of incubation time
the cell monolayer was stained for 20 min with 2% Giemsa solution. Morphology of stained
cells was analyzed under a light microscope (160 x). Two replications of each treatment were
done.
Antimicrobial test.
Plant infusions. Water infusions were prepared as described in 2.2. OWI at
concentrations 3.5 g/l, normally used by population) and 17.5 g/l (5x more concentrated) and
AWI at concentrations 6.67 g/l, normally used by population and 1.83 g/l (EC50) were tested.
Test organisms. Staphylococcus aureus and Enterobacter aerogenes were used as testobjects. The strains were obtained from Collection of Department of General and Applied
Microbiology, Sofia University.
Assay for Antimicrobial Activity. Antimicrobial assay was performed by the well
diffusion method using soft 0.8% agar. Agar medium was added to sterile Petri dishes seeded
with 100 µl of each test bacterial strains. Wells of equal distance were dug on the seeded
plates. Each well was filled up with 100 μl of the plant infusions tested (namely OWI and
AWI). After adjusting the pH at 6.5 by NaOH, the activity of the plant extracts was checked.
The plates were incubated at 37°C for 48 hours. The antibacterial activity was assayed by
measuring the diameter of the inhibition zone formed around the well (NCCLS, 1993). All
experiments were performed in triplicate.
Results:
In vitro cytotoxicity assay.
Morphological study was performed by light microscopy. Treatment with OWI (3.5
g/l, for 24 hours) and AWI (6.67 g/l, for 24 hours) induced clear morphological changes in
190

human melanoma cells. As can be seen in (Figure 1А), the untreated cells exhibited normal
shapes, with clear outline. The infusions-treated cells were round and detached from the
surface of the Petri dishes (Figure 1В). Similar effects of other medicinal plant were reported
by (Zahri et al. 2009). The observed morphological changes indicated influence of both
infusions on cytoskeleton. These results are in accordance of observed in our other studies
negative influence of OWI and AWI on mitotic spindle in A. cepa root meristematic (data not
shown).

Figure 1. Human melanoma cell line A 2058. A: untreated cells (control); B: OWI
infusion-treated cells.

Treatment with AWI (6.67 g/l, for 24 hours) in addition to morphological changes
almost completely inhibited proliferation of human melanoma cells. The number of treated
cells was significantly reduced in comparison to control. This influence could be consequence
of induction of apoptosis. Apoptosis is a genetically programmed cell death which is
characterized by specific morphological changes. These changes involve also major
modifications of the cytoskeleton (Ndozangue-Touriguine et al., 2008). As described by
(Elumalai et al. 2012) cells undergoing apoptosis displayed morphological changes such as
rounded up cells that lose contact with neighboring cells and surface of the plates.
Inhibition of the cell growth or induction of cell death is the most promising area in
cancer therapy (Zahri et al., 2009). The observed effects of AWI confirmed results of other
recent studies (Babula et al., 2013). The mechanism of cytotoxic action effect of cardiac
glycosides is very complicated and complex, and Na+/K+-ATPase plays a crucial role in it.
One of the features of this influence is reported to be disorganization of the actin cytoskeleton
(Babula et al., 2013). According to the world health organization (WHO), cancer is a leading
cause of death worldwide. The results of present study revealed new possible therapeutic roles
for A. vernalis.
Antibacterial test
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All plant infusions used in this study were effective against Gram-positive and Gramnegative bacteria tested. The sensitivities of the test organisms to infusions were indicated by
clear zone around wells.
OWI at concentration 3.5 g/l (normally used by population) for 48 hours had mean
zone of inhibition of 18.74 mm (+/-1.48 SD) against S. aureus and 17.16 mm (+/-0.74 SD)
against Е. aerogenes (Figure 2). The negative effect increased after treatment with higher
concentration tested (17.5 g/l) – mean zones of inhibition were respectively 23.02 mm (+/1.35 SD) and 23.73 mm (+/-0.60 SD).

Origanum vulgare ssp. vulgare

Zone of inhibition (mm)

30
25
20
15

Staphylococcus
aureus

10

Enterobacter
aerogenes

5
0
3.5 g/l

17.5 g/l

Figure 2. Antibacterial effect of OWI (3.5 g/l and 17.5 g/l for 48 hours).

AWI at concentration 6.67 g/l (normally used by population) for 48 hours exhibited
stronger activity against S. aureus (27.4 mm mean zone of inhibition+/-3.1 SD) and Е.
aerogenes (22.71 mm mean zone of inhibition +/-0.61 SD) in comparison of OWI. The
influence of medium effective concentration value (EC50) of 1.83 g/l established in other
study also was tested. The mean zone of inhibition against S. aureus was 24.71 (+/-0.36 SD )
and 18.17 mm (+/-0.77 SD) against Е. aerogenes. These results revealed stronger antibacterial
activity of AWI in comparison with OWI.
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Adonis vernalis L.

Zone of inhibition (mm)

30
25
20
Staphylococcus aureus
15
Enterobacter
aerogenes

10
5
0
1.83 g/l

6.67 g/l

Figure 3. Antibacterial effect of AWI (1.83 g/l and 6.67 g/l g/l for 48 hours).

Microorganisms affect the well being of people in a great many ways (Chaudhry et al.,
2007). Antimicrobial resistance is a threat to mankind (Saeed et al., 2007). Therefore, there is
an urgent need to discover new compounds possessing potent antimicrobial activities
(Mahalel, 2012). Plants are known to be rich source of antimicrobial agents because many
infectious diseases are known to have been treated with herbal remedies since ancient times
(Chaudhry et al., 2007). Antibacterial activities of oregano have been recognized for many
years, but high chemical variability exists within this specie (Hussain et al., 2011). Because of
different chemical constituents in oregano tissue different effects could be observed. The
results of present study revealed that water infusions of Origanum vulgare ssp. vulgare
growing wild in Northeast Bulgaria possess antibacterial activity. Furthermore, Adonis
vernalis water infusions exerted stronger inhibitory effect in comparison with oregano tested.
Conclusions: The results obtained from the present study indicated cytotoxic effects
of Origanum vulgare ssp. vulgare and Adonis vernalis. Negative influence of AWI on human
myeloma cells and on gram-positive and gram-negative bacteria tested was stronger in
comparison with OWI.
Acknowledgments: This work has been supported by the Bulgarian Ministry of
Education and Science, grant no.RD-08-213/10.03.2014
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Abstract:Caffeine (1,3,7-trimethylxanthine) is a natural alkaloid found in coffee beans, tea
leaves, cocoa beans, cola nuts and other plants. The expressed interest to effects of caffeine is due to
its wide application in food, drink and drugs. Caffeine is one of the most frequently ingested
pharmacologically active substances in the world. The current review presented detailed information
about its biological action as a central nervous system stimulant, temporarily warding off drowsiness
and restoring alertness. Similarly, to many other psychoactive substances, it is legal and unregulated in
nearly all parts of the world. Other application of caffeine include in field of agriculture and pharmacy
as a natural pesticide and drug supplement, respectively.
Keywords: caffeine, occurrence, biological activity

Introduction
Caffeine is a bitter, white crystalline powder that has a slightly acidic flavor. The IUPAC
name of caffeine is 1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione or 1,3,7-trimetilksantin (Figure 1). It
is found in over 60 plant species and in different parts of them: coffee and cacao grains, certain nuts
and even tea leaves. The most important sources of caffeine are coffee (Coffea spp.), tea (Camellia
sinensis), guarana (Paullinia cupana), maté (Ilex paraguariensis), cola nuts (Cola vera), and cocoa
(Theobroma cacao). The highest amounts of caffeine n are found in guarana (4–7 %), followed by tea
leaves (3.5%), maté tea leaves (0.89–1.73%), coffee beans (1.1–2.2%), cola nuts (1.5%), and cocoa
beans (0.03%) (Clifford et al., 1990).
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Figure 1. Chemical structure of caffeine

In nature, caffeine serves as a form of pest control. The caffeine causes insects and other pests to
collapse from the effects of over-stimulation. The high concentration of caffeine that accumulates in
some plants is related to its protection effect on the tissue from young leaves, fruits and flowers, from
predators such as insect larvae and beetles, or by the inhibition effect that caffeine might have on the
germination of other seeds, when it is released in the soil from the bean (Nathanson, 1984).
Caffeine in Nature
Caffeine helps plants ward off attack from insects and animals; caffeine may make seeds,
leaves, and other plant parts taste bitter, thus discouraging consumption by predators. It is also
possible that caffeine acts directly on animal nervous systems to create uncomfortable or downright
lethal effects. For both these reasons, caffeine-containing plants may have a distinct adaptive edge
over other plants, which would logically lead to their proliferation over other species (Braun, 1996).
Especially popularized approach was to construct caffeine-producing transgenic plants, which
originally did not synthesize the purine alkaloid. This idea was based on a report that exogenously
applied caffeine markedly increased the resistance of plants against several pests, and thereby
enhanced their growth and survival (Nathanson, 1984).
Biological effect of caffeine on the animals
When caffeine is chronically administered to cats at a dose of 20 mg/kg, total duration of sleep
is at first clearly shortened. When animals become habituated to methylxanthine , total duration of
sleep returns to normal, but rapid-wave sleep (SI) lengthens at the expense of slow-wave sleep (S2).
As soon as treatment is discontinued, there is a significant increase in the ratio S2/S1, and this ratio
remains high for at least 30 days (Debry, 1994).
Brewed or instant coffee, regular or decaffeinated, was added to the animals food or drinking
water in varying concentrations, up to the equivalent of 60-80 cups of coffee per day in humans, over a
period of one or two years; one study included a period of gestation. Chronic ingestion did not induce
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any abnormal formation of tumors or cancers in rats or mice. On the contrary, observed a decreased
incidence of tumors in rats after chronic exposure to high concentrations of coffee (Debry, 1994).
Among the plant compounds that are currently studied in the bee are caffeine and Rhodiola
(roseroot). Caffeine has a well-acknowledged role in behavioral improvement, such as in learning and
alertness, but it is also considered to mediate life span effects. In the honeybee, acute caffeine
exposure reduces the age at which young bees successfully perform olfactory association tasks. In
mature bees, caffeine was found to positively affect learning in more complex, free-flight tasks. This
behavioral improvement may be explained by caffeine-mediated upregulation of genes involved in
synaptic and calcium signaling, among others. Another study that used olfactory learning in restrained
bees concluded that high caffeine doses impaired the expression of learned responses during training
trials but left the formation of early long-term memory intact. Therefore, high caffeine doses may
specifically affect responsiveness during learning rather than inhibiting the circuits necessary for
memory formation (Menzel and Benjamin, 2013).
General effect of caffeine on the humans
Caffeine withdrawal has been widely studied because it is meant to provide crucial evidence
on whether caffeine is addictive or leads to some kind of dependence. It has a range of both beneficial
and potentially harmful effects. Beneficial effects of caffeine are increased energy, alertness,
motivation and concentration. Common adverse effects associated with excessive central nervous
system stimulation from caffeine ingestion include dizziness, rapid heartbeat, irritability, anxiety,
tremors and insomnia. Irritation of the gastrointestinal tract can result in diarrhea, nausea and vomiting
(Durrant, 2002; Nawrot et al., 2003). Caffeine may reduce bladder control for women (Nawrot et al.,
2003).A single high dose of caffeine (4–6 mg/kg equating to 300–400 mg for an average male) can
cause abnormally rapid heartbeat and increased blood pressure. The risk of high blood pressure
associated with coffee consumption may be higher in certain genotypes (Palatini et al., 2009). The
evidence for an association between regular caffeine intake and cardiovascular disease is less
clear.Tolerance to effects on blood pressure and heart rate, but not to sleep disturbance, develop
quickly and virtually completely. A variety of withdrawal symptoms are described by most regular
caffeine consumers who abruptly halt caffeine consumption, with baseline dietary exposure, is
approximately 4 mg/kg bw for children (5–12 years), 2 mg/kg bw for teenagers (13–19 years) and 1.6
mg/kg bw for young males (19–24 years) for each energy drink or energy shot consumed (Thomson
and Schiess, 2010).
Benefits of caffeine
Coffee, tea, and other caffeinated beverages appear to lower the risk of Parkinson ’s disease.
The mechanism responsible for this reduced risk is thought to be protection of the dopaminergic (DA)
cells (neurons in the brain) against neurotoxicity (Logroscino, 2005). In an article on risk factors of
Parkinson’s, studies showed coffee drinkers had a 30% lower risk of Parkinson’s than non-coffee
drinkers (Hernan et al., 2003). This protective effect of caffeine has also been seen in previous animal
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studies .The loss of DA cells due to intentional exposure to a DA neurotoxin was reduced in mice
treated with caffeine, but not those that were not exposed to caffeine (Chen et al., 2001). Therefore,
caffeine may help reduce the loss of DA cells, which in turn lowers the risk of Parkinson’s
(Schwartzschild et al., 2002).
Caffeine has been shown to improve glucose metabolism in animal studies and short-term
human studies and this reduced risk of diabetes (Keijzers et al., 2002).
Caffeine in foods and drinks
For centuries, caffeine-containing beverages, including coffee, tea, mate, and cocoa, have been
major elements of the human diet. The wide and persistent popularity of these beverages is attributed
to their appealing taste and the restorative properties of caffeine and its related methyl- xanthines.
theobromine and theophylline. Caffeine is also an ingredient in a number of soft drinks. Until the late
1970s these included only colas and pepper drinks, however, since that time caffeine has also been
used as an additive in a number of non-cola soft drinks (NSDA, 1982)
There is also a long history of concern about the safety of beverages containing caffeine
(Kihlman, 1977). In 1958. caffeine was placed on the U.S. Food and Drug Administration's (FDA)
Generally Recognized as Safe (GRAS) list. However, as part of its 1978 review of all GRAS
substances, this agency recommended that additional research should be done to resolve any
uncertainties about the safety of caffeine (Caffeine, 1980).
Conclusions
The present article has reviewed the effects of caffeine on humans, animals and plants. The
positive and negative effects of caffeine have been researched and debated for years. Recent studies
have shown that the negative effects are not significant enough to limit its consumption. The caffeine
is the most popular and legal drug that is consuming everyday of million people in all over the world.
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FLUORESCENCE QUENCHING OF BOVINE SERUM ALBUMIN: A STUDY OF
INTERACTIONS WITH PHYSIOLOGICALY ACTIVE SUBSTANCES
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Abstract: The binding of physiologically active substances to bovine serum albumin
was studied by the fluorescence quenching technique. Quenching of the intrinsic fluorescence
of bovine serum albumin (BSA) was observed by emission spectra of 1×10-6 M BSA with
varied quencher concentration.
Emission spectra were recorded on a Perkin-Elmer LS5 luminescence spectrometer
with excitation at 280 nm or by selectively exciting tryptophan residues at 295 nm. Spectra
were recorded at 25ºC, 30ºC and 35ºC in the range from 300 to 450 nm for each quencher
addition. Synchronous fluorescence spectral studies have also been made for more detailed
study of the mutual interaction of quencher with BSA. The synchronous fluorescence spectra
of BSA with various concentration of the quencher were recorded at

λ = 60

nm. In this way, the conformational changes of BSA in the vicinity of the tyrosine residue and
near the tryptophan residues could be selectively observed.
From the fluorescence data at specifically selected constant wavelengths, SternVolmer and van’t Hoff graphs were plotted, and several parameters of BSA-quencher
interaction: the Stern-Volmer quenching constant (KSV), binding site number (n), apparent
binding constant (KA) and corresponding thermodynamic parameters ( G, H and S) were
estimated.
Results showed that bovine albumin tryptophan residues are not equally accessible to
quencher, in agreement with the idea that polar or charged quenchers have more affinity for
amino acid residues on the outer wall of the protein.
Keywords: Fluorescence quenching, Bovine serum albumin, Quenchers
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Abstract: Urinary tract infections are among the most common infections in ambulatory and
hospitalized patients. It is estimated that approximately 150 million people suffer from urinary tract
infections in the world annually.
Primary causes of urinary tract infections are gram-negative microorganisms of the family
Enterobacteriaceae - Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus mirabilis and others.
The main antibiotics approach to treating urinary tract infections are β-lactam antibiotics penicillins, III generation cephalosporins are widely applied fluoroquinolones.
Еxtended spectrum-β-lactamase (ESBL)-producing organisms have been discovered in the 80s
in Europe. They have the ability to hydrolyze the β-lactam ring of the majority of antibiotics in this
group, commonly used to treat bacterial infections, including urinary tract infections. The main ESBLstrains are Klebsiella spp. (mainly Klebsilla pneumonia) and of E. coli. Their share is growing every
year and they become serious health problem worldwide.
The aim of the study is to characterize ESBL-enzymes produced by the family
Enterobacteriaceae, by presenting their distribution in Europe and in Bulgaria, their epidemiology and
their resistance to certain groups of β-lactam antibiotics.
Keywords: extended-spectrum β-lactamase-producers, β-lactam antibiotics, resistance, urinary
tract infections.

Цели и задачи:
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Целите на тази разработка са да се характеризират уроинфекциите, причинени от
щамове произвеждащи ESBL-ензимите, което да подпомогне лечебната и терапевтична
практика и да стимулира профилактиката в това направление.
За постигане на целите са поставени следните задачи:
-

представяне епидемиологията на уроинфекциите, причинени от ESBL-

щамове в България, съпоставена с тази в цяла Европа и резистентността на тези
бактерии към някои групи β-лактамни антибиотици.
-

разглеждане на основните рискови групи при заболяваемостта от

уринарни инфекции, причинени от ESBLs;
Материал и методи:
Различните автори правят своите проучвания с различен брой изолати на E. coli,
Klebsiella spp., в някои са включени и изолати на ESBL-щамове, които дават по малък
дял, като P. mirabilis, Citrobacter spp. и др.
Лабораторните методи за доказване и характеристика на ESBL-щамовете са две
основни групи:
-

фенотипни методи, които не използват молекулярни техники. Те отчитат

способността на ESBL-ензимите да хидролизират различни β-лактамни антибиотици
(главно цефалоспорини);
-

генотипни методи, които използват молекулярни техники за откриване на

гена, отговорен за производството на ESBL-ензими.
Резултати и обсъждане:
По данни на различни автори, предразполагащите уроинфекциите фактори
могат да се систематизират в следните групи:
-

възраст – при новородените, кърмачета и малки деца се благоприятстват

от недоразвития имунитет; в старческа възраст развитието на инфекцията е свързано с
отпадането на защитните сили; намаляват и броят на функциониращите нефрони.
-

малформативни уропатии – всяка от тях в една или друга степен е

предпоставка за развитие на уроинфекция; от най-голямо значение са рефлуксите,
мегауретера, хидронефрозата, поликистозата и т.н.;
-

урологични диагностични и лечебни процедури;

-

функционални заболявания на отделителната система;

-

намаление на имунитета в резултат на първично имунно заболяване,

медикаментозна терапия, химио- и лъчелечение, имуносупресори;
-

бъбречнокаменна болест;
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-

инфекции извън отделителната система – общи или локални (най-вече

простатит, вулвовагинит);
-

общи заболявания – диабет, неоплазми, кръвни заболявания, алкохолизъм

и наркомания, бъбречна недостатъчност, чернодробна недостатъчност, кахексия и
други подобни;
-

гинекологични

заболявания,

водещи

до

стаза

или

смущения

в

уродинамиката;
-

изтъкват

се

общи

условия

на

работната

среда,

урбанизация,

затлъстяването и други;
-

някои автори считат като фактор и безсимптомната бактериория;

-

бременност – благоприятства бактериалната инвазия чрез обилната

вулвовагинална флора, намаление на тонуса на сфинктерите, компресия на уретерите с
таза, склонност към рефлукс, промени в урината (алкализация, отн. тегло, осмоларитет,
хипокалциурия). Това е причина за честотата на уроинфекциите при бременните –
около 10 % от тях. При лечението трябва да се съобразяваме с промените във
фармакокинетиката на медикаментите в резултат на физиологичните промени – поголям обем на течности в организма и концентрация на белтъци (Rodyold & Laske,
1985).
За онагледяване честотата на уроинфекциите, причинени от бактерии,
произвеждащи широкоспектърни-β-лактамази в България и останалите европейски
страни, е представена фиг. 1.
От фигура 1 може да се направи извода, че относно разпространението на ESBLщамове на K. pneumoniaе в Европа, най-засегнатите държави са България, Румъния и
Гърция. ESBL-щамове на E. coli са с най-голям дял в България и Румъния.
Редица изследвания в различни части по света показват дял на ESBL-щамовете
при уроинфекции около 24-42% (Akram et al., 2007; Hamze et al., 2012) при
хоспитализираните пациенти, при амбулаторните пациенти стойностите за сега са
значително по-ниски.
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Фиг. 1. Разпространение на ESBL-щамове в Европа (2006) (T. Coque,
2008, S. Lehner, 2009).
а) K. pneumoniaе; b) E. coli
През последните десет години в България се наблюдава една трайна тенденция
за намаляване на процента на изолираните E. coli и при жените и при мъжете, за сметка
на увеличения брой Proteus spp. - тенденция наблюдавана и в други страни и свързана
със слабата профилактика на бъбречно-каменната болест (Велинов, 2011).
Лечението на пациенти с уроинфекции на първо място трябва да включва
адекватна диагностика от страна на медицинската лаборатория, тъй като само с
рутинни изследвания на урината ESBL-щамовете може да останат незабелязани. Това
от своя страна в много от случаите би довело до неуспех на приложеното от страна на
лекуващия лекар лечение (Akram et al., 2007; Luzzaro et al., 2006).
За диагностика на причиняващите уроинфекции ESBL-щамовете в клиникодиагностичните лаборатории използват предимно фенотипни методи, тъй като тези
тестове се правят лесно, икономически са ефективни и са включени в повечето
автоматизирани системи за чувствителност (Tenover, 2007), което ги прави широко
достъпни. Фенотипните методи, обаче, не са в състояние да отличат специфичните
ензими, отговорни за ESBL-производството (SHV, TEM и CTX-M ензими).
Посредством специални изследвания в референтни лаборатории се използват
генотипни методи за идентификация на специфичния ген, отговарящ за производството
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на ESBL. Тези техники имат много висока чувствителност и те дават данни, който
може да бъдат пропуснати от фенотипните методи (Woodford & Sundsfjord, 2005).
Освен това, молекулярните анализи имат потенциал да се проведат директно върху
клиничните проби без култивиране на бактерии, което спестява време (Tenover, 2007).
Откриването на ESBL-продуциращи бактерии в лабораториите е важна стъпка за
подходящото лечение на пациенти, както и генотипната идентификация, защото вида
на ензима, продуциран от ESBL-щамовете дава съществена информация за начините
на превенция и контрол на инфекциите.
Главната

част

от

изследователската

дейност,

съсредоточена

върху

резистентността на ESBL-продуциращите бактерии, показва, че те са устойчиви главно
към цефалоспорини - цефтазидим, цефотаксим и цефтриаксон (Daoud et al., 2006)
(т.нар. III поколение цефалоспорини), монобактами (главно азтреонам) и др. (Mugnaioli
et al., 2006). Много данни доказват и устойчивостта на някои щамове към II генерация
цефалоспорини, пеницилини и др.
Засега ефективни в борбата с ESBLs остават цефамицините (цефокситин и
цефотетан) и карбапенемите (меропенем и имипенем (Bradford, 2001).
На практика все още малко лаборатории, не само в България, но и в световен
мащаб, спазват по-горе описаната препоръка, тъй като щателните изследвания за
идентификация на ESBLs и други полирезистентни щамове изискват значителни
средства и наличие на съответната апаратура.
При лечение на уроинфекциите лекарите трябва да са информирани за високата
честота на заболеваемост с ESBLs, тъй като голям брой ефективни до скоро
антибиотици, вече е нужно да се предписват само след детайлни изследвания.
Важно условие за овладяване на резистентността на микроорганизмите е да няма
самолечение при пациенти страдащи от уроинфекции, тъй като именно нерационалното
лечение с произволно прилагани антибиотици силно благоприятства нарастване броя
на ESBL-продуцентите.
В България проблемът с разпространението на ESBL-щамовете също е налице,
налице е и трудността да се овладее нарастващият процент на резистентните
микроорганизми, както при ВБИ, така и при тези в обществото.
Някои лаборатории, главно в София, започнаха да прилагат специфични
методики за идентификация на ESBL-щамовете, но като цяло тази практика за страната
все още се среща рядко.
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Надзора на антибиотичната консумация за 2010 год. от Intercontinental Marketing
Services Health Inc. (IMC-Health) показва, че най-често изписваните антибиотици са от
групата на цефалоспорините с 284 DDD (Defined Daily Doses) на 100 легло/дни и то за
сметка на цефалоспорини от трета генерация (174 DDD на 100 легло/дни). На второ
място се нарежда групата на пеницилините с 98 DDD на 100 легло/дни, като 53 DDD на
100 легло/дни е дяловото участие на пеницилините с инхибитори на бета-лактамази.
Структурата на консумираните антибиотици в България е различна от тази на
повечето европейски страни. В стратегията на повечето от последните за намаляване на
ESBL-щамовете е заложено намаляване на използването на цефалоспорини, за да не се
дава възможност на още по-голям брой бактерии да развиват резистентност към тях.
Огромният процентен дял на цефалоспорините води до селективен натиск върху
представителите от сем. Enterobacteriaceae и това се отразява на ръста на
широкоспектърните бета-лактамази, продуцирани от бактерии представители от това
семейство (Велинов, 2011).
Изводи и препоръки:
От

данните,

представени

в

тази

разработка

показват

повсеместното

разпространение на ESBL-продуцентите, причиняващи уринарни инфекции. Те
проявяват активност към повечето групи и подгрупи β-лактамни антибиотици, като ги
хидролизират. Все още ефективни срещу уроинфекции, причинени от ESBLпродуценти, според по-голямата част от изследванията са основно карбапенемите и
карбацефемите.
Клинико-диагностичните микробиологични лаборатории имат водеща роля при
откриването и отчитането на ESBL-продуциращите бактерии, но много лаборатории
все още не са напълно наясно с важността добре да отличават ESBL-продуциращи
организми и не са запознати с най-подходящите фенотипни и генотипни методи

[16]

за

откриването им. Последствията от този факт са пациенти, на които се прилага
неподходящо лечение и епидемии от мултирезистентни грам-негативни патогени,
които изискват по-сериозни мерки (Paterson & Bonomo, 2005).
Антибиотичната резистентност при бактериите е повсеместен проблем, водещ
до оскъпявяне и удължаване лечението на пациентите. Някои от основните причини за
нейната поява е безконтролното използване на редица антибиотични препарати от
страна на лекарите, самолечението на пациентите без необходимата клинична
диагностика и доскоро свободното отпускане на редица антибиотични препарати от
аптеките без рецепта от лекуващия лекар.
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Днес се говори за редица щамове, представляващи полирезистентните
микроорганизми. Те придобиват все по-важно клинично значение и стават сериозен и
трудно преодолим проблем не само за нефрологичната практика, а за инфекциозните
заболявания при почти всички медицински направления.
Много щамове полирезистентни микроорганизми са резистентни не само към
бета-лактамните антибиотици, но и към аминогликозидите, хинолоните и др. Огромна
част от антибиотиците стават неприложими за тяхното лечение.
За овладяване на екстремно високия дял резистентни ESBL-щамове е
необходимо:
-

лекарите да са добре запознати със същността и високия процент на

ESBL-щамове в България и да прилагат способите за превенция и лечение на
инфекциите, причинени от тях;
-

да се прецизира много щателно използването на пеницилини и

цефалоспорини в лечебната практика, за да не се създават предпоставки за поддържане
на високите нива на широкоспектърните-бета-лактамази;
-

медицинските лаборатории да се специализират в детекцията на ESBL-s,

като се сдобият с подходяща апаратура и добре подготвен в това направление персонал;
-

да се снижи до минимум възможността за произволно самолечение от

страна на пациентите с уроинфекции.
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Abstract: The current review presents detailed information about laetrile (vitamin B17) its
sources, legal status and biological function. The beginning of laetrile story started in 1920 when the
general practitioner Ernst Krebs suggested that amygdalin- the compound extracted from apricot
kernels can reduce rodent tumors. According to the biochemist Ernst Krebs Jr, the safer congener of
amygdalin is laetrile. Both products are used intrachangeably. Laetrile (Cyanophenylmethyl-β-Dglucopyranosiduronic acid) was thought to be the glucoronide of L-mandelonitrile (Figure 1), but in
fact the commercial product is amygdalin (mandelonitrile-β-D-gentibioside) Athough FDA did not
legislate it, many doctors worldwide continue to use it as an alternative treatment for cancer. The
economically cheap compound against the conventional anticancer therapy, a dangerous poison or a
real remedy? The matter still remains open.
Key words: laetrile, cancer, biological activity, amygdalin

Introduction
Amygdalin was initially isolated from the seeds of the tree Prunus dulcis, also known as bitter
almonds, by Pierre-Jean Robiquet 1830 (A chronology of significant historical developments in the
biological sciences, 2002) and used as a cancer treatment in Russia and 1920-s in the United States,
but NCI considered it to poisonous. In the 1950-s Krebs Ernst and Krebs JR Ernst patented a meatpreservative as a non-toxic synthetic compound: It was prepared by hydrolyzing amygdalin to βglucose and mandelo nitrile glucoside and oxidizing the latter to the glucoronate (United States Patent
Ofiice, 1961). Later they marketed it as an alternative anticancer cure – the vitamin B17.
The results of the analisys conducted by NCI indicated that “the safer congener of amygdalin”
did not comply with the USA pharmaceutical product standarts (Davignon et al., 1978). In 1979 FDA
ruled that laetrile products were toxic and ineffective and laetrile was consequently banned (Putzel
(1979)). Nevertheless Vitamin B17 continues to be manufactured and administered as an anticancer
therapy primarily in Mexico (Lewis, 2001).
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Fig.1. Chemical structure of laetrile
Amygdalin Derrivatives
The terms Amygdalin and Laetrile are often used interchangeably, although they’re not the
same (Milazzo et al., 2006). The chemical composition of the US-patented laetrile (D-mandelonitrileß-glucuronide), a semisynthetic derivative of amygdalin, is different from the laetrile/amygdalin
produced by Mexican manufacturers (prunasin) (D-mandelonitrile-β-gentiobioside; Fig. 4) that is
made from crushed apricot pits (Dorr and Paxinos,1978). This compound is similar to Prunasin except
for the COOH group – that means it is a glucoronide rather than glycoside.

Fig. 2 D-Mandelonitrile-β-glucoronide

Fig. 3 Amygdalin ([(6-O-β-D-

(Laetrile)

glucopyranosyl-β-D
glucopyranosyl)oxy](phenyl)acetonitrile)

Amygdalin is a cyanogenetic glucoside. When cleaved by β-glucosidase it releases first stage
R-prunasin and a molecule of glucose. Amygdalin is found in the pits of many fruits and in numerous
plants belonging to the Rosaceae family such as P. persica (peach), P. armeniaca (apricot), P.
amygdalus var. amara (bitter almond); it has also been found in the bark of Prunus africana (pygeum)
(Gurib-Fakim and Brendler, 2004). Prunasin
D-Mandelonitrile-β-glucoside

or

D-mandelonitrileß gentiobioside or

prunasin is

a

cyanogenetic glycoside. When cleaved by prunasin beta-D-glucohydrolase in water, it releases glucose
and mandelonitrile (Milazzo and Lejeune, 2006).
Anticancer Theory
According to Krebs 100 mg of vit B17 are enough for preventing cancer. It is also claimed that
more than 1200 contain the natural occurring substance. Differents Sources of Laetrile are kernels and
seeds of fruit: apricot, cherry, apple, and nectarine: beans: broad (Vicia faba), lentils, lima, mung;
nuts: bitter almond, macadamia, cashew; Seeds: Chia, flax etc. Krebs promoted the view (first
introduced in 1902 by John Beard) that all forms of cancer arise from the undifferentiated cells
trophoblasts. He also suggested that cancer is a vitamin deficiency disease and can be cure by laetril –
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vitamin B 17, but it was proven later no to be a vitamin at all. (Peterson et al., 1980) The apricot
kernels- rich and natural source of vitamin B-17- per day for life were recommended by Dr. Krebs as a
nutritional supplement for those exercising cancer prevention and Dr. Krebs as nutritional support
recommends 30 to 35 seeds per day for clinical cancer sufferers. Phlip E. Benziel, Jr. MD advocated
Krebs’ theories in his book “Alive and Well”. He claimed that within the body, only the cancer cells
contain the enzyme β-glucosidase which catalyzes the release of benzaldehyde and HCN from laetrile
and that those compounds are toxic only for the cancer cells - apart from that healthy cells contained
the enzyme rhodanase which converts cyanide into the relatively harmless compound thyocyanate
(Donaldson, 2004).
Clinical trials in the treatment of human cancer
Dr. Benziel conducted 2 studies over the period of 18 years: one with patients with metastatic
cancer - 37.9% of them died from their disease and 62.1% did not; and the other with “primary
cancer” patients -180 from which 83 did not die from their cancer (Philip and Binzel, 1994). The fact
that he excluded all metastatic cancer patients, who died within the first year of treatment and does not
mention their number questions the authenticity of his research.
In 1980, 179 patients entered into the latrile study of Department of Oncology in Mayo clinic.
Of the 178 eligible patients entered before May 1981 152 have died. Median survival time of all
patients was estimated to be 4,8 months from start of the therapy . Only one of the patients was judged
to have had a partial response. In addition to the lack of efficacy, the research demonstrated the
marginal safety of laetrile. Many of the patients had symptoms of cyanide poisoning (Fleming et al.,
1982).
After a case of severe cyanide intoxications the amount of HCN in laetrile tablets and in bitter
almonds was examined by Dr. Eric Conn, Department of Biochemistry, University of California at
Davis. The Laetrile tablets weighed approximately 250 mg with average amygdalin content (6percent
cyanide) of 11.5 mg. The average weight of the bitter almonds was 1.32 grams. The average cyanide
content was 6.2 mg per each bitter almond. Minimum lethal dose of cyanide has been estimated at 0.5
mg per kg of body weight.
Laetrile is also a source for cyanide intoxication in children (Table 1). Taken as tablets or
cyanogenic foods (almonds, the pits of stone fruits, lima beans, and cassava). When these foods are
ingested in large quantities or without adequate preparation, they can cause cyanide toxicity (Gelleret
al., 2006).
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Table 1. Biological influence of leatrile
Reference

Age/Gende
r

Source/ Cause
of
Cyanide
Poisoning

Signs and Symptoms

Laetrile
Humbert et
all (1977)

11 mol/girl

Laetrile
tablets

Coma

Laetrile –
Otrega na
Creek
(1978)

2 y and 10
mol/boy

Laetril enema
for
cancer
treatment

Blood Cyanide

Intervention

Outcome

Not reported

Hospital treatment

Died

Vomiting
and
diarrhea after second

214 g/dL 5 h
after

Oxygen therapy and

Survived

intravenous hydration

with

daily enema; after the
third daily

admission to the

Concentrationa

enema, lethargy,
unresponsiveness,
tachypnea,

hospital
the third

no

sequelae

after

daily enema

cyanosis
Hall et al
(1986)

4 y/boy

Laetrile
tablets
ingested
shortly after a
meal of fresh
fruits,
vegetables,
and

Over the 1.5 h after
ingestion,

16.2 g/mL 5 h
after ingestion

progressively
increasing lack of

Initially, diazepam for

Survived

seizures, 100% oxygen,

with

gastric lavage, amyl

sequelae

nitrite; 6 h after ingestion,

responsiveness,
seizures; on

sodium nitrite and

arrival at hospital, the
boy was

sodium thiosulfate

peanuts
hypotensive,
widely

pupils

dilated
but
responsive, acidotic;
no
bitter-almond
smell noted

The previous cases indicate that laetrile raises the risk of cyanide poisoning. Cyanide is rapidly
absorbed from the intestine and diffuses throughout the body, knocking out respiration in normal cells
and to a lesser extent in cancer cells (Lewis, 1977).
Animal testing on rodents’ tumor
Various rodent cancers (osteogenic sarcoma, melanoma, carcinosarcoma, lungcarcinoma, and
leukemia) were transplanted into rats and mice. The animals were treated with intraperitoneal
injections of vit B 17, with or without the enzyme beta-glucosidase. None of the solid tumors or
leukemias investigated responded at any dose tested. No statistically significant increase in animal
survival was observed in any of the treatment groups (Halenár et al. 2013)
In contrast to the former research animal testing studies in 1970 on the L1210 mouse
leukemia, the S180 tumor, CA755 adenocarcinoma and Walker 256 tumor systems carried out by the
Scind Research and Development Company, Inc. of San Francisco, California showed positive results.
The following conclusion was made:
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no

(1) Laetrile when administered without beta-glucosidase has little or no effect upon the
transplanted rodent tumor systems tested, (2) beta-glucosidase when administered without Laetrile has
no effect upon the transplanted tumor system tested, (3) Laetrile when administered in conjunction
with beta-glucosidase has a highly significant effect upon the tumor system tested" (Lewis 1977).
Beta-glucosidase
β-glucosidase was shown to be the key component in laetrile’s action. But there has never
been any proof that cancer cells are rich in the enzyme. A research on β-Glucosidase activities in
tissues from germ-free rats in normal and neoplastic human tissue showed the enzymes were present
in the small intestine and intestinal contents of germ-free rats and in the kidney . The data obtained
with human tissue confirm the localization of these 13 glucosidases to the small intestine. None of the
human neoplastic tissues examined exhibited either amygdalin- or prunasin-hydrolyzing activity. This
finding was consistent with the observation of Moertel et al., (1981) that amygdalin administered
intravenously caused no signs of cyanide toxicity, but that oral administration caused toxic effects and
cyanidemia. All data supported the contention that laetrile (amygdalin) is not a chemotherapeutic
agent. Medical Sciences Amygdalin (Laetrile) and prunasin (3-glucosidases) Distribution Newmark et
al. 1981).
Other biological activities
To ameliorate atherosclerotic progression, researchers studied the combined therapy of
amygdalin and probucol in ApoE knockout mice. The atherosclerotic plaque was reduced due to that
therapy which suggests the anti-atherosclerotic effect of amygdalin (Jiagang et al., 2012).
Experiments on antibacterial activity of apricot kernel extract containing amygdalin showed
sensitivity of some species of pathogenic bacteria included Pseudomonas aeruginosa, Serratia
marcescens, Staphylococcus aureus, and Streptococcus pyogenes to different concentration of
amygdalin (2%, 4%, 6%, 8%, and 10%) and concluded that the compoiund has the antibacterial effect
(except 2 % concentrations to which species were resistant ) (Al-Bakri. et.al., 2010)
In another study Amygdalin combined with mycotoxin deoxynivalenol on secretion of steroid
hormones by granulosa cells from porcine cyclic ovaries demonstrated an increase of steroid
hormonesrelease of ovarian granulosa cells (slightly elevated progesteren levels and high estrogen
levels). The data yield that amygdalin may have influence on ovulation (Halenár et al., 2014)
Conclusion
There is not enough data to be concluded that laetrile is an effective anticancer drug treatment.
Moreover most of the researches consider it as dangerous chemical compound. Still it is used by
terminally ill patients around the world and offered as an alternative treatment in many clinics. The
results of its ineffectiveness as those of many alternative cancer treatment are also non conclusive,
leaving the door open for conspiracy theories of many scientific writers, money wasted on fake drugs
by desperate patients and mostly to time-consuming researches on compounds that are simply a
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quacks. Affirmatively personal investigation is required since there is no hard evidence of its
biological action.
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Abstract: Salinity is an osmotic problem for glycophyte plants causing photooxidative damage due to an imbalance between light interception and energy use. To
minimise the loss of productivity of crops experiencing salt stress, it is necessary to
understand the mechanisms underlying plant responses to this stress. Photosynthesis plays an
integral role in plant performance. In this study, we focused on the effects of NaCl, CaCl 2 and
the combination of these stress factors on alterations of chlorophyll fluorescence parameters
in two melon plant (Cucumis melo L.) varieties (Kırkağaç 637, salt sensitive; Kırkağaç 048,
unknown salt tolerance). 100 mM NaCl, 5 mM CaCl2, and their combination was applied to
25-days-old melon plants. Chlorophyll fluorescence parameters were measured after 7 days of
stress conditions. Measurements were conducted on dark-adapted (30 min) fully developed
leaves at room temperature using a pulse amplitude modulated fluorometer (FMS-2
Hansatech). Photosystem-II maximum efficiency (Fv/Fm), non-photochemical quenching
(ΦPSII), the co-efficient of photochemical quenching (qP), non-photochemical quenching
(ΦNPQ), electron transfer rate (ETR), and leaf mass area (LMA) were measured. F v/Fm
increased 7 days after NaCl and CaCl2 applications in Kırkağaç 637. NaCl application did not
significantly affect ΦPSII, ΦNPQ, and qP parameters in the two varieties; however, it enhanced
the ETR parameter in Kırkağaç 637. CaCl2 and the combination of NaCl and CaCl2 reduced
ΦPSII, ETR, and qP parameters, however, this stress combination enhanced ΦNPQ in Kırkağaç
048 indicative of energy being redirected from photochemical processes and then dissipated
as heat. The combination of NaCl and CaCl2 application reduced LMA in Kırkağaç 048. In
contrast, NaCl application reduced LMA in Kırkağaç 637, while CaCl2 positively affected
LMA parameter in this variety. In conclusion, our study demonstrates that Kırkağaç 048 is
more tolerant than Kırkağaç 637 to application of NaCl and CaCl2.
Keywords: Chlorophyll fluorescence, specific leaf area, leaf mass area, Kırkağaç 637,
Kırkağaç 048
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Abstract: Plant growth and development is adversely affected by excess amount of
salt in the soil. Most plants are glycophytes and can not tolerate salt stress. High concentration
of salt in the soil causes water stress in plants. In order to reduce the loss of crop product, it is
necessary to understand the mechanisms underlying plant responses to salt stress.
Photosynthesis plays an integral role in plant performance. In this study, we focused on the
effect of NaCl, CaCl2 and the combination of these stress factors on alterations of chlorophyll
fluorescence parameters in two cucumber plant (Cucumis sativus L.) varieties (Beith Alpha,
salt sensitive; Bt Bursalfa, unknown salt tolerance) which were cultivated in greenhouses and
in agricultural fields all the year round in Turkey. Hoagland solutions containing100 mM
NaCl, 5 mM CaCl2 and the combination of these stress factors were applied to 32 days-old
plants. Chlorophyll fluorescence parameters were measured after one-week of stress
conditions. Measurements were conducted on dark-adapted fully developed leaves at room
temperature using a pulse amplitude modulated fluorometer (FMS-2 Hansatech). Photosystem
II maximum efficiency (Fv/Fm), non-photochemical quenching (ΦPSII), co-efficient of
photochemical quenching (qP), non-photochemical quenching (ΦNPQ), electron transfer rate
(ETR) parameters, and leaf mass area (LMA) were measured for these periods. F v/Fm ratio
and LMA parameter were not affected in both varieties by all applications. NaCl application
reduced significantly ΦPSII, ΦNPQ, qP, and ETR parameters in Beith Alpha; however, it did not
affect these parameters in BT Bursalfa. CaCl2 application reduced only ΦPSII and ΦNPQ
parameters in BT Bursalfa. The combination of NaCl and CaCl2 application reduced only
ΦPSII and qP in both varieties. In this study, all applications enhanced the only ETR parameter
in BT Bursalfa. According to results, Beith Alpha variety is more sensitive to NaCl
applications in comparison to Bt Bursalfa.
Keywords: Fv/Fm, Cucumis sativus, leaf mass area, electron transfer rate, Bt Bursalfa,
Beith Alpha
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Abstract: Transmission for all viruses is great importance in their ecology. Plant
viruses have to pass through cellular barriers of the host cell to spread to new host during the
infection. These cellular barriers include cuticles, epidermis, epidermal cells and this kind of
structures of the plant must be overcome by the virus. These processes are managed by the
help of vector organisms. One of the most important insect vectors of plant viruses are aphids,
found in Hemiptera order. Aphids are agricultural pests damaging the plants, they constitute
the most important vector group for plant viruses as well. Aphids are able to transmit about
66% of 370 plant viruses. Generally, plant viruses are transmitted by aphids in two manners,
non-persistent and persistent. The mouth parts and feeding patterns of aphids have
harmonious relation with the virus particles in these manners of virus transmission. In this
review, relation between aphids and plant viruses are discussed so that transmission
mechanism of plant viruses with aphis are understood easily.
Keywords: Plant viruses, transmission, aphid
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ISOLATION OF PROBIOTICS BACTERIA FROM THE COMMERSIAL
PRODUCTS AND RESEARCH OF THEIR ANTIMICROBIAL ACTIVITY

Sevgi Ibrahim, Sevginar Ibrjam, Tsveteslava Ignatova-Ivanova*
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Bulgaria, *E-mail: radi_cvet@abv.bg

Abstract: The intestinal microbial population is a dynamic ecosystem of high
complexity, consisting of an estimated number of 1014 microorganisms including more than
400 bacterial species. “Probiotic” refers to viable microorganirsms that promote or support a
beneficial balance of the autochthonous microbial population of the gut. Functional properties
used to characterize probiotics are the production of antimicrobial compounds, the ability to
modulate immune response and adhesion to gut tissues. The mechanism through which
probiotics may antagonise pathogens involves production of antimicrobial compounds such as
lactic acid, acetic acid, hydrogen peroxide and bacteriocins. Lactobacillus and Streptococcus
strains from 10 comersial probiotic products were identified and research in vitro for their
antimicrobial

activity

and

utilization

of

prebiotics

oligosaccharides

–

inulin,

fructooligosaccharides and raffinose. The antimicrobial activity determined against
Enterobacter aerogenes 3691, Escherichia coli 3398, Staphylococcus aureus 745 and
Bacillus cereus 4464 after cultivation on oligosaccharides and raffinose also indicated that the
system of uptake of unusual sugars influenced the production of antimicrobial substances in a
specific way. The mechanism of this stimulation remains unclear. The activity found against
some bacteria in this study could enable prebiotic oligosaccharides to be protective in the
colon. Consuming synbiotic products (simultaneous presence of probiotics and prebiotics)
has more beneficial effects on the health of consumers.
Keywords: Probiotics, prebiotics, simbiotics, antimicrobial activity
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Abstract: Extracellular proteins are important enzymes in Streptomyces physiology
and

differentiation.

They find

multiple

applications

in

pharmaceutical

industry,

biotechnology, agriculture, and other fields. The biosynthesis of many secondary metabolites
is regulated by phosphate metabolism. The objective of this work was to study the activity of
proteases, protease inhibitors and alkaline phosphatases secreted extracellulary by three newly
isolated Streptomyces strains. The dynamics of these activityes was studied during different
stages of cultivation of the strains.
Extracellular proteins were produced during submerged aerobic cultivation in a media
Gause I and peptone. The secreted protteins were partially purified by ammonium sulfate
precipitation. Proteolytic activity was assayed using either casein, or betalactoglobulin.
Inhibitory activity against trypsin was measured by hydrolysis of BAPNA. The alkaline
phosphatase activity was studied using hidrolisys of ρ-nitrophenylphosphate.
The assayed Streptomyces strains (M3, M4, 3-146-K) exhibited protease activity.
Protease activity maximums for the examined strains depended on the cultural conditions and
the substrate nature. They all exhibit proteinase inhibitory activity, the highest has been
observed in Streptomyces strains M3. The alkaline phosphatase activity showed two maxima:
during the early phase of cultivation and the next maximum was found to be at the end of
cultivation
Keywords: Streptomyces, protease activity, protease inhibitory activity, alkaline
phosphatase activity, extracellular proteins
Acknowledgments
This work has been supported by the Bulgarian Ministry of Education and Science,
grant no. RD-08-213/10.03.2014.

222
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IN HUMAN BODY: FEATURES IN ATHLETES
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Abstract: The reactive oxygen species (ROS) are oxygen - derived free radicals.
Containing one or more unpaired electron(s) in their outer molecular orbitals, they are
extremely reactive and attack all cell components. ROS are generated continuously in the
human body, where evolutionary systems are formed to protect them. Primary sources of ROS
in cells are mitochondrial and microsomal electron transporting chains, prostanoids
metabolism, activity of the enzymes xanthine oxidase and NADPH oxidase. ROS could be
formed also as a result of the impact of environmental factors such as ionizing radiation and
heat; the environmental pollution is a significant factor for the initiation of free radical
reactions in cell.
The disturbance of the balance between free radicals generation and / or decreased
antioxidant defense is referred to as oxidative stress.
It is well known that physical exercise (especially high intensity loading) can lead to
such imbalance. Thus the combined effect of both prooxidant factors: high ambient
temperatures and intense exercise to the oxidative status of athletes is of interest.
Studies have shown that athletes have a higher antioxidant defense level and lower
oxidative changes (products of lipid peroxidation) in the plasma due to physical load in
conditions of high ambient temperature. In addition, the oxidative status depends on the type
of the thermal stressor: an active physical exercise leads to a lower degree of oxidative stress
as compared to a passive stay in a hyperthermic environment, with equal effect of either of the
stressors on body temperature.
Keywords: reactive oxygen species, of environmental factors, human body, athletes
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GLOBAL EPIDEMIC OF OBESITY
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Abstract: Nowadays the obesity is a growing problem worldwide. Obesity linked
diseases degrade the quality and duration of life. The main reasons for the increase in the
prevalence of obesity are changes in diet and reduced physical activity, which are the result of
modern lifestyle. Increased body mass in obesity is due excessively high amount of body fat.
Adipose tissue is required for human health. Adipose tissue stores energy, plays an
important part in the body's thermoregulation, produces adipokines (hormones of white
adipose tissue) etc. In obesity, excess adipose tissue impairs secretory function and leads to
obesity associated diseases.
There are indirect body fat assessment methods. The most common methods of
measuring obesity are the body mass index, the circumference of the waist and the waist
circumference to circumference of the thigh ratio.
The article is devoted to obesity as an important medical and social problem of
modern society. On the basis on the literature cited an example for classification of obesity is
presented. The regulation of food intake is briefly described.
Keywords: obesity, adipose tissue
В еволюцията организмът на човека се е приспособил да натрупва запаси от
хранителни вещества в условия на изобилие от храна, за да ги изразходва при липса
или дефицит на храна – еволюционно предимство, което е осигурявало оцеляването в
миналото, а днес поради непрекъснатият достъп до хранителни продукти се превръща в
проблем за здравето на много хора по света. По данни на СЗО над 1.7 млд хора в света
имат наднормено тегло или затлъстяване (Родионова и Тепаева, 2012). Затлъстяването
се превърна в глобална

неинфекциозна епидемия, която засяга хора от различни

възрастови групи и с различно социално положение в целия свят (СЗО, 1997).
Затлъстяването е заболяване, което се характеризира с увеличаване на
телесната маса поради прекомерно натрупване на мастна тъкан.
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Мастната тъкан има важна роля за здравето на човека. Нейното образуване
започва в края на ембрионалното развитие на човека и е от два основни типа - кафява
(КМТ) и бяла мастна тъкан (БМТ). БМТ преобладава в организма на възрастния човек и
образува мастните депа. Главни клетки на мастните депа, запасяващи мазнини са
адипоцитите (от лат. аdeps - мазнина и от гр. сytos – клетка) и преадипоцити - от тях се
образуват нови адипоцити при необходимост да се складира излишъкът от мазнини.
Този процес се активира през първата година след раждането и в периода на половото
съзряване. През тези периоди, а също и по време на климактериума е възможно
увеличаване на мастната тъкан при неправилно хранене и намалена физическа
активнаст. БМТ е и активен авто-, пара- и ендокринен орган, секретиращ биологично
активни вещества - адипокини. Адипокините (лептин, адипонектин, резистин,
ангиотензиноген и др.) оказват разнообразни биологични ефекти и влияят върху много
процеси в човешкият организъм (Драгоева и Радославова, 2012). КМТ участва в
термогенезата. Днес е установено, че освен бели и кафяви има и „бежови” адипоцити.
Последните са подобни на белите, но при определени условия (ниска температура на
околната среда, под влияние на някои хормони) изпълняват функции, присъщи на
кафявите адипоцити. Това откритие може да се използва в разработването на нови
методи за лечение на затлъстяването (Wu J et al., 2012).
Нормалните стойности на мастната тъкан се определят в зависимост от ръста,
възраста и пола. Мастната тъкан при мъже със спортно телосложение е около 15%, а
при жени около 20% от телесната маса (табл. 1 и табл. 2). При затлъстяване този
показател се увеличава повече от два пъти (Николаев и др.,2009).
Таблица 1. Класификация на стойностите на относително количество мастна
тъкан
(%) при мъже (Robergs и Roberts, 1997, по Николаев и др., 2009).
характеристика
много ниско
ниско
оптимално
умерено
високо

20-29
<11
11-13
14-20
21-23

30-39
<12
12-14
15-21
22-24

Възраст, години
40-49
50-59
<14
<15
14-16
15-17
17-23
18-24
24-26
25-27

>60
<16
16-18
19-25
26-28
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Таблица 2. Класификация на стойностите на относителното количество мастна
тъкан при жени (%) (Robergs и Roberts, 1997, по Николаев и др., 2009).
характеристика
много ниско
ниско
оптимално
умерено високо

20-29
<16
16-19
20-28
29-31

30-39
<17
17-20
21-29
30-32

Възраст, години
40-49
50-59
<18
<19
18-21
19-22
22-30
23-31
31-33
32-33

>60
<20
20-23
24-32
33-35

За определянето на нормалната телесна маса най-често се използва формулата
на френския антрополог Пол Брока: идеалното тегло (кг) = ръст (см) ─ 100.
В зависимост от степента на натрупването на мастната тъкан, състоянието се
определя като наднормено тегло или затлъстяване. Увеличването на телесната маса от
10 до 30% съответства на затлъстяване I степен; от 30 до 50% - затлъстяване II степен и
от 50 до 100% - затлъстяване III степен, а с по-малко от 10% се определя като
наднормено тегло. (Прозоровский, 2003).
По данни на СЗО (Бюлетин №311/март 2013) над 1.4 млд хора в света са с
наднормено тегло и приблизително 500 млн със затлъстяване. Затлъстяването почти се
е удвоило от 1980 г. до 2008 г. През 2008 г. 35% от възрастното население над 20
годишна възраст са били с наднормено тегло, а 11% със затлъстяване. През 2008 г. 10%
от мъжете и 14% от жените са били със затлъстяване в сравнение с 1980г.-5% от
мъжете и 8% от жените. Над 52% от възрастното население в Европа са с наднормено
тегло, а 17% със затлъстяване.
Според проучвания на СЗО с най-висок процент на наднормено тегло сред
възрастното население в Европа са: Чехия – 66.1%; Малта – 64.3%; Великобритания –
64.2%; Испния – 62.0% и Ирландия – 61.9% (СЗО, 2011).
С най - нисък процент на наднормено тегло сред възрастното население в
Европа са: Дания – 51.9%; Румъния – 51.0%; Франция – 50.7%; Молдова – 50.0% и
Швейцария – 49.2%.
Проучвания, направени от СЗО посочват, че сред страните с най-висок процент
на затлъстяване сред възрастното население в Европа са: Чехия – 32.7%; Малта –
28.8%; Турция - 27.8%; Литва – 27.6% и Унгария - 27.6% (СЗО, 2011).
С най-нисък процент на затлъстяване сред възрастното население в Европа са:
Нидерландия – 18.8%; Швеция - 18.6%; Дания – 18.2%; Франция – 18.2% и Швейцария
– 17.5% ; (СЗО, 2011).
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По данни от литературни източници и на СЗО в България с наднормено тегло
през 1998 г са - 36.6%; през 2004 г-38.5% (Солак, 2011) , а през 2011 г - 57.9% , повече
от един път и половина се е увеличило наднорменото тегло на българите за посочения
период (СЗО, 2011).
В България със затлъстяване през 1998 г са 10.2% жени и 9.5% мъже; през 2004
г-17% жени и 21% мъже (Солак, 2011), а през 2008 г са 24.3% жени и 23.1% мъже (СЗО,
2011). В периода от 1998 г до 2008 г повече от два пъти се е увеличило затлъстяването
и при двата пола.
От държавите в Европа, наблюдавани от СЗО (47), България е на 19-то място по
наднормено тегло и на 21-во място по затлъстяване (за 8 от държавите липсва
информация).
Най-голямо разпространение на наднормено тегло и затлъстяване се отчита в
Северна и Южна Америка (62% наднормено тегло и 26% затлъстяване при двата пола),
а най-слабо в Югоизточна Азия (14% наднормено тегло и 3% затлъстяване при двата
пола) (WHO, GHO 2014) Предполага се че при запазване на сегашните темпове на
разпространение на наднорменото тегло и затлъстяване през 2030 г 86.3% от
американците ще бъдат с наднормено тегло, от тях 51.1% - със затлъстяване, а към 2048
г. всички ще бъдат с наднормено тегло или затлъстяване (Беловол и Князькова,2013).
По прогноза на епидемиолози през 2015 г. 2,3 млд. ще бъдат с наднормено тегло, а 700
млн. със затлъстяване (Бардымова и др.,2011).
Увеличава се честотата на наднорменото тегло и затлъстяването в Китай и
Япония, където до скоро този проблем не е съществувал (Бардымова и др.,2011).
В Китай 25.5% от мъжете и 25.4% от жените са с наднорменото тегло, а със
затлъстяване - 4.7 от мъжете и 6.7 от жените. В Япония 30.1% от мъжете и 19.2% от
жените са с наднорменото тегло, а със затлъстяване - 5.8% от мъжете и 4.4% от жените
(СЗО, 2011).
Отчита се повишаване на честотата на затлъстяване и при децата и
подрастващите. Наднорменото тегло през детството е значим предвестник на
затлъстяване по-късно. По данни на СЗО повече от 155 милиона деца на планетата са с
наднормено тегло, а над 40 млн със затлъстяване (Нетребенко 2011).
В европейският регион на СЗО около 20% от децата и подрастващите са с
наднормено тегло, а една трета от тях са със затлъстяване (Беловол и Князькова,2013).
Проучване, направено от Националният център по обществено здраве и анализи
и катедра Педиатрия на МУ София през 2004 показва, че в България с наднормено
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тегло са 20% от децата и подрастващите на възраст от 6 до 19 г., а със затлъстяване 5% от тях, докато през 2010/2011 значително е нараснало - с наднормено тегло са
30.2%, от които със затлъстяване са 12.7% (Национален център по обществено здраве и
анализи).
В световен мащаб наднорменото тегло и затлъстяването се причисляват към 5-те
основни рискови фактора за смъртност. Ежегодно умират около 2.8 милиона поради
наднормено тегло или затлъстяване (Шарманов и др., 2012).
Независимо от широкото разпространение на затлъстяването и ролята му в
развитието на различни заболявания няма общоприета, единна класификация на
затлъстяването. Затлъстяването се класифицира в зависимост от етиологията
(причините, които го предизвикват), типът на отлагане на мастната тъкан, в зависимост
от начина, по който нараства мастната тъкан и степента на увеличаване на телесната
маса.
В зависимост от етиологията затлъстяването бива:(Сюрин и др., 2008):
Алиментарно-конституционално (първично) - (от англ. аlimentary - отнасящ се до
храната или храненето). Има семеен характер, в резултат на неправилно хранене и
намалена физическа активност при съответна наследствена предразположеност.
Алиментарното затлъстяване е самостоятелно заболяване.
Симптоматично (вторично):
-хипоталамично - свързано с увреждане на хипоталамуса;
-ендокринно - свързано със заболявания на ендокринните жлези (хипотиреоза,
хиперкортицизъм, хипогонадизъм и др);
-ятрогенно - (от iatrogeniс - вследствие на медицинско или хирургическо
лечение) - при продължителен прием на някои лекарствени препарати, като
кортикостероиди, антидепресанти, орални контрацептиви, β-блокери и др.
Симптоматичното затлъстяване се развива при заболявания на ЦНС,

на

ендокринните жлези и при прием на някои лекарства.
В зависимост от типа на отлагане на мастна тъкан: (Шарманов и др., 2012):
-андроидно - (от гр. андрос – мъж), (още централно; абдоминално - от abdomen корем; тип „ябълка”) – излишъкът от мастна тъкан се отлага в горната част на тялото,
предимно в подкожието на коремната стена и в коремната кухина, характерно е повече
за мъжете. За този тип е характерно увеличаване на размера на адипоцитите;
-гиноидно - (от гр. gyne-жена), (още периферно; глутео-феморално; седалищно бедрено; тип „круша”) -

излишъкът от мастна тъкан се разпределя в областта на
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бедрата и седалището, характерно е повече за жените. Характеризира се с увеличаване
на количеството на адипоцитите.
В зависимост от начина, по който нараства мастната тъкан: (Прозоровский,
2003; Драгоева и Радославова, 2012):
- хипертрофично - характеризира се с увеличаване размера на адипоцитите,
количеството им не се променя, наблюдава се след пубертета;
- хиперпластично - характеризира се с увеличаване броя на адипоцитите, започва найчесто през детството.
При намаляване на количеството на мастна тъкан се променя само големината на
адипоцитите, докато тяхното количество се запазва.
Според Индексът на телесната маса (ИТМ) (СЗО,1997)
ИТМ се използва от специалисти в цял свят за определяне на степента на
съответствие между телесната маса и ръста и по този начин косвено може да се
определи дали телесната маса е в норма. Този показател е удобен, тъй като при
повечето възрастни хора пряко корелира със съдържанието на мастната тъкан в
организма. ИТМ се изчислява по следната формула:
ИТМ = телесна маса(кг) / ръст(м)2
Клиничната класификация за стойностите на ИТМ е разработена от
Националният институт по здравеопазване в САЩ и е одобрена от СЗО през 1997г
(табл.3) (Николаев и др.,2009).
Таблица 3. Клинична класификация на стойностите на ИТМ (по Николаев и др., 2009)
ИТМ(кг/м2)
По-малко от 18,5

класификация
Дефицит на телесна маса

Риск от заболяване
повишен

18,5-24,9

Нормална телесна маса

минимален

25,0-29,9

Наднормено тегло

повишен

30,0-34,9

Затлъстяване, I степен

Висок

35,0-39,9

Затлъстяване, II степен

Много висок

Повече от 40

Затлъстяване, III степен

Изключително висок

Използването на ИТМ дава възможност да се оцени относителния риск от
заболеваемост и смъртност. Колкото е по-висок ИТМ, толкова по-голяма е
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вероятността от заболявания, свързани с наднорменото тегло и затлъстяването. ИТМ е
условен (косвен) показател и не винаги отразява точно степента на отлагане на
мастната тъкан. Например, при хора с еднакъв ръст, но с различна телесна маса - при
единият може да се дължи на хипертрофия на мускулната тъкан, а при другият - на
затлъстяване (Николаев и др.,2009). ИТМ е неприложим при хора с много добре
развита мускулатура, при спортисти, при бременни, при деца и при възрастни над 65
годишна възраст (Препоръки на IOTF WHO, 2007).
Установено е, че рискът от развитие на заболявания, свързани със
затлъстяването зависи не само от степента на излишък на телесната маса, възрастта,
полът, но и от разпределението на мастната тъкан в организма. Според повечето автори
усложнения при гиноидното затлъстяване се срещат по-рядко в сравнение с
андроидното. Резултати от проучвания на (Jialal,S et al., 2013) показват, че гиноидното
затлъстяване не е безопасно. Мастната тъкан, разположена периферно секретира
аномални количества хормони - маркери на метаболитния синдром

(химерин и

оментин-1), което може да доведе до възпаление и развитие на инсулинова
резистентност. Метаболитният синдром (МС) включва затлъстяване от абдоминален
тип, дислипидемия и повишени артериално налягане и кръвна захар (Панова и
др.,2013). Повишено равнище на химерин и понижено на оментин-1 се отчита при
всички изследвани независимо от възраст, ИТМ и обиколка на талията (Jialal, S et al.,
2013).
За определяне на локализацията на мастната тъкан и/или рискът от развитие на
метаболитни усложнения се използват два показателя, препоръчани от СЗО: единият е
съотношението между обиколката на талията (ОТ) и обиколката на бедрата (ОБ).
В норма ОТ/ОБ<0.85 при жени и ОТ/ОБ<1.0 при мъже. При ОТ/ОБ≥1 за мъже и
ОТ/ОБ>0.85 за жени показва абдоминално затлъстяване (Аметов, Доскина 2011).
Другият показател е обиколка на талията (ОТ). В норма при жени е 80см, а
при мъже до 94см. Показателят ОТ точно корелира с площта на интраабдоминалната
мастна тъкан. Установено е, че абдоминалното затлъстяване е един от основните
компоненти на МС и е рисков фактор за развитие на сърдечно-съдови заболявания,
захарен диабет тип две и др. (табл.5) (Аметов, Доскина, 2011).
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Таблица 5. Зависимост между риска от развитие на заболявания (захарен диабет тип 2 и
сърдечно-съдови заболявания) и ОТ (СЗО,1997)
Пол
мъже
жени

Повишен риск
ОТ≥94см
ОТ≥80см

Висок риск
ОТ≥102см
ОТ≥88см

Според руски източници около 95% от случаите на затлъстяване се отнасят до
алиментарно-конституционалното,

а

останалите

5%

са

със

симптоматично

затлъстяване (Панькив,2013). Тази класификация е условна, тъй като различните
източници посочват различно процентно съотношение на първичното и вторичното
затлъстяване, както и различни причини, предизвикващи затлъстяването.
В основата на развитието на

затлъстяването лежат сложни взаимодействия

между предразполагащите ендогенни фактори и факторите на околната среда
(Панькив,2013; Нетребенко, 2011).
Глобализацията на проблема наднормено тегло и затлъстяването се дължи
главно на:
- промяна в храненето (повишен прием на калорични продукти с високо
съдържание на мазнини, сол и въглехидрати и понижено съдържание на витамини и
минерални вещества и други хранителни микроелементи) ;
-намалена физическа активност, която е следствие от съвременния начин на
живот - обществен транспорт, урбанизация (Бюлетин 311/март 2013 на СЗО).
Механизмът на развитие на алиментарно-конституционалното затлъстяване не е
напълно изяснен. В литературни източници се описват различни хипотези за
развитието на затлъстяването – някои от тях са актуални и до днес.
Една от тях свързва затлъстяването с енергийния дисбаланс. Затлъстяване се
развива тогава, когато енергията (калориите), приемана с храната надвишава
енергийния разход на организма. Организмът изразходва енергия за поддържане на
основните физиологични функции - основна обмяна (60-65%); допълнителен енергиен
разход за храносмилане и за активиране на обмяната на веществата - специфично
динамично действие на храната (10%) и за физическа активност, за която е необходим
най-голям енергиен разход (25-30%).За поддържане на енергийният баланс (постоянна
телесната маса) е необходимо количеството на приетата енергия да съответства на
изразходената от организма енергия (Беловол и Князькова,2013).
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Затлъстяването е свързано главно с нарушения в контрола на апетита и
поддържане на телесната маса. Регулацията на приема на храна не е напълно
изяснена. Главна роля в поддържане на енергийния баланс и телесната маса има оста
хипоталамус - мастна тъкан. Хранителното поведение се управлява от ядра,
разположени в хипоталамуса - център на ситост и център на глад, но в тази регулация
участват и други отдели на ЦНС. Между двата центъра в хипоталамуса съществуват
реципрочни отношения. Този механизъм нормално предпазва от преяждане. До
хипоталамуса достигат нервни импулси чрез вегетативната нервна система, а също и
хормонални сигнали от стомашно-чревният тракт, от мастната тъкан и от ендокринни
жлези (Бардымова и др.,2011).
Важна роля в механизма на затлъстяването играе мастната тъкан, като
ендокринен орган. Увеличаването на масата на мастната тъкан при затлъстяване води
до промени в секрецията на адипокините и нарушения в метаболизма, съпътстващи
затлъстяването.Лептинът е хормон на мастната тъкан, който има важна роля в
регулацията на енергийната хомеостаза. Взаимодейства с редица невромедиатори, чрез
които контролира апетита (Драгоева, Радославова, 2012).
До скоро се е считало, че лептинът представлява „сигнал за ситост”и
предотвратяващ затлъстяването, понеже в повечето случаи на затлъстяване равнището
на лептина се повишава. Лептинът корелира с масата на мастната тъкан. Днес това
схващане е променено . Счита се, че лептинът адаптира организма към недостиг на
енергийни запаси, когато секрецията му намалява, предизвиква глад т.е. играе ролята
на „сигнал за глад” (Драгоева и Радославова, 2012).
В 80% от случаите на затлъстяване концентрацията на лептина в кръвта е
повишена, поради дефект в гена за лептиновите рецептори или в транспорта на лептина
през кръвномозъчната бариера и др., в резултат на което се развива лептинова
резистентност и независимо от високото равнище на лептина в кръвта, центърът на
глада продължава да секретира медиатори, които повишават апетита. В 20% от
случаите се дължи на дефект в ов - гена (от obese gene - ген на затлъстяване), кодиращ
лептина. Ниското равнище на лептина в кръвта е сигнал за недостатъчно количество на
запаси

от мазнини в организма. Този сигнал включва механизми, водещи до

увеличаване на апетита, в резултат на което се увеличава телесната маса
(Прозоровский, 2003).
Значимостта на затлъстяването се определя не само от мащабите на
разпространение, но и от повишеният риск от заболявания, свързани със
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затлъстяването: сърдечно-съдови заболявания (атеросклероза на кръвоносните
съдове, артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, инфаркт, инсулт),
захарен диабет тип 2, нарушения в репродуктивната функция, заболявания на опорнодвигателния апарат, някои онкологични заболявания (рак на гърдата, рак на дебелото
черво и др.) и др. Затлъстяването е важен социален проблем, тъй като влияе
отрицателно върху работоспособността и продължителността на живот. При умерена
степен на затлъстяване продължителността на живот се намалява средно с 3 - 5 години,
а при висока – до 15 г (Родионова и Тепаева, 2012; Панова и др.,2013). 44% от случаите
на диабет, 23% от исхемична болест на сърцето и от 7 до 41% от някои онкологични
заболявания са предизвикани от наднормено тегло и затлъстяване (Шарманов и
др.,2012).
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