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ПРЕДГОВОР
"Ние не сме наследили Земята от нашите предци,
ние я вземаме назаем от нашите деца."
(Древна Индийска поговорка)

Уважаеми читателю,
Когато отвориш този сборник те поздравяваме с "Добре дошъл" на Трета студентска
научна конференция „Екология и околна среда―, 2015 г. Ние, студентите от университети в
страната и чужбина и нашите научни ръководители, заедно с изследователи от научни
институти, природозащитни центрове и резервати сме се събрали, за да обменим нашия
скромен опит и постижения в изследването на биологичните системи. Разлиствайки
страниците на сборника с доклади ти ще се докоснеш до микроскопичният свят на
микроорганизмите, пъстроцветната палитра на растенията, чудното поведение на животните,
функционирането на природните екосистеми. Ще усетиш нашата тревога и загриженост за
скоростното изчезване на видове, намаляването на биологичното разнообразие,
замърсяването на атмосферата, глобалните промени в климата. Затова тази година нашата
конференция е посветена на Деня на Земята. Онзи далечен ден на 1970 г., в който милиони
хора, осъзнали необходимостта от опазване на планетата здрава и чиста са дали обет за
обединяване на усилията за успешно справяне с проблемите по опазване и подобряване на
околната среда, за създаване на дългосрочен план за действие през следващите десетилетия и
набелязване на целите, към които трябва да се стреми световната общност.
Оригиналните научни съобщения са докладвани в секция „Екология на животните―,
секция „Екология на растенията― и секция „Екофизиология и обучение― с интересни
дискусии в пленарната зала и пред таблата на постерната сесия.
Благодарим на нашите спонсори – „Биосистеми― ООД и Студентското дружество на
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", без финансовата подкрепа на
които нямаше да бъде възможно провеждането на този научен форум.
Нашата конференция все още е много млада. Тя се провежда едва за трета година, но
ни вдъхва надежда, че нашите скромни познания и усилия не са напразни и ще спомогнат за
опазване на природата.
Ти, скъпи Читателю, също можеш да помогнеш – остави днес колата си в гаража,
изгаси ненужната крушка, посади дърво или просто кажи на някого, че 22 април е ДЕНЯТ
НА ЗЕМЯТА.
От участниците в конференцията
Шумен, 24 април 2015 г.
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Биоразнообразие в чинията - Slow Food и опазването на традиционното знание
Десислава Димитрова, Теодора Иванова
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания
София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев‖, бл. 23
e-mail: dessidim3010@gmail.com
Back to the Contents
Резюме: Биоразнообразие означава многообразието от живи организми в сухоземните,
морските и сладководните екосистеми и екологичните комплекси, към които принадлежат.
Понятието агро-биоразнообразие обединява онези компоненти на биоразнообразието, които
изграждат агро-екосистемите: породи животни, сортове растения и микроорганизми, които
допринасят за поддържането на генетично, видово и екосистемно ниво, които гарантират
устойчивото функциониране на агроекосистемите.
Храната е еманация на уменията на човека да осигури своята прехрана при конкретни
природни условия: одомашняване на животни и растения; преработка на храни с цел консервирането
им за по-дълго време и устойчиво използване на природните ресурси. Много традиционни
хранителни продукти (вкл. породи животни, сортове ратения или обработени храни) са на прага на
изчезването, жертва не само на социалните промени, глобализацията и индустриалното селско
стопанство, но и като следствие от неподходящи и ненужни правила и изисквания, въведени
необмислено при процеса на хармонизиране с Европейското законодателство. Същите предлагат
възможности за подкрепа на традиционните селски стопани и занаятчии, но те трябва да се активират
и да се прилагат ефективно.
Представени са данни за актуалното състояние на биоразнообразието, свързано с храната в
България и са подходи за неговото опазване.
Настоящото проучване е финансирано от проект ―Екологосъобразно социоикономическо
развитие на селските райони‖ (Environmentally Sustainable Socio-Economic Development of Rural
Areas, ЕESSEDRA 2014/351-624) и проект „Трансформации на местните селскостопански практики в
условията на европеизация и глобализация‖ (ДФНИ – К 02/16).
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The online platform “Group of Integrative Zoology (GIZ)” – a novel model for information
exchange between students and mentors
Nikolay Natchev1*, Yurii Kornilev1
1

Department Biology, Faculty of Natural Sciences, Konstantin Preslavski University of Shumen, 115,
Universitetska Str. 9712 Shumen, Bulgaria
* e-mail: natchev@gmx.at
Back to the Contents

Abstract: The present overwhelming ease of access to digital information allows students to choose
from an unprecedented breadth of knowledge. However, especially for people entering into a discipline, this
poses a new challenge – assessing the quality of resources and verifying their credibility. The ―mentor–
student‖ interaction is a well-established mode of learning among humans, where pre-evaluated information
is being passed down from a more experienced acquaintance to his peers. Again, especially students that start
their higher education, usually have a limited opportunity to quickly meet more experienced peers to consult
with and exchange ideas. Therefore, we established the Group of Integrated Zoology (GIZ). It comprises of
an international group of over 21 professionals in various fields related to zoology, who have volunteered to
serve as to-go experts in their respective disciplines, along with all interested students from Shumen
University. We developed a simple to use web page to provide easy access to the experts, a convenient onestop storage space for peer-reviewed information related to all subsets of zoology (including videos, sounds,
diagrams), and a means for exchange of news, questions, and intriguing observations. Although the project is
still in its pilot stage, we have received highly positive response so far; we plan on continually improving the
website and increasing its usability.
Keywords: Group of Integrated Zoology, ―mentor-student‖ interaction
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Interactive technology possibilities of creating positive students’ motivation for learning
Chemistry and Environmental protection in 7th grade
Renay Rafi1, Petinca Galcheva1, Krasimira Dimitrova2
1

Faculty of Natural Science, Konstantin Preslavski University of Shumen, 115, Universitetska Str. 9712
Shumen, Bulgaria
2

“Yoan Ekzarkh Bulgarski” High School, 1 Preslav Street, Shumen, Bulgaria
e-mail: pgalcheva@abv.bg
Back to the Contents

Abstract: In recent years there has been observed a reduction of students‘ interest in education in
general and especially in learning Natiral science. This observation is confirmed by a survey of ours,
conducted with students from different classes and schools from the city of Shumen and the region. At the
same time the results of the same survey revealed the students‘ willingness of modern, non-traditional
teaching methods to be used in education. Experience has shown that the use of interactive technologies
encourages the communication between students, a tolerance in communication, thinking and sharing ideas,
and contributes to improve their cognitive interest.
The aim of this paper is to present our attempt to create a positive motivation for learning amongst
7th grade students using methods and forms of interactive education. For its realization an analysis of the
educational content of Chemistry and Environmental Protection in the 7th grade was made and were
determined the opportunities for the use of interactive technologies in the various methodical units. Based on
the analysis interactive lesson fragments and interactive lessons are developed. They have been approbated
during pre-graduation teaching practice at ―Yoan Ekzarkh Bulgarski‖ High School.
Keywords: education, motivation, interactive methods and forms.

В последните години се наблюдава понижен интерес на учениците към обучението
въобще и най-вече към обучението по природни науки. Не прави изключение от тази
тенденция и обучението по химия и опазване на околната среда. За това свидетелства
проведена от нас анкета с ученици от различни класове и училища от гр. Шумен и региона.
За нуждите на настоящата работа ще представим само резултатите на учениците от 7. клас на
СОУ ‖ Йоан Екзарх Български‖ гр. Шумен. От 70 анкетирани ученика на въпроса „Кои
учебни предмети изучавате с желание? Подредете ги в реда на предпочитанията си.‖ само
15% включват химия и опазване на околната среда и то на последно – пето място. Причините
за това се крият както в прекаленото теоретизиране и усложняване на учебния материал, така
също и в затрудненията, които срещат учениците при прехода от словесни към символни
записи, свързани с изучаването в този клас на химичната символика. От друга страна 1,5 часа
седмично очевидно не са достатъчни за да се усвоят основите на една точна наука, каквато е
8
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химията. В 7. клас се въвеждат важни и основополагащи химични понятия (химични
елементи с метални и неметални свойства, основни и киселинни оксиди, основни
хидроксиди, безкислородни и кислородсъдържащи киселини и др.), както и двете съставни
части на химичния език – химична символика и химична номенклатура.
Всичко това съществено променя задачите, които стоят пред съвременния учител. За
него е важно не просто да предаде на учениците определен обем знания. Много по-важна
негова задача е да ги научи да се ориентират и адаптират в съвременния свят, да търсят и
намират информация, бързо и ефективно да усвояват новостите. Голямо значение в хода на
обучението има взаимодействието между обучаващия и учащите, както и между самите
учащи, което ги поставя в активна позиция. Реализирането на различни дейности в процеса
на групова работа води до превръщане на учащия в партньор на преподавателя и повишава
неговата мотивация за учене. Реално това се постига чрез използването на многообразие от
методи, определяни като интерактивни. Не случайно в проведената анкета на въпроса:
‖Помагат ли Ви използваните от учителя разнообразни, нетрадиционни начини за
преподаване, при усвояване на учебното съдържание? Създават ли те у Вас интерес към
науката и учебния предмет?‖ 90% от анкетираните отговарят с „да‖, а на въпроса „Кои от
използваните методи и форми Ви харесват най-много?‖ посочват на първо място игрови
методи, а също така работа по групи, решаване на казуси, работа по проект. Всички тези
методи принадлежат към групата на интерактивните.
Терминът интеракция е психологически термин, който означава вид взаимодействие
или по-конкретно – „взаимодействие и взаимовлияние между хора в процеса на общуването
им‖. [Гюрова и колектив 2006] Понятието интерактивност може да се разглежда като
съставено от две думи – „интер‖ (заедно, между) и „активност‖ (действие, инициативност), и
се отнася до взаимодействието между обучаван и обучаващ, както и между самите
обучавани. [Костова, 1988] Следователно, интерактивното обучение е преди всичко
диалогово обучение. Диалог е възможен и при традиционните методи на обучение, но само
между ―учител – ученик‖ или ―учител – група ученици (аудитория)‖. При интерактивното
обучение диалог съществува и между ―ученик – ученик‖ (работа по двойки), ―ученик –
група‖ (работа в групи), ―ученик - аудитория‖ или ―група ученици – аудитория‖ (презентация
на работата в групата), ―ученик – компютър‖ и др. [Гюрова и колектив 2006]
Целта на интерактивното обучение е създаване на такива условия на обучение, при
които ученикът чувства своята успешност, своето интелектуално усъвършенстване, което
прави по-продуктивен самия образователен процес. [Вълчев, 2006]
Използването на интерактивни форми, методи и средства (интерактивни технологии)
спомага за преодоляване на бариерите в общуването, стимулира мисленето, генерирането и
9
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обменът на идеи. Всеки участник в образователния процес се изявява със собствен принос в
развитието на учебната среда. Интеракцията спомага за изясняване на вижданията, за
толерантност в общуването. Тя предполага умение да се изслуша, възприеме, обсъди друго
виждане, мнение или отношение, различно от собственото. [Костова, 1988]
Интерактивните методи навлизат все по-широко и намират своето място в
образователния процес. Практиката показва техните положителни страни. Това определи
избора на тема за настоящата разработка, която е част от по-обширна работа. Тя има за цел
да представи възможностите на интерактивните методи и форми на обучение за мотивиране
на учениците при усвояване на химични знания в обучението по химия и опазване на
околната среда в 7 клас.
Ефективното прилагане на интерактивните методи в обучението по химия и опазване
на околната среда изисква задълбоченото им познаване. Необходимо е да се знае целта на
интерактивния метод, форма или техника, начинът на реализация и необходимите средства.
За реализирането на поставената цел на разработката е направен анализ на учебното
съдържание по химия и опазване на околната среда в 7 клас и са определени възможностите
за използване на интерактивни технологии в отделните методически единици.[Близнаков и
колектив, 2013] На основата на направения анализ са разработени интерактивни урочни
фрагменти и интерактивни уроци, които се апробират в периода на текущата и
преддипломната педагогическа практика в СОУ „ Йоан Екзарх Български‖.
Резултатът от предварителната подготовка и извършената работа е представен в
Таблица 1. В нея са включени част от учебните теми, в които работихме за формиране на
положителна мотивация у учениците в обучението в 7. клас и интерактивните методи и
техники, които използвахме или ще използваме в хода на експеримента. Акцентът е поставен
върху игровите методи, които според учениците засилват интереса им към предмета.
Таблицата включва само темите, които са обект на изучаване през втория учебен срок, в
рамките на който се провежда преддипломната педагогическа практика.
Таблица 1. Възможности за използване на интерактивни методи и форми в обучението
по химия и опазване на околната среда – 7. клас
№
1.

Методична
единица

Хлор

Интерактивен
метод/форма/
техника
работа по
проект изготвяне на
здравноекологично
досие на хлор

Реализация
На учениците се възлага да изготвят здравноекологично досие на хлор, по предварително
зададен план, който включва: употреба

на

простото

на

вещество,

възможни

източници
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замърсяване на околната среда, опасности за
околната среда и за здравето на човека, предпазни
мерки при работа с вещества, които го съдържат.
В зависимост от желанията и възможностите
на учениците, те подготвят текст, постер или
презентация по темата.
2.

Солна
киселина

На учениците се поставя задача въз основа
работа
по
проект на тема:
на изученото за солната киселина и след
Пътят
на
допълнително проучване по посочени източници
солната
киселина
да представят пътя на солната киселина от
получаването й до употребата й в различни
производства, както и в организма на човека.

3.

Киселини

- информаци
онни
картички;
- инцидент;
- състезание,
което
се
реализира под
формата
на
групова работа

В хода на урока се използват информациони
картички за значението и откриването на сярната
киселина и индикаторите.
Инцидент: По време на лабораторно упражнение
ученик капва няколко капки сярна киселина върху
ръката си. Как ще му помогнете?
За затвърдяване се подготвя работен лист. Той
включва две задачи. Изпълнението на задачите е
на състезателен принцип.
1 зад. С кои от изброените вещества взаимодейства
сярната киселина: Zn, Сl2, AgNO3, Cu, CaO, ZnCl2,
КОН. Изразете процесите с химични уравнения.
2. зад. – експериментална: Върху масите се
поставят различни продукти (зеленчуци, плодове).
Задачата на всяка група е да изцеди сок от тях и
като ползва биоиндикатор – сок от червено зеле, да
установи кои имат киселинни свойства.
Печели

групата,

която

първа

приключи

работата по двете задачи.
4.

Халогенна
група.
Химични
съединения
на
халогенните

дидактическа
игра състезание

Целта е да се затвърдят, обобщят и проверят в
игрова форма знанията за простите вещества и
химичните съединения на химичните елементи от
халогенна.

Въпросите

се

проектират

на
11
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интерактивна дъска. Класът е разделен на групи –

елементи

по редици. Печели групата, получила най-голям
брой точки. Наример:
? За пръв път бях убиец в Първата световна война.
Кой съм аз?
А)Fe ; Б)Li; В)Cl; Г)Br
? С кои от изброените вещества ще реагират:
1) HCl:

Zn, AgNO3, Cu, CaO, NaOH,

2) NaOH:

H2SO4, CO2, Cl2, HBr, KOH, CaO.

Изразете

възможните

процеси

с

химични

уравнения.
5.

Значение на
халогенните
елементи

В дебата участват две групи ученици.

дебат

Първата група е ―за‖ използването на халогенните
елементи в практиката, а втората група ‖против‖
използването им.
На останалите ученици от класа се раздава на
работен лист предварително подготвена таблица, в
която те отбелязват положителните и отрицателни
страни

на

всеки

от

халогенните

елементи,

коментирани по време на дебата.
Преди дебата за всеки химичен елемент под
формата на презентация се представя кратка
любопитна информация за откриването му. В хода
на дебата се проектират областите на приложение
на

съответния

елемент

или

вредните

му

въздействия.

6.

Метали и
неметали

игра „Стани
богат”

След приключване на дебата се проектира
таблица, показваща съдържанието на халогени в
организма и токсичната доза на всеки от тях.
В края на часа се провежда кратка
викторина, която има за цел да установи степента
на проявеното внимание и интерес към хода на
урока.
Играта е разработена и се реализира с помощта на
интерактивна дъска, по сценария и правилата на
популярната телевизионна игра. Свързана е с
12
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приложението на простите вещества метали и
неметали, изучени до момента и техните химични
съединения.
7.

Периодичен
закон и
периодична
система

дидактическа
игра

Предварително за всяка маса се подготвя картон с
естествения ред на химичните елементи. В хода на
урока учителят чете историята на откриването на
Периодичния

закон

и

съставянето

на

Периодичната система от Менделеев, а учениците
следвайки

текста

и

ползвайки

подготвения

естествен ред сами повтарят пътя, изминат от
учения и съставят своя Периодична система.
8.

Вещества и
химични
реакции в
природата и
практиката
на човека

- решаване
на ребус
(Приложение);
- работа по
проект –
изготвяне на
флаери за
природни
явления

На класа се предоставя за решаване ребус, в който
са включени познати им вещества разпространени
в природата и практиката. Задачата на учениците е
да открият кои са веществата и да ги подредят в
две колони – полезни за човека и вредни за
човешкото здраве и околната среда.
Химичните реакции в практиката се обсъждат въз
основа на изработените флаери - образуване на
вулкани, пещери, киселинни дъждове, парников
ефект, озоновия слой.

9.

Ролята на
човека за
опазване на
околната
среда

- метод на
асоциациите;
- решаване
на казус;
- мозъчна
атака

В началото на часа на учениците се поставя
задача работейки по двойки
да запишат
асоциациите, които пораждат у тях термините
―източник на замърсяване на околната среда‖ и
―замърсител на околната среда‖. При обсъждане на
резултатите
на
дъската
се
изграждат
интелектуални карти на асоциациите по двете
понятия.
В хода на урока се решават казуси, за
формиране на лична отговорност у всеки ученик за
опазване на околната среда.
В края на часа под формата на мозъчна атака
се поставят въпросите:
? Може ли човекът да опази средата, в която
живее и какви са пътищата за това?
? Какво е моята лична отговорност за опазване
13
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на околната среда?
Експериментът ще продължи до края на учебната година, когато ще бъде проведена
заключителна анкета за установяване отношението на учениците към използваните методи и
форми на обучение и мотивацията им за изучаване на учебния предмет. Наблюденията,
които имаме на този етап, за активността на учениците по време на часовете и желанието с
което изпълняват поставените задачи и се включват в разнообразните дейности показват, че
използваните методи и форми стимулират интереса и повишават мотивацията им.
Благодарност: Тази статия се публикува в резултат на финансиране по проект №РД08-255/09.03.2015 от Фонд „Научни изследвания― на Шуменски университет „Епископ
Константин Преславски―.
Литература:
Близнаков Г.; Л.Боянова, В.; К. Николов; И. Ушагелов Химия и опазване на околната среда
за 7. клас, С., Просвета, 2013
Вълчев, Р. Интерактивни методи и групова работа в съвременното образование, Център
Отворено образование, С., 2006
Гюрова, В.; В.Божилова; Г. Дерменджиева; В.Вълканова, Интерактивността в учебния
процес, С., Европрес, 2006, с. 100-109, 117-136, 224-229. С., 2006
Костова З., Как да учим успешно. Иновации в обучението, С., Педагог 6, 1988
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Приложение: Ребус по темата „Вещества и химични реакции в природата и
практиката на човека‖
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Isolation, purification and analysis of secondary metabolites of plant origin: Ursolic acid
(Изолиране, пречистване и анализ на вторични метаболити от растителен произход)
Dimitar Dimitrov*, Krasimir Tachev
University of Shumen, Faculty of natural sciences, Department of biology
e-mail: asgb@abv.bg
Back to the Contents

Abstract: Ursolic acid is one of the abundant triterpenoids in plant kingdom, medicinal herbs, and is
integral part of the human diet. There are a multitude of articles on its research, reflecting remarkable interest
and progress in our understanding of this triterpenoid and its physiological role. The topics of study comprise
isolation and purification of ursolic acid from various plants and herbs, chemical modifications to obtain
derivatives which are water soluble and with higher activity, pharmacological research on their beneficial
effects, toxicity studies, and clinical use in therapy of various diseases including anticancer chemotherapies.
The aim of current presentation is to review the latest publications on ursolic acid isolation,
purification and analysis in order to point out the trends of research, the solutions for broader applications of
ursolic acid as well as the remaining difficulties and unresolved issues of isolation methods, chemical
modifications, toxicity studies, and clinical tests of this triterpenoid.
We present also our preliminary results of experiments to reveal the physical and spectral properties
of ursolic acid by analytical techniques as HPLC, IR-spectroscopy, etc., and compare them with the available
literature data.
The intentions for future investigations of isolation and modification methods, yields from different
plant materials and analysis of effectiveness and activity of ursolic acid are also included in the presentation.
Keywords: Secondary metabolites, Ursolic acid
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Въведение
Вторични метаболити с растителен произход
Съвкупността от физични и химични процеси, извършващи се в един организъм, се
обединяват от понятието метаболизъм. Повечето от постъпващите продукти и енергия се
използват за синтез на молекули, срещащи се във всяка клетка. Основните класове от тези
молекули са протеини, въглехидрати, липиди и нуклеинови киселини. Те са жизненоважни за
правилното развитие, размножаване и растеж на всеки организъм и са обединени от
понятието първични метаболити. Тази част от енергията и приетите вещества, която не се
използва за тях, се пренасочва към продукцията на малки органични молекули с не толкова
16
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ясно изразени функции. Това са така наречените вторични метаболити. Този термин е
използван за пръв път от Албрехт Косел през 1891 г. Неговата теза се обосновава от факта,
че този тип молекули не се срещат във всички способни на делене клетки. От XIX век до сега
са описани над 100 000 вида вторични метаболити. Установено е че могат да притежават
структури от всички основни класове органични продукти: алифатни, ароматни,
хидроароматни, хетероциклични. Дълго време се е смятало, че те са отпадъчни продукти без
никакви функции. Но въпреки, че тяхното отсъствие не води до внезапно загиване на
организма, без тях за растенията е невъзможно да се

приспособят в каквото и да е

местообитание. Това се дължи на факта, че вторичните метаболити изпълняват всевъзможни
екологични функции. Могат да изпълняват ролята на имунна система при животните, защото
чрез отделяне на защитни молекули (напр. берберин (Pichersky, 2000)) в околната среда, те
отблъскват тревопасните животни и патогените като цяло. Освен това без тях би било
невъзможно да се извърши и опрашването, защото именно отделяните от растенията
атрактанти служат за сигнал на готовността за извършване на този процес. Вторичните
метаболити са отговорни и за осъществяването на хемотаксиса между корените на отделни
растения, както и между растения и бактерии – патогенни или ползотворни.

Фиг. 1. Основни функции на вторичните мeтаболити (M. Wink, 1999)
Класификацията на тези молекули според биосинтетичния им произход може да бъде
сведена до 3 основни класа: Флавоноиди и сродни фенолни съединения; Терпени и
терпеноиди; Азот-съдържащи алкалоиди и сяра-съдържащи съединения.
Tритерпеноиди, урсолова киселина:
Химическа природа, разпространение, роля и употреба
Разглежданото от нас вещество влиза в най-многобройния и разнообразен клас от
продукти, терпеноиди. Градивните елементи, при кондензацията на които са изградени, се
17
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наричат изопренни частици. Те съдържат по 5 въглеродни атома в структурата си и според
броя им се класифицират на моно-, сески-, ди-, три- и тетратерпеноиди. Урсоловата киселина
попада в групата на тритерпеноидите. Те се получават от единствен предшественик, сквален.
Той освен това е и основа за циклизацията на различни стероли, стероиди, полови хормони
при бозайници (Abe, 2007) и човешкия холестерол, като за тези разлики са отговорни
структурни модификации на страничните

вериги на скелетната структура. Схема на

биосинтеза на урсолова киселина е показана на фиг. 2. Урсоловата киселина (3β-hydroxy-urs12-en-28-oic acid) е пентацикличен тритерпеноид съдържащ 30 въглеродни атома в скелета
си. Среща се в многобройни растителни източници под формата на свободна киселина или
агликон на тритерпеноидни сапонини (Vyas, 2014). Съществуват два вида сапонини,
съдържащи тритерпеноиден и стероиден агликон.
Химическата формула на урсоловата киселина е C30H48O3. Точката ѝ на топене е 283285°C. Моларната маса е 456,7 g/mol. UV спектърът е с максимум при 195-210 nm, а IR
спектърът има ивици при 3562 (OH алкохол), 2937 (OH киселина), 2865 (C=C) и 1698 cm–1
(C=O) (Babaloa, 2013).

Фиг. 2. Биосинтез на урсолова киселина по (Humphrey, 2006)
Урсоловата киселина е широко разпространена в растителното царство. Среща се в
кутикулата на някои плодове и въобще във въздушните части на целите растения. Може да
бъде открита в медицински растения, както и в така наречения градински чай (Salvia
officinalis), което е едно от първите растения, използвани в Европа, именно с медицинска
цел. Тъй като името идва от латински, неговата етимология е следната: salvare-спасявам,
излекувам и officinalis-медицински. Освен това този тритерпеноид се открива и в маслините,
а оттам следва, че се съдържа и в първокачествения зехтин, където може да достигне до
концентрация 197 mg/kg.
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Таблица 1. Концентрации на урсолова киселина в различни части на растения
(по Jäger, 2009)
Наименование на
Латински
Български
Розмарин
Rosmarinus officinalis
Кафе
Coffee Arabica
Градински чай
Salvia officinalis
Лавандула
Lavandula angustiflora
11 сорта ябълки
Malus domestica
Зокум
Medium oleander
Лавандула
Lavandula angustiflora
Мащерка
Thymus vulgaris
Маточина
Melisa officinalis
Майорана
Origanum majorana
Черен бъз
Sambucus nigra
Риган
Origanum vulgare
Живовляк
Plantago major
Круша
Pirus communis

Растителни
части
Листа
Листа
Листа
Листа
Плодова кора
Листа
Цветове
Листа
Листа
Листа
Листа
Листа
Листа
Плодова обелка

Концентрация в
g/100 g суха маса
2.95
1.80
1.80
1.59
1.43
1.27
1.05
0.94
0.67
0.66
0.58
0.28
0.21
0.20

В Таблица 1 са представени концентрациите на урсолова киселина в различни
растения и растителни части.
Точната роля на урсоловата киселина във физиологичните процеси на растенията все
още не е установена. Известно е, че съдържанието ѝ в кутикулата на плодовите обелки,
които съдържат предимно алифатни восъчни продукти в комбинация с емулгиращи агенти
като мастни киселини, свободни алкохоли и тритерпени, осигурява функционално
съжителство с наличните хидрофилни полимери. Благодарение на трудно проницаемата
обвивка, получаваща се благодарение на тези съединения, плодът се предпазва от загуба на
вода и хранителни вещества под действие на различни биотични и абиотични фактори.
Урсолова киселина: изолиране, свойства и употреба
Изолиране и свойства на урсоловата киселина
Методи на изолиране
Основен начин за извличане на урсолова киселина е чрез екстракция (Frighetto, 2008;
Hossain, 2013). Методите за получаване на урсолова киселина се различават един от друг в
малко параметри и то най-вече в зависимост от избора на източника ѝ, както и от това дали
ще се екстрахира от суха растителна маса или ще се използват свежи растителни продукти.
Всеки от методите разчита на накисване на източника в органичен разтворител, който може
да е етилов алкохол, етилацетат, хлороформ, хексан или метанол за период от 1 до 3
денонощия при стайна температура (Yamaguchi, 2008). В своето изследване (Siani, 2014)
прави сравнение на използване на различни разтворители, оценява ролята на различни
фактори, включително сорта на използваните ябълкови кори и препоръчва предварителна
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мацерация на изсушени и смлени обелки от ябълки. Следващата стъпка от процедурата на
извличане е изпаряване на разтворителя, коeто обикновено се провежда при понижено
налягане. Различни хроматографски методи, най-често със силикагел

се използват за

пречистване на екстракта и накрая се прилага процедура, удостоверяваща чистотата на
полученото вещество (Silva, 2013). Тя може да бъде тънкослойна хроматография, газова
хроматография, комбинирана с масспектроскопия и др. За доказване и количествено
определяне на урсолова киселина в (Taralkar, 2012) е разработен и валидиран метод с
обратнофазова хроматография, а в (Gambhava, 2013) е описан HTPLC метод за количествено
определяне върху силикагел с обработка в йодни пари. За идентификация и проверка на
чистотата широко използвани са UV, IR и NMR спектроскопия (Hossain, 2013; Yamaguchi,
2008).
Химични модификации
Голям

брой

изследвания

и

публикации

разкриват

противовъзпалителните,

антираковите, антиокислителните свойства на урсоловата киселина, които освен това са
съчетани с ниска цитотоксичност върху нормални (здрави) клетки. Въпреки всичко това,
клиничната приложимост е много ограничена, тъй като водоразтворимостта, а от там и
достъпността до организма са изключително ниски. Това налага търсенето на модификации,
решаващи този проблем. Изследванията са насочени основно към активните групи 3-OH
(Silva, 2012) и 17-COOH (Wang, 2014). Ацетилирането на 3-OH активния център и
добавянето на аминоалкилна група към 17-COOH, значително подобрява водната
разтворимост и инхибира антиметастазния ефект на няколко вида ракови клетки с
концентрации в пъти по-ниски от немодифицираното вещество (Wang, 2014)
Друг вариант за подобряване на биодостъпността в организма е чрез приготвянето на
циклодекстрин включващ комплекс, който чувствително повишава полярността на
киселината. Инкорпорирането на урсолова киселина в хидроксипропан-гама-циклодекстрин
(ХПГЦД) повишава доза-зависимия ефект върху два вида човешки меланомни клетки. При
ниски концентрации ефектът е незначителен, но в обхвата от 75 до 100 μM, инхибиращата
концентрация се понижава значително (Soica, 2014).
Други недостатъци, свързани с масовото прилагане на урсоловата киселина са ниската
фармакокинетика и последващото от това ограничаване на ефективността, неспецифичното
разпределение в тялото при венозно приложение също има нужда от решение. Обещаваща
стратегия за решаване на този проблем е използването на липозоми като преносители на
субстанцията (Yu, 2013; Yang, 2014; Yu, 2014). Разработването на полимерни pHчувствителни липозоми, които да не могат да бъдат разрушени от предизвикването на
имуногенна реакция или да освободят инкорпорираното вещество далеч от прицелната
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точка, изглежда като едно добро решение. Това е така, защото при наличие на възпалителни
процеси, инфекция или други патогенни процеси, тъканите имат висока киселинност, която
може ефективно да сигнализира и да се предизвика освобождаване на хидрофилното
съдържимо. И тук ефективността на метода е доказана чрез сравняване на действието между
инкорпорирана в pH-чувствителни липозоми урсолова киселина и приложението на свободна
урсолова киселина върху човешки ракови клетки (в случая - клетки от рак на простата и рак
на гърдата). Този начин за транспортиране на урсолова киселина изглежда обещаващ заради
добрите постигнати резултати, изразяващи се в значително инхибиране на тяхната
жизненост, пролиферация и разпространени (Lopes, 2013; ).
Лечебен потенциал на урсолова киселина
Ефекти и биохимични механизми.
Антираковият ефект на урсоловата киселина предизвиква най-голям интерес съвсем
закономерно, поради високата смъртност вследствие именно на това заболяване. Чрез
различни биохимични механизми се редуцира клетъчната жизнеспособност. Единият от тях е
чрез деполяризация на митохондриалната мембрана, а именно това предшества апоптозата.
След третиране на човешки меланомни клетки с дериват на киселината, електроннотранспортните вериги в митохондриите са повлияни в дозово зависими граници, като
процесът започва при 1 μM и достига максимум при 10 μM. Едно денонощие при 10 μM е
времеви интервал, достатъчен да предизвика апоптоза на 83,9% от клетките (Wang, 2014).
Друг интересен механизъм, чрез който може да се въздейства върху различни ракови
клетки, е свързан с енергийния метаболизъм. Известно е, че туморните клетки разчитат на
анаеробна гликолиза, защото имат дефектни митохондрии. Единствено анаеробната
гликолиза може да им набави лактат и АТФ за собствените им нужди. Използването на 2деокси-D-глюкоза, като аналог на глюкозата спомага за блокирането на гликолизата, тъй
като 2-деоксиглюкозата се фосфорилира от хексокиназа II и това възпрепятства по
нататъшното ѝ метаболизиране. Въпреки това, при проведени in vitro изследвания, този
продукт, приложен самостоятелно, не показва ефективност. Комбинирането му с урсолова
киселина и някои нейни деривати с ацетилирана 3-OH група, демонстрира добра
ефективност и се постига изчерпване на енергийните запаси от АТФ в злокачествените
клетки. Това довежда до инхибиране на туморния растеж при in vitro експеримент в дозова и
времева зависимост (Wang, 2014).
Хепарозащитната функция на разглеждания тритерпеноид се дължи главно на
неговите антиокислителни свойства. Те са факт благодарение на индуцираното от урсоловата
киселина отделяне на металлотионeин. Това е малък белтък, богат на цистеин, действащ като
глутатион в защитите на тялото. Глутатионът има способност да обезврежда водородния
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пероксид, както и други активни кислородни форми. Стимулираното отделяне на
металлотионeин е важен механизъм в защитата на тялото срещу токсични атаки (Liu, 1995;
Liu, 2005; Sultana, 2010).
Заключение, трудности и перспективи
Въз основа на представените данни за изследвания in vitro или върху моделни
организми (гризачи), може да се направи извод за широките перспективи за използване на
урсоловата киселина като лечебно и превантивно средство с широко приложение. За
съжаление, много малък брой изследвания са проведени с хора, при това с ограничен брой
доброволци и, както се оказва, с противоречиви резултати (Church, 2014; Kunkel, 2012).
В последните години се забелязва подновен интерес към използването на урсолова
киселина и нейни химични модификации и производни. Съвсем скорошно клинично
изследване показва изключително ниска токсичност и много малък брой странични ефекти
(Zhu, 2013). Въпреки това, ниската водоразтворимост, бързото усвояване и ниските нива в
организма, както и относително скъпите методи заполучаване засега препятстват реалното
клинично приложение на урсоловата киселина. Все пак, немалък брой доброволци използват
урсолова киселина главно в областта на боди-билдинг и спортни занимания.
Голям брой доказателства насочват антитуморните изследвания към използване на
комбинирани фитохимикали поради значително по-големия ефект, който имат. Това се
дължи преди всичко на факта, че фитотерапията следва холистичен вместо редукционистки
подход при лечението (Parikh, 2014).
Изглежда в това се състоят перспективите за развитие на разработки за използване на
урсолова киселина, както и други представители на вещества с растителен произход и
лечебно действие – прилагане на съвременни средства за нанотехнологии и използване на
комбинирани препарати с възможно синергетично действие (Chen, 2015).
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Predicting Biological Activity- Allergenicity Using Discriminant Analysis
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Abstract: Allergy is a very important problem for modern life. Food allergies affect 8% of infants
and young children. They are caused by different sources: milk, eggs, peanuts, soy, shellfish, fruits, etc.
Allergy involves a complex series of reactions to external and internal factors, called allergens, which
contribute to the development of diseases like rhinitis, asthma, atopic dermatitis, skin sensitization. Severe
reactions as acute and fatal anaphylactic shock also may occur. Bioinformatics provides two types of
approaches for allergen prediction. The first approach follows FAO/WHO guidelines and seeks for sequence
similarity. Extensive databases of known allergens like Structural Database of Allergenic Proteins,
Allermatch and AllerTool are used for similarity searches. This approach has a good ability to identify
allergens, but also generates a large number of false allergens. Moreover, the discovery of novel structurally
different allergens is limited by the lack of similarity to known allergens. The second approach is based on
identify allergens and non-allergens. It consists of four steps. Initially, the protein sequences are described by
amino acid principal properties as hydrophobicity, size, relative abundance, helix and β-strand forming
propensities. Then, the generated strings of different length are converted into vectors with equal length by
auto- and cross-covariance, applying discriminant analysis to derive a predictive model and estimate the
model. The preliminary model derived on the basis of a small set of 120 allergens and 120 non-allergens
identified correctly 78% of the proteins was used for the external test set of 1,160 allergens and nonallergens. The extended model based on a set of 1,400 proteins (700 allergens and 700 non-allergens)
showed 70% accuracy according to cross-validation tests.
Keywords: allergens, non-allergens, E-descriptors, discriminant analysis, PLS
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Radio immunological methods for measuring tumor markers
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Abstract: Radio immunological methods were introduced in the 1960‘s. They can be used for
specific antibodies and marker compounds, which are responsible for a certain type of examination. The aim
of this report is to confer the principles of the radio immunological methods for measuring the biologically
active substances in concentration from 10-9g to 10-12g in the blood serum of cancer patients. The
applications of these measurements are examined in three cancer localizations: CA 15-3 in cancer of the
mammary gland; CA 125 in ovarian cancer and PSA in prostate cancer. These tumor markers should be
examined carefully before the start of the medical treatment and they should also be tracked down during the
post-treatment period. Here is presented the algorithm for the markers‘ examination and their diagnostic
potentialities resulting from the changes in their concentration in the patients‘ blood serum. This has a great
impact on every physician, who delegates patients for examinations and interprets the obtained results.
Keywords: radio immunological methods, tumor markers, cancer localizations, CA 15-3, CA 125,
PSA
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Allelopathic and cytotoxic activity of Origanum vulgare ssp. vulgare growing wild in Bulgaria
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Abstract: Origanum L. (Lamiaceae) is a valuable aromatic plant. Recently aromatic plants have
gained interest as potent allelopathic plants. Secondary metabolites in allelopathic plants may lead to
discovery of new classes of herbicides. On the other hand, these toxic secondary metabolites could affect
adversely the consumers. Influence on mitotic cells has shown to be of importance for humans. The present
study aimed to evaluate allelopathic and cytotoxic effects of water infusions made from the aerial parts of
Origanum vulgare ssp. vulgare growing wild in Bulgaria in laboratory conditions. For monitoring the
allelopathic effect germination and root elongation test were used. The effect on mitotic cells was determined
using Allium cepa L. test. Infusions had minor effect on germination, but significantly decreased root length
of Cucumis sativus L. and Triticum aestivum L. Oregano exerted mitodepressive and genotoxic effect in
Allium cepa. These results demonstrated the potential of infusions as a source of bioactive substances that
could be use in agriculture. The observed effects provide also information on safety evaluation of plant
tested.
Keywords: Origanum vulgare ssp. vulgare, root growth inhibition, mitodepressive and genotoxic
effect.
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Abstract: A complete inventory of medicinal plants in Stara Planina Mt (Central Bulgaria) is made
for the first time. The study was conducted on the basis of the latest data on the distribution of vascular
plants in Bulgaria. A comparison with other studied floristic regions of Bulgaria showed the greatest
biodiversity of medicinal plants in Stara Planina Mt: 719 species of vascular plants from 394 genera and 101
families. Medicinal plants are relatively evenly distributed in the three parts of the mountain – eastern,
middle and western. The conducted floristic analysis provides detailed information on medicinal plants as
well as in the mountains and in its different parts. Information on the taxonomic structure, life forms and
biological types is presented. An analysis of the origin of species by major floral types is included. Special
attention is paid to the endemic and relict taxa. Detailed information on the species of conservation status is
presented. Anthropogenic impact is measured by the number of antropophytes. A systematic list of medicinal
plants in Stara Planina Mt is presented in specially Appendix. The presented data can be used for comparison
with data for medicinal plants in other mountains, both in Bulgaria and in other countries.
Keywords: Stara planina Mt, medicinal plants, analysis

Introduction
Stara Planina Mt is the longest mountain range on the Balkan Peninsula. In antiquity it was
called Hemus by the Greeks and Romans. During the Middle Ages, when it was in the Ottoman
Empire, it was called Balkan. It is from this name derives the name on the Balkan Peninsula.
Stara Planina Mt is part of the Alpine-Himalayan mountain system that includes the
relatively new chain of mountains finally folding in the Tertiary. Along with several mountains in
Bulgaria, it participated in a large ground entity known as Balkanides. Stara Planina Mt starts from
the valley of the River Timok in Eastern Serbia to the west and continues to Cape Emine on the
Black Sea to the east. Most part it is located on the territory of Republic of Bulgaria. It goes from
the western to the eastern border of Bulgaria, dividing the country into two parts: North and South
Bulgaria (Figure 1). The area of the Stara Planina Mt in the Republic of Bulgaria is 11596.4 km2,
length is 530 km, the width varies from 15 km to 50 km. Its average altitude is 722 m. The highest
peak is Botev Peak (2375.9 m).
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Figure 1. Geographical position of Stara Planina Mt (Balkan Mountains)

In Bulgaria the mountain is divided into three parts: Western, Central and Eastern, separated
by passages Zlatishki and Vratnik.
The western part of the mountain covers an area of 4196.9 km2 (36.19% of the total area of
mountain). The length is 190 km, and the width varies from 15 to 50 km. The average altitude is
849 m. The low lands (with an altitude between 600 and 1000 m) occupy largest share (49.44%),
followed by medium mountain lands (between 1000 and 1600 m) with 27.15%, and the high lands
(height 1600 m) have the lowest share (1.79%).
The middle part of the mountain has smallest area: 3400.9 km2 (29.33% of the total area of
mountain). The length is 185 km, and the width varies from 15 to 20 km. The average altitude is the
highest of the three parts: 961 m. The low lands occupy largest share (44.48%), followed by
average mountain lands (31.66%), and the smallest share have high lands (7.70%).
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The eastern part of the mountain covers an area of 3998.6 km2 (34.48% of the total area of
mountain). The length is 155 km, and the width varies from 30 to 40 km. The average altitude is the
lowest of the three parts: 385 m. The low hillocks (70.00%) occupy largest share (with an altitude
between 200 and 600 m), followed by low lands (15.61%), and smallest share (0.39%) have average
mountain lands.
The climate is temperate, with the exception of the eastern parts, which are subjected to
continental influence. The Main Balkan chain refers to the mountain climate. The main factors for
the formation of climate are: atmospheric circulation, altitude and exposure of the slope. The
rainfall increased with altitude and the highest values are 1200-1400 mm. They are more abundant
on the northern slopes, while the south slopes remained in the shadow precipitation and
precipitation there are about 550 mm.
By Stara Planina Mt spring a number of large rivers. The rivers are characterized by rainsnow, snow-rainy, rainy (especially eastern part) and karst water feed. There are also two tectonic
lakes: Kupensko Lake (Central Stara Planina Mt) Skalensko Lake (Eastern Stara Planina Mt).
The majority parts of the Stara Planina Mt (higher than 800 meters above sea level) refers to
the mountain soil zone. It is soil boundary between several major soil types. In the lower parts of
northern slope are distributed gray forest soils, and on the southern slope are distributed light
brownforest soils. Above them in height has belt of brown forest soils, and at high altitude are
mountain-meadow soils. From group of azonal soils in karst areas are typical humus-carbonate soils
(rendzinas) and alluvial meadow soils are distributed along Kamchia River. Significant gradients of
slopes and low vegetation cover in some places are reasons for erosion occurs.
As with soil and vegetation was observed in well manifested vertical zonation. The
deciduous species dominated to about 800 meters above sea level, represented mainly from oak and
hornbeam, over which are the beech forests. In many places, namely beech forms the upper forest
line. Over beech forests in some places found spruce forests, where mixed with fir. The highest
parts of the mountain are occupied by pastures and meadows.
On the territory of Stara planina Mt has a large number of protected areas. Most important
for the conservation of biological diversity, including conservation of diversity of medicinal plants,
are: Central Balkan National Park, Sinite kamani Natural Park, Bulgarka Natural Park and
Vrachanski Balkan Natural Park. A large part of the mountain is included in the European network
of protected areas Natura 2000.
A complete inventory of medicinal plants in Stara planina Mt has not been made.
Information for medicinal plants in different parts of the mountain is included in Management plan
of highmountain treeless zone of Central Balkan National Park (1996), reports of biodiversity of
medicinal plants in Central Balkan National Park (Evstatieva & Vitkova, 2000), Management plan
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of Central Balkan National Park (2001), Management plan of Vrachanski Balkan Natural Park
(2011), Management plan (in project) of Sinite kamani Natural Park (333 species) and Management
plan (in project) of Bulgarka Natural Park (553 species). Some data for medicinal plants from
Bulgarian dendroflora in three parts of Stara Planina Mt is published by Tashev & Tsavkov (2008).
Biodiversity of medicinal plants and their resources in Central part of the mountain was investigated
by Evstatieva & Hardalova (2000), Vitkova & Vulchev (2003) and others.

Materials and Methods
This study was conducted based on an analysis of the latest data on the prevalence of
vascular plants in Conspectus of the Bulgarian vascular flora (Asyov & al., 2012). Map of floristic
regions in Bulgaria is used to determine the boundaries (Peev, 2013). Taxonomic status and the
names of the taxa are accepted as they are presented in Conspectus of the Bulgarian vascular flora.
Some updates of taxa of Asteraceae family are made by Flora of the Republic of Bulgaria, Volume
11 (Peev, 2013). The names of all families are updated by Angiosperm Phylogeny Group III
(2009).
The life forms are represented according to the system of Raunkiaer (1934). For their
determination we used Flora of PR Bulgaria, Volumes from 1 to 9 (Yordanov, 1963-1979; Velchev,
1982-1989) and Flora of the Republic of Bulgaria, Volumes 10 and 11 (Kozhuharov, 1995; Peev,
2013). The biological types are determined according to Handbook for Plants in Bulgaria
(Delipavlov & al., 2011). The floristic elements and the endemics are determined according to
Conspectus of the Bulgarian Vascular Flora (Asyov & al., 2012). The relics are determined
according to Yordanov (1963-1979), Gruev & Kuzmanov (1994), Peev & al. (1998), Peev (2001,
2011), Biserkov (2011).
The conservation statute is recognized using the following documents: Annex II and Annex
V to Council Directive 92/43/EEC of the European Community to Protect Natural Habitats of Wild
Fauna and Flora, Annex I to Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural
Habitats (Bern Convention), Annex II to Convention on International Trade in Endangered Species
of Wild Fauna and Flora (CITES), Red Data Book of the Republic of Bulgaria, Vol. 1. Plants and
Fungi (Peev & al., 2011), IUCN Red List for Bulgaria (Petrova & Vladimirov, 2009), Annex III and
Annex IV to Biodiversity Act (2002). Recorded species are included in Bulgarian Order for Special
Arrangements for the Conservation and Use of the Medicinal Plants (Nr. RD/83 from March 2,
2014).
The anthropophytes are determined according to Stefanov & Kitanov (1962).
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Results and Discussion
A complete inventory of medicinal plants on the territory of Stara planina Mt is made for the
first time. The obtained results show significant diversity of medicinal plants: 719 species of
vascular plants, belonging to 394 genera and 101 families. This represents 85.19% of species,
88.54% of genera and 92.66% of families of the medicinal plants in Bulgaria. The medicinal plants
in Stara planina Mt are 17.53% of species, 43.15% of genera and 72.66% of families of vascular
plants in Bulgaria. They are fairly evenly divided in three parts of the mountain: Western (631
species of vascular plants from 362 genera and 89 families), Central (665 species of vascular plants
from 364 genera and 83 families) and Eastern (634 species of vascular plants from 369 genera and
97 families). Systematic list of taxa is presented in Appendix 1.
Compared to two other studied floristic regions the number of medicinal plants in Stara
Planina Mt is higher. For comparison, in Northeastern Bulgaria floristic region are distributed 600
species of vascular plants from 357 genera and 101 families (Zahariev & Ivanov, 2014), and in
Danubian Plain floristic region are distributed 570 species of vascular plants from 345 genera and
95 families (Zahariev & al., 2014).
The most of the families and genera are presented with smaller number of lower taxa: from
1 to 4. The majority of families, 82 (81.19%) are presented with 1–4 genera. Only 19 (18.81%) of
the families included 5 or more genera (Table 1). Most genera are found in the families: Asteraceae
(43), Apiaceae (28), Lamiaceae (28), Fabaceae (21) and Brassicaceae (20). Most families, 66
(65.35%) have 1–4 species. Only 35 (34.65%) of the families are represented by 5 or more species
(Table 1). Most species belong to the following families: Asteraceae (79), Rosaceae (63),
Lamiaceae (61), Apiaceae (37), Fabaceae (37), Ranunculaceae (30), Brassicaceae (29) and
Scrophulariaceae (29). Only 20 genera (5.08%) included 5 or more species. Most species belong to
the following genera: Alchemilla L. (24), Orchis L. (12), Rumex L. (10), Chenopodium L. (8) and
Veronica L. (8). The same dependence with very close ratios we observed in any of the three parts
of Stara planina Mt and in comparison with Northeastern Bulgaria floristic region and Danubian
Plain floristic region.
In the analysis of the life forms (Table 2) was found dominant participation of the
hemicryptophytes, 355 species (49.37%), followed by phanerophytes, 109 species (15.16%),
therophytes, 100 species (13.91%) and cryptophytes, 84 species (11.68%). The distribution of the
life forms in Stara planina Mt and in its separate shares is analogous.
Table 1. Families with most genera and species
Families
Asteraceae
Rosaceae

Number of
genera
43
17

Number of
species
79
63
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Lamiaceae
Apiaceae
Fabaceae
Ranunculaceae
Brassicaceae
Scrophulariaceae
Polygonaceae
Orchidaceae
Caryophyllaceae
Boraginaceae
Amaranthaceae
Caprifoliaceae
Malvaceae
Gentianaceae
Ericaceae
Amaryllidaceae
Fagaceae
Geraniaceae
Iridaceae
Oleaceae
Plantaginaceae
Poaceae
Primulaceae
Rubiaceae
Salicaceae
Solanaceae
Asparagaceae
Aspleniaceae
Betulaceae
Papaveraceae
Sapindaceae
Crassulaceae
Euphorbiaceae

28
28
21
15
20
11
7
6
10
10
5
9
5
–
6
–
–
–
–
–
–
7
–
–
–
6
5
–
–
–
–
–
–

61
37
37
30
29
29
21
18
16
14
13
12
12
9
8
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
5
5

In Northeastern Bulgaria floristic region and Danubian Plain floristic region dominate the
same groups of life forms. The difference in the relationship between different groups is relatively
small. The only difference is in the position of phanerophytes. In Stara planina Mt they are the
second largest group, which is explained by the predominance of forest habitat in the mountain. In
Northeastern Bulgaria floristic region and Danubian Plain floristic region second largest group are
therophytes. The most important reasons for this are: flat relief, the open nature of some of the
habitats and the large area occupied by farmland.
Table 2. Distribution of the species by life form
(The total number of species of a life form in Stara Planina Mt is not equal to the sum of the number
of species in its three parts. The reason is that many of the species are distributed in all parts or at
least two parts of the mountain)
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Life form

Subgroup

Part of Stara planina Mt

Total for

Western Central Eastern mountain

Percentage
of all
species

Phanerophytes
(Ph)

Megaphanerophytes

8

10

11

14

1.95

Mesophanerophytes

36

36

40

41

5.70

Microphanerophytes

25

25

29

31

4.31

Nanophanerophytes

19

22

21

23

3.20

Total

88

93

101

109

15.16

30

29

28

34

4.73

308

335

294

355

49.37

37

37

36

37

5.15

Geophytes

60

62

63

68

9.46

Helophytes

12

13

12

13

1.81

Hydrophytes

3

3

2

3

0.42

Total

75

78

77

84

11.68

93

93

98

100

13.91

Chamaephytes
(Ch)
Hemicryptophytes (H)
TherophytesHemicryptophytes (Th-H)

Cryptophytes
(Cr)

Therophytes
(Th)

Among the biological types (Table 3) dominated perennial herbaceous plants, 435 species
(60.50%) and annual herbaceous plants, 100 species (13.91%). Distribution of biological types in
the mountain is similar with its parts. The same biological types have most species with almost the
same percentage of species in Northeastern Bulgaria floristic region and Danubian Plain floristic
region.
Table 3. Distribution of the species by biological type
Biological type

Part of Stara planina Mt
Western

Central

Eastern

Total for

Percentage

mountain

of all
species

Annual
herbaceous plant
Annual or biannual
herbaceous plant
Annual or perennial
herbaceous plant
Biannual
herbaceous plant
Biannual or perennial

93

93

98

100

13.91

32

32

31

32

4.45

5

5

5

5

0.70

22

24

22

24

3.34

16

16

15

16

2.23
35

Third Student Scientific Conference „Ecology and Environment“ April 24, 2015

herbaceous plant
Perennial
herbaceous plant
Perennial herbaceous plant or
shrub
Shrub

377

405

365

435

60.50

1

–

–

1

0.14

34

36

37

41

5.70

Shrub or tree

15

16

19

20

2.78

Tree

36

38

42

45

6.26

Regarding the phytogeographical structure (Table 4) the highest percentage of the species is
of European type (50.35%), followed by species of Mediterranean (16.69%) and Boreal type
(14.33%). The distribution of the types of floristic elements follows the same dependence in the
three parts of Stara planina Mt. The same types of floristic elements have most species in
Northeastern Bulgaria floristic region and Danubian plain floristic region. In contrast, in Stara
planina Mt are distributed arctic and mountainous floristic elements. The reason for this is the
relationship between Stara planina Mt and Carpathian Mts to the north and the connection to the
Dinaric Mts, and through them with the Alps in the northwest. In these mountains a number of coldwater species are moved to Stara planina Mt during the ice ages of Quaternary. They have been
preserved until today due to the relatively high altitude of Stara Planina Mt.

Table 4. Phytogeographical structure
Type of floristic elements

Part of Stara planina Mt
Western

Central

Eastern

Total for

Percentage

mountain

of all
species

Arctic

3

3

2

3

0.42

Mountainous

7

9

5

10

1.39

Boreal

98

102

88

103

14.33

European

339

348

334

362

50.35

Mediterranean

100

100

110

120

16.69

Pontic

27

31

35

41

5.70

Euxinian

–

1

3

2

0.28

Cosmopolitan

29

29

27

29

4.03

Adventive

14

14

16

19

2.64

Endemic and sub-endemic

11

25

12

27

3.76

Other

3

3

2

3

0.42
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Among the medicinal plants there are 19 endemics (2.64%). Of these 7 species are
distributed in western part, 17 species are in central part and 5 species are in eastern part of the

mountain (Table 5). The number of endemic species was significantly higher in Central Stara
Planina. It is more than three times higher than number in the east and more than two times higher
than number in the western part of the mountain. Typical of the spread of endemic species is their
uneven distribution, with higher concentrations in the higher parts of the mountains (Пеев & al.,
2011). The Balkan endemics are 15 species: Acanthus balcanicus Heywood & I. Richardson,
Achillea clypeolata Sm., Aesculus hippocastanum L., Alchemilla bulgarica Rothm., Alchemilla
catachnoa Rothm., Alchemilla gracillima Rothm., Alchemilla indivisa (Buser) Rothm., Alchemilla
viridiflora Rothm., Angelica pancicii Vandas, Campanula lanata Friv., Carum graecum Boiss. &
Heldr., Digitalis viridiflora Lindl., Haberlea rhodopensis Friv., Heracleum verticillatum Pančič,
Pinus peuce Griseb. The Bulgarian endemics are 4 species: Alchemilla achtarowii Pawl.,
Alchemilla asteroantha Rothm., Alchemilla jumrukczalica Pawl., Pedicularis occulta Janka. The
number of endemic species in Northeastern Bulgaria floristic region and Danubian Plain floristic
region was significantly lower: respectively 3 Balkan endemics (0.50%) and 2 Balkan endemics
(0.35%). In these two floristic regions there is no Bulgarian endemics among medicinal plants. A
large number of endemic species among medicinal plants in Stara Planina Mt is a confirmation of
the established pattern of the distribution of endemic vascular plants in Bulgaria (Petrova &
Vladimirov, 2010).
Table 5. Species with conservation status, endemics and relics
Group

Part of Stara planina Mt
Western

Central

Eastern

Total for

Percentage

mountain

of all
species

Species with conservation status

56

75

59

93

12.93

Balkan endemics

7

13

5

15

2.09

Bulgarian endemics

–

4

–

4

0.56

Tertiary relics

54

58

59

68

9.46

Quaternary glacial relics

17

20

9

21

2.92

Quaternary interglacial relics

3

2

3

3

0.42

Quaternary postglacial relics

–

1

–

1

0.14

Relic species among medicinal plants are 93 species (12.93%). Of these 74 species are
distributed in western part, 81 species are in central part and 71 species are in eastern part of the

mountain (Table 5). The number of relic species in Northeastern Bulgaria floristic region and
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Danubian Plain floristic region is significantly less than that in Stara Planina Mt, respectively 35
species (5.83%) and 28 species (4.91%). Of relic species 68 are Tertiary relics: Abies alba Mill.,
Acer campestre L., Acer platanoides L., Acer pseudoplatanus L., Acer tataricum L., Aesculus
hippocastanum L., Alnus glutinosa (L.) Gaertn., Alnus incana (L.) Moench, Arctostaphylos uva-ursi
(L.) Spreng., Asarum europaeum L., Berberis vulgaris L., Betula pendula Roth, Butomus
umbellatus L., Campanula lanata Friv., Carpinus betulus L., Castanea sativa Mill., Cercis
siliquastrum L., Clematis vitalba L., Colutea arborescens L., Corylus avellana L., Corylus colurna
L., Cotinus coggygria Scop., Cyclamen coum Mill., Daphne mezereum L., Dictamnus albus L.,
Fagus orientalis Lipsky, Fraxinus excelsior L., Fraxinus ornus L., Gentiana lutea L., Haberlea
rhodopensis Friv., Hedera helix L., Isopyrum thalictroides L., Jasminum fruticans L., Juglans regia
L., Juniperus communis L., Juniperus oxycedrus L., Juniperus sabina L., Laurocerasus officinalis
M. Roem., Lycopus europaeus L., Mespilus germanica L., Oenanthe aquatica (L.) Poir., Paliurus
spina-christi Mill., Picea abies (L.) Karst., Pinus peuce Griseb., Pinus sylvestris L., Populus alba
L., Populus nigra L., Populus tremula L., Quercus coccifera L., Quercus dalechampii Ten.,
Ranunculus lingua L., Rumex acetosa L., Ruscus aculeatus L., Salix alba L., Salix caprea L., Salix
fragilis L., Salix purpurea L., Sambucus racemosa L., Sanicula europaea L., Smilax excelsa L.,
Staphylea pinnata L., Syringa vulgaris L., Tamus communis L., Taxus baccata L., Ulmus minor
Mill., Vaccinium myrtillus L., Vaccinium uliginosum L., Viscum album L.
Quaternary relics are 3 groups: glacial, interglacial and postglacial. Quaternary glacial relics
are 21 species: Antennaria dioica (L.) Gaertn., Bistorta major Gray, Bistorta vivipara (L.) Gray,
Diphasiastrum alpinum (L.) Holub, Drosera rotundifolia L., Dryas octopetala L., Eriophorum
vaginatum L., Galanthus nivalis L., Gentiana asclepiadea L., Gentiana verna L., Gentianella
bulgarica (Velen.) Holub, Geum montanum L., Gymnadenia conopsea (L.) R. Br., Juniperus
sibirica Burget., Menyanthes trifoliata L., Meum athamanticum Jacq., Oxyria digyna (L.) Hill,
Parnassia palustris L., Rhodiola rosea L., Vaccinium vitis-idaea L., Veratrum lobelianum Bernh.
Quaternary interglacial relics are 3 species: Adonis vernalis L., Iris pumila L., Prunus fruticosa
Pall. Only Rubus saxatilis L. is a Quaternary postglacial relic.
With conservation status are 93 species (12.93%). Of these 56 species are distributed in
western part, 75 species are in central part and 59 species are in eastern part of the mountain (Table
5). Similar to the trend in endemic species, the number of plants with conservation status increases
with altitude. The number of species with conservation status in Northeastern Bulgaria floristic
region and Danubian Plain floristic region is considerably smaller in absolute value, respectively 60
species (10.00%) and 57 species (10.00%). In the three compared territories the share of species
with conservation status is relatively close as a percentage of the total number of medicinal plants.
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In Directive 92/43/EEC are included 6 species. Two of them: Echium russicum J. F. Gmel.
and Himantoglossum caprinum (М. Bieb.) Spreng., are included in Annex II: Plant and animal
species of Community interest whose conservation requires the designation of special areas of
conservation. The other 4 species are in Annex V: Plant and animal species of Community interest
whose taking in the wild and exploitation may be subject to management measures: Galanthus
nivalis L., Gentiana lutea L., Lycopodium clavatum L., Ruscus aculeatus L.
In Appendix I of the Bern Convention are included 4 species: Campanula lanata Friv.,
Cyclamen coum Mill., Haberlea rhodopensis Friv., Himantoglossum caprinum (М. Bieb.) Spreng.
In Appendix II of CITES Convention are included 23 species: Adonis vernalis L.,
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., Cyclamen coum Mill., Cyclamen hederifolium Aiton, Galanthus
elwesii Hook. f., Galanthus nivalis L., Gymnadenia conopsea (L.) R. Br., Himantoglossum
caprinum (М. Bieb.) Spreng., Ophrys cornuta Steven, Orchis coriophora L., Orchis laxiflora Lam.
s. str., Orchis mascula L. s. str., Orchis militaris L., Orchis morio L., Orchis pallens L., Orchis
papilionacea L., Orchis purpurea Huds., Orchis simia Lam., Orchis spitzelii Saut. ex Koch, Orchis
tridentata Scop., Orchis ustulata L., Platanthera bifolia (L.) Rich., Platanthera chlorantha (Custer)
Rchb.
In IUCN Red List for Bulgaria in category Critically endangered are included 6 species:
Alchemilla asteroantha Rothm., Alchemilla jumrukczalica Pawl., Alchemilla mollis (Buser) Rothm.,
Orchis spitzelii Saut. ex Koch, Peucedanum ruthenicum M. Bieb., Rhodiola rosea L. In category
Endangered are 17 species: Aesculus hippocastanum L., Alchemilla achtarowii Pawl., Alchemilla
catachnoa Rothm., Alchemilla indivisa (Buser) Rothm., Alchemilla plicatula Gand., Alchemilla
pyrenaica Dufour, Castanea sativa Mill., Galanthus elwesii Hook. f., Galanthus nivalis L.,
Gentiana lutea L., Gentiana punctata L., Juniperus sabina L., Menyanthes trifoliata L., Orchis
militaris L., Pulsatilla halleri (All.) Willd., Quercus coccifera L., Taxus baccata L. In category
Vulnerable are 22 species: Alchemilla bulgarica Rothm., Alchemilla erythropoda Juz, Alchemilla
viridiflora Rothm., Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., Angelica pancicii Vandas, Aquilegia
nigricans Baumg., Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng., Atropa bella-donna L., Campanula lanata
Friv., Diphasiastrum alpinum (L.) Holub, Drosera rotundifolia L., Echium russicum J. F. Gmel.,
Fraxinus pallisiae Wilmott, Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng., Meum athamanticum
Jacq., Ophrys cornuta Steven, Opopanax chironium (L.) Koch subsp. bulgaricum (Velen.)
Andreev, Orchis laxiflora Lam. s. str., Orchis papilionacea L., Orchis ustulata L., Primula acaulis
(L.) L. rubra (Sm.) Greuter & Burdet, Ranunculus lingua L. In category Near threatened are 5
species: Anemone sylvestris L., Artemisia pontica L., Carum graecum Boiss. & Heldr., Cercis
siliquastrum L., Pinus peuce Griseb. In category Data deficient are 4 species: Alchemilla anisiaca
Wettst., Alchemilla gracillima Rothm., Alchemilla grossidens Buser, Pyrola rotundifolia L. In
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category Least concern are 7 species: Acanthus balcanicus Heywood & I. Richardson, Cyclamen
coum Mill., Haberlea rhodopensis Friv., Laserpitium siler L., Mespilus germanica L., Pulmonaria
mollis Wulfen ex Hornem., Tilia rubra DC.
In the Red Book of Bulgaria in category Critically endangered are included 6 species and in
category Endangered are 17 species, mentioned in those categories of IUCN Red List for Bulgaria.
In category Vulnerable are 4 species: Campanula lanata Friv., Echium russicum J. F. Gmel.,
Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng., Opopanax chironium (L.) Koch subsp. bulgaricum
(Velen.) Andreev.
In the Biodiversity Act of Bulgaria in Annex III: Protected species are included 34 species:
Acorus calamus L., Aesculus hippocastanum L., Alchemilla achtarowii Pawl., Alchemilla
asteroantha Rothm., Alchemilla jumrukczalica Pawl., Alchemilla mollis (Buser) Rothm.,
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., Anemone sylvestris L., Aquilegia nigricans Baumg.,
Campanula lanata Friv., Cyclamen coum Mill., Diphasiastrum alpinum (L.) Holub, Drosera
rotundifolia L., Echium russicum J. F. Gmel., Galanthus elwesii Hook. f., Galanthus nivalis L.,
Gentiana lutea L., Gentiana punctata L., Haberlea rhodopensis Friv., Himantoglossum caprinum
(M. Bieb.) Spreng., Juniperus sabina L., Menyanthes trifoliata L., Opopanax chironium (L.) Koch
subsp. bulgaricum (Velen.) Andreev, Ophrys cornuta Steven, Orchis laxiflora Lam. s. str., Orchis
militaris L., Orchis papilionacea L., Orchis spitzelii Saut. ex Koch, Peucedanum ruthenicum M.
Bieb., Pulsatilla halleri (All.) Willd., Pyrola rotundifolia L., Quercus coccifera L., Rhodiola rosea
L., Taxus baccata L. In Annex IV: Under the conservation and regulated use of the nature are
included 28 species: Asparagus officinalis L., Asphodelus albus Mill., Bupleurum rotundifolium L.,
Crocus chrysanthus (Herbert) Herbert, Crocus pallasii Goldb., Cyclamen hederifolium Aiton,
Dryopteris filix-mas (L.) Schott, Echinops ritro L., Echinops sphaerocephalus L., Gladiolus
communis L., Gladiolus imbricatus L., Lilium martagon L., Orchis coriophora L., Orchis mascula
L. s. str., Orchis morio L., Orchis pallens L., Orchis purpurea Huds., Orchis simia Lam., Orchis
tridentata Scop., Orchis ustulata L., Paeonia peregrina Mill., Polygonatum odoratum (Mill.)
Druce, Polystichum lonchitis (L.) Roth, Primula acaulis (L.) L., Primula veris L., Ruscus aculeatus
L., Salix caprea L., Scilla bifolia L.
Among the listed 93 species of medicinal plants with conservation status with the highest
conservation value are as follows: Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng. (included in 6
documents); Galanthus nivalis L., Orchis militaris L. and Orchis spitzelii Saut. ex Koch (included
in 5 documents); Campanula lanata Friv., Cyclamen coum Mill., Echium russicum J. F. Gmel.,
Galanthus elwesii Hook. f., Gentiana lutea L., Orchis laxiflora Lam. s. str. and Orchis papilionacea
L. (included in 4 documents).
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In Order №RD-83 of 03.02.2014 on special arrangements for conservation and use of the
medicinal plants in 2014 included 38 species. Prohibited from gathering herbs from their natural
habitats are 27 species: Adonis vernalis L., Althaea officinalis L., Angelica pancicii Vandas,
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng., Asarum europaeum L., Asplenium trichomanes L.,
Convallaria majalis L., Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart., Hyssopus officinalis L.,
Inula helenium L., Lycopodium clavatum L., Orchis coriophora L., Orchis laxiflora Lam. s. str.,
Orchis mascula L. s. str., Orchis militaris L., Orchis morio L., Orchis pallens L., Orchis
papilionacea L., Orchis purpurea Huds., Orchis simia Lam., Orchis spitzelii Saut. ex Koch, Orchis
tridentata Scop., Orchis ustulata L., Phyllitis scolopendrium (L.) Newman, Ruscus aculeatus L.,
Salvia tomentosa Mill., Valeriana officinalis L. Under restricted collection of herbs from their
natural habitats are 11 species: Alchemilla vulgaris complex, 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., Sedum acre L.
The anthropophytes among the medicinal plants are 371 species (51.60%). Of these 350
species are distributed in western part, 348 species are in central part and 360 species are in eastern
part of the mountain. Many of them are distributed as ruderal plants related to anthropogenic
influence in the mountains: tourism, logging, grazing and other. Examples of such species are:
Capsella bursa-pastoris Moench., Chelidonium majus L., Chenopodium bonus-henricus L., Conium
maculatum L., Conyza canadensis (L.) Cronquist, Galium aparine L., Heracleum sibiricum L.,
Lactuca serriola L., Plantago major L., Sambucus ebulus L., Urtica dioica L. and other. The share
of anthropophytes among the flora of Northeastern Bulgaria floristic region and Danubian Plain
floristic region is higher than in Stara Planina Mt, respectively 366 species (61.00%) and 360
species (63.16%). This can be explained by the easy access to lowland areas of northeastern
Bulgaria and the Danubian Plain, which have long been subject to various anthropogenic activities.
Relatively preserved flora of Stara planina Mt testifies to the high conservation value of this part of
the territory of Bulgaria.

Conclusions
Inventory of medicinal plants on the territory of Stara Planina Mt (Central Bulgaria) showed
significant taxonomic diversity. It is much larger than the other two studied floristic regions:
Northeast Bulgaria and Danubian Plain. The conducted floristic analysis in three parts of Stara
Planina Mt: Western, Central and Eastern, shows similar results as between them and the data
common to the mountain. The number of endemics, relics and species of conservation status is
higher in Stara Planina compared with Northeastern Bulgaria and Danubian Plain. These groups of
plants have the most representatives in the Central Stara Planina Mt and therefore it has the highest
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conservation value. The data for medicinal plants in Stara Planina Mt can be used as a basis for
comparison with the data of medicinal plants in other floristic regions in Bulgaria, but also in other
mountains, both in Bulgaria and in other countries.

Appendix 1

Systematic list of species of vascular medicinal plants, established in
Stara Planina Mt (Central Bulgaria)

Lycopodiophyta
Lycopodiaceae: Diphasiastrum alpinum (L.) Holub, Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank &
Mart., Lycopodium clavatum L.
Equisetophyta
Equisetaceae: Equisetum arvense L., Equisetum palustre L., Equisetum sylvaticum L., Equisetum
telmateia Ehrh.
Polypodiophyta
Aspidiaceae: Dryopteris filix-mas (L.) Schott, Polystichum lonchitis (L.) Roth; Aspleniaceae:
Asplenium adiantum-nigrum L., Asplenium ruta-muraria L., Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.,
Asplenium trichomanes L., Ceterach officinarum DC., Phyllitis scolopendrium (L.) Newm.;
Hypolepidaceae: Pteridium aqulinum (L.) Kuhn; Ophioglossaceae: Ophioglossum vulgatum L.;
Polypodiaceae: Polypodium vulgare L.; Athyriaceae: Athyrium filix-femina (L.) Roth
Magnoliophyta
Pinopsida
Cupressaceae: Juniperus communis L., Juniperus oxycedrus L.. Juniperus sabina L., Juniperus
sibirica Burgsd.; Pinaceae: Abies alba Mill., Picea abies (L.) Karst., Pinus peuce Griseb., Pinus
sylvestris L.; Taxaceae: Taxus baccata L.
Magnoliopsida
Acanthaceae: Acanthus balcanicus Heywood & I. Richardson; Adoxaceae: Adoxa moschatellina
L.; Amaranthaceae: Amaranthus paniculatus L., Amaranthus retroflexus L., Atriplex rosea L.,
Camphorosma monspeliaca L., Chenopodium album L., Chenopodium bonus-henricus L.,
Chenopodium botrys L., Chenopodium foliosum Asch., Chenopodium hybridum L., Chenopodium
polyspermum L., Chenopodium rubrum L., Chenopodium vulvaria L., Salsola ruthenica Iljin;
Anacardiaceae: Cotinus coggygria Scop.; Apiaceae: Aegopodium podagraria L., Aethusa
cynapium L., Angelica archangelica L., Angelica pancicii Vandas, Angelica sylvestris L.,
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm., Bifora radians M. Bieb., Bupleurum rotundifolium L., Carum
carvi L., Carum graecum Boiss. & Heldr., Chaerophyllum bulbosum L., Chaerophyllum
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temulentum L., Conium maculatum L., Daucus carota L., Eryngium campestre L., Ferulago
sylvatica (Besser) Rchb., Foeniculum vulgaris Mill., Heracleum sibiricum L., Heracleum
verticillatum Pančič, Laser trilobum (L.) Borkh., Laserpitium latifolium L., Laserpitium siler L.,
Meum athamanticum Jacq., Oenanthe aquatica (L.) Poir., Opopanax chironium (L.) Koch,
Pastinaca sativa L., Peucedanum arenarium Waldst. & Kit., Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr.,
Peucedanum officinale L., Peucedanum ruthenicum M. Bieb., Pimpinella saxifraga L., Sanicula
europaea L., Scandix pecten-veneris L., Seseli rigidum Waldst. & Kit., Tordylium maximum L.,
Torilis arvensis (Hudson) Link; Apocynaceae: Vinca herbacea Waldst. & Kit.; Araliaceae:
Hedera helix L.; Aristolochiaceae: Aristolochia clematitis L., Asarum europaeum L.;
Asclepiadaceae: Vincetoxicum hirundinaria Medicus; Asteraceae: Achillea clypeolata Sm.,
Achillea grandifolia Friv., Achillea millefolium L., Achillea nobilis L., Antennaria dioica (L.)
Gaertn., Anthemis arvensis L., Anthemis cotula L., Arctium lappa L., Arctium minus Bernh.,
Arctium nemorosum Lej., Arctium tomentosum Mill., Artemisia absinthium L., Artemisia alba L.,
Artemisia annua L., Artemisia campestris L., Artemisia pontica L., 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 rocheliana (Heuffel) Dostál, Centaurea solstitialis L., Centaurea stoebe
L., Cichorium intybus L., Cirsium arvense (L.) Scop., Cirsium vulgare (Savi) Ten., Cota tinctoria
(L.) J. Gay., Doronicum columnae Ten., Echinops ritro L., Echinops sphaerocephalus L., Erigeron
canadensis L., Eupatorium cannabinum L., Filago arvensis L., Filago lutescens Jord., Filago
vulgaris Lam., Galinsoga parviflora Cav., Gnaphalium uliginosum L., Hieracium pilosella L.,
Hypochaeris maculata L., Hypochaeris radicata L., Inula aschersoniana Janka, Inula britanica L.,
Inula ensifolia L., Inula germanica L., Inula helenium L., Jacobaea othonnae (M. Bieb.) C. A.
Mey., Jacobaea vulgaris Gaertn., Lactuca serriola L., Leucanthemum vulgare Lam., Matricaria
chamomilla L., Matricaria discoidea DC., Onopordum acanthium L., Onopordum tauricum Wilid.,
Petasites albus (L.) Gaertn., Petasites hybridus (L.) Gaertn., Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.,
Pulicaria vulgaris Gaertn., Scorzonera hispanica L., Senecio nemorensis L., Senecio viscosus L.,
Senecio vulgaris L., Silybum marianum (L.) Gaertn., Solidago gigantea W. Aiton, Solidago
virgaurea L., Tanacetum vulgare L., Taraxacum officinale Weber, Telekia speciosa (Schreb.)
Baumg., Tragopogon pratensis L., Tripleurospermum tenuifolium (Kit.) Freyn ex Freyn, Tussilago
farfara L., Xanthium spinosum L., Xanthium strumarium L., Xeranthemum annuum L.;
Berberidaceae: Berberis vulgaris L.; Betulaceae: Alnus glutinosa (L.) Gaertn., Alnus incana (L.)
Moench, Betula pendula Roth, Carpinus betulus L., Corylus avellana L., Corylus colurna L.;
Boraginaceae: Anchusa officinalis L., Buglossoides arvensis (L.) I. M. Johnst., Buglossoides
purpurocaerulea (L.) I. M. Johnst., Cerinthe minor L., Cynoglossum officinale L., Echium italicum
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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.; Brassicaceae: Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara &
Grande, Alyssum alyssoides (L.) L., Barbarea vulgaris R. Br., Brassica nigra (L.) Koch, Capsella
bursa-pastoris (L.) Medicus, Cardamine amara L., Cardamine bulbifera (L.) Crantz, Cardamine
pratensis L., Cardaria draba (L.) Desv., Coronopus squamatus (Forssk.) Asch., Descurainia
sophia (L.) Webb ex Prantl, Erysimum diffusum Ehrh., Euclidium syriacum (L.) R. Br., Hesperis
matronalis L., Lepidium campestre (L.) R. Br., Lepidium graminifolium L., Lepidium perfoliatum
L., Lepidium ruderale L., Lunaria rediviva 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.; Campanulaceae: Campanula lanata Friv., Campanula
persicifolia L.; Cannabaceae: Humulus lupulus L.; Caprifoliaceae: Dipsacus fullonum L.,
Dipsacus laciniatus L., Knautia arvensis (L.) Coult., Lonicera xylosteum L., Sambucus ebulus L.,
Sambucus nigra L., Sambucus racemosa L., Scabiosa ochroleuca L., Succisa pratensis Moench,
Valeriana officinalis L., Valerianella coronata (L.) DC., Viburnum opulus L.; Caryophyllaceae:
Agrostemma githago 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 alsine Grimm, Stellaria graminea L., Stellaria media (L.) Vill.,
Viscaria vulgaris Röhl.; Celastraceae: Euonymus europaeus L., Euonymus verrucosus Scop.,
Parnassia palustris L.; Convolvulaceae: Calystegia sepium (L.) R. Br., Convolvulus arvensis L.,
Cuscuta epilinum Weihe, Cuscuta europaea L.; Cornaceae: Cornus mas L.; Crassulaceae:
Rhodiola rosea L., Sedum acre L., Sedum album L., Sedum maximum (L.) Suter, Sempervivum
marmoreum Griseb.; Cucurbitaceae: Bryonia alba L.; Dioscoreaceae: Tamus communis L.;
Droseraceae: Drosera rotundifolia L.; Elaeagnaceae: Elaeagnus angustifolia L.; Ericaceae:
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng., Moneses uniflora (L.) A. Gray, Monotropa hypopitys L.,
Orthilia secunda (L.) House, Pyrola rotundifolia L., Vaccinium myrtillus L., Vaccinium uliginosum
L., Vaccinium vitis-idaea L.; Euphorbiaceae: Euphorbia amygdaloides L., Euphorbia cyparissias
L., Euphorbia myrsinites L., Mercurialis annua L., Mercurialis perennis L.; Fabaceae: Amorpha
fruticosa L., Anthyllis vulneraria L., 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., Lathyrus niger (L.) Bernh., Lathyrus pratensis L., Lathyrus
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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., Robinia
pseudoacacia L., Spartium junceum 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 sativa L.;
Fagaceae: Castanea sativa Mill., Fagus orientalis Lipsky, Fagus sylvatica L., Quercus coccifera
L., Quercus dalechampii Ten., Quercus frainetto Ten., Quercus robur L.; Gentianaceae:
Centaurium erythraea Raf., Centaurium pulchellum (Sw.) Druce, Gentiana asclepiadea L.,
Gentiana cruciata L., Gentiana lutea L., Gentiana pneumonanthe L., Gentiana punctata L.,
Gentiana verna L., Gentianella bulgarica (Velen.) Holub; Geraniaceae: Erodium cicutarium (L.)
LHer., Geranium dissectum L., Geranium macrorrhizum L., Geranium pyrenaicum Burm. f.,
Geranium robertianum L., Geranium sanguineum L., Geranium sylvaticum L.; Gesneriaceae:
Haberlea rhodopensis Friv.; Hypericaceae: Hypericum cerastoides (Spach) N. Robson, Hypericum
maculatum Crantz., Hypericum perforatum L.; Juglandaceae: Juglans regia L.; 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., Hyssopus officinalis L., Lamium maculatum L., Lamium purpureum L., Lavandula
angustifolia Mill., Leonurus cardiaca L., Lycopus europaeus L., Marrubium parviflorum Fisch. &
C. A. Mey., 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 tomentosa Mill., 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 longicaulis C. Presi., Thymus pulegioides L., Thymus
sibthorpii Benth., Thymus striatus Vahl; Linaceae: Linum catharticum L.; Loranthaceae:
Loranthus europaeus Jacq., Viscum album L.; Lythraceae: Lythrum salicaria L., Lythrum virgatum
L.; Malvaceae: Alcea pallida (Waldst. & Kit. ex Willd.) Waldst. & Kit., Alcea rosea L., Althaea
officinalis L., Lavatera thuringiaca L., Malva moschata L., Malva neglecta Wallr., Malva pusilla
Sm., Malva sylvestris L., Tilia cordata Mill., Tilia platyphyllos Scop., Tilia rubra DC., Tilia
tomentosa Moench; Menyanthaceae: Menyanthes trifoliata L.; Moraceae: Morus alba L.;
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Oleaceae: Fraxinus excelsior L., Fraxinus ornus L., Fraxinus oxycarpa М. Вieb. ex Willd.,
Fraxinus pallisiae Wilmott, Jasminum fruticans L., Ligustrum vulgare L., Syringa vulgaris L.;
Onagraceae: Epilobium angustifolium Vill., Epilobium parviflorum Schreb., Oenothera biennis L.;
Oxalidaceae: Oxalis acetosella L.; Paeoniaceae: Paeonia peregrina Mill.; Papaveraceae:
Chelidonium majus L., Corydalis bulbosa (L.) DC., Corydalis solida (L.) Schwarz, Fumaria
officinalis L., Fumaria vaillantii Loisel., Papaver rhoeas L.; Phytolaccaceae: Phytolacca
americana L.; Plantaginaceae: Globularia aphyllanthes Crantz, Globularia cordifolia L., Plantago
lanceolata L., Plantago major L., Plantago media L., Plantago scabra Moench, Plantago subulata
L.; Plumbaginaceae: Plumbago europaea L.; Polygalaceae: Polygala major Jacq., Polygala
vulgaris L.; Polygonaceae: Bilderdykia dumetorum (L.) Dumort., Bistorta major Gray, Bistorta
vivipara (L.) Gray, Oxyria digyna (L.) Hill, Persicaria hydropiper (L.) Opiz, Persicaria
lapathifolia (L.) Gray, Persicaria maculata (Raf.) Gray, Persicaria mitis (Schrank) Opiz,
Pleuropteropyrum undulatum (A. Murray) A. & D. Löve, Polygonum arenastrum Boreau,
Polygonum aviculare L., Rumex acetosa L., Rumex acetosella L., Rumex alpinus L., Rumex
aquaticus L., Rumex crispus L., Rumex obtusifolius L., Rumex palustris Sm., Rumex patientia L.,
Rumex pulcher L., Rumex scutatus L.; Portulacaceae: Portulaca oleracea L.; Primulaceae:
Anagallis arvensis L., Cyclamen coum Mill., Cyclamen hederifolium Aiton, Lysimachia
nummularia L., Primula acaulis (L.) L., Primula elatior (L.) Hill, Primula veris L.;
Ranunculaceae: Aconitum burnatii J. Gay, Aconitum lycoctonum L. ssp. neapolitanum (Ten.)
Nym., Aconitum variegatum L., Actaea spicata L., Adonis aestivalis L., Adonis vernalis L.,
Anemone nemorosa L., Anemone ranunculoides L., Anemone sylvestris L., Aquilegia nigricans
Baumg., Caltha palustris L., Clematis recta L., Clematis vitalba L., Consolida hispanica (Costa)
Greuter & Burdet, Consolida regalis Gray, Helleborus odorus Waldst. & Kit., Hepatica nobilis
Mill., Isopyrum thalictroides L., Nigella arvensis L., Nigella damascena L., Pulsatilla halleri (All.)
Willd., Ranunculus acris L., Ranunculus ficaria L., Ranunculus flammula L., Ranunculus lingua L.,
Ranunculus polyanthemos L., Ranunculus repens L., Ranunculus sceleratus L., Thalictrum
aquilegifolium L., Thalictrum minus L.; Resedaceae: Reseda lutea L., Reseda luteola L.;
Rhamnaceae: Frangula alnus Mill., Paliurus spina-christi Mill., Rhamnus catharticus L.;
Rosaceae: Agrimonia eupatoria L., Agrimonia procera Wallr., Alchemilla achtarowii Pawl.,
Alchemilla acutiloba Opiz, Alchemilla anisiaca Wettst., Alchemilla asteroantha Rothm., Alchemilla
bulgarica Rothm., Alchemilla catachnoa Rothm., Alchemilla erythropoda Juz, Alchemilla flabellata
Buser, Alchemilla glabra Neygenf., Alchemilla glaucescens Wallr., Alchemilla gracilis Opiz,
Alchemilla gracillima Rothm., Alchemilla grossidens Buser, Alchemilla incisa Buser, Alchemilla
indivisa (Buser) Rothm., Alchemilla jumrukczalica Pawl., Alchemilla mollis (Buser) Rothm.,
Alchemilla monticola Opiz, Alchemilla obtusa Buser, Alchemilla plicatula Gand., Alchemilla
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pyrenaica Dufour, Alchemilla subcrenata Buser, Alchemilla viridiflora Rothm., Alchemilla
xathochlora Rothm., Crataegus monogyna Jacq., Crataegus pentagyna Waldst. & Kit., Dryas
octopetala L., Filipendula ulmaria (L.) Maxim., Filipendula vulgaris Moench, Fragaria vesca L.,
Geum coccineum Sm., Geum montanum L., Geum rivale L., Geum urbanum L., Laurocerasus
officinalis M. Roem., Malus sylvestris Mill., Mespilus germanica L., Potentilla alba L., Potentilla
argentea L., Potentilla cinerea Chaix ex Vill., Potentilla erecta (L.) Raeusch., Potentilla reptans L.,
Potentilla rupestris 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., Rubus hirtus Waldst. & Kit., Rubus idaeus L., Rubus saxatilis L.,
Sanguisorba minor Scop., Sanguisorba officinalis L., Sorbus aucuparia L., Sorbus domestica L.,
Sorbus torminalis (L.) Crantz; Rubiaceae: Cruciata glabra (L.) Ehrend., Cruciata laevipes Opiz,
Galium aparine L., Galium lucidum All., Galium odoratum (L.) Scop., Galium verum L., Rubia
tinctorum L.; Rutaceae: Dictamnus albus L.; Salicaceae: Populus alba L., Populus nigra L.,
Populus tremula L., Salix alba L., Salix caprea L., Salix fragilis L., Salix purpurea L.;
Sapindaceae: Acer campestre L., Acer negundo L., Acer platanoides L., Acer pseudoplatanus L.,
Acer tataricum L., Aesculus hippocastanum L.; Saxifragaceae: Chrysosplenium alternifolium L.,
Ribes uva-crispa L., Saxifraga bulbifera L., Saxifraga rotundifolia L.; Scrophulariaceae: Digitalis
ferruginea L., Digitalis grandiflora Mill., Digitalis lanata Ehrh., Digitalis viridiflora Lindl.,
Euphrasia pectinata Ten., Euphrasia rostkoviana Hayne, Euphrasia stricta D. Wolff., Gratiola
officinalis L., Kickxia elatine (L.) Dumort., Kickxia spuria (L.) Dumort., Lathraea squamaria L.,
Linaria vulgaris Mill., Pedicularis occulta Janka, Rhinanthus minor L., Scrophularia canina L.,
Scrophularia nodosa L., Scrophularia umbrosa Dumort., Verbascum densiflorum Bertol.,
Verbascum nigrum L., Verbascum phlomoides L., Verbascum phoeniceum L., Veronica anagalisaquatica L., Veronica arvensis L., Veronica austriaca L., Veronica beccabunga L., Veronica
chamaedrys L., Veronica officinalis L., Veronica prostrata L., Veronica orchidea Crantz;
Simarоubaceae: Ailanthus altissima (Mill.) Swingle; Solanaceae: Atropa bella-donna L., Datura
stramonium L., Hyoscyamus niger L., Nicandra physaloides (L.) Gaertn., Physalis alkekengii L.,
Solanum dulcamara L., Solanum nigrum L.; Staphyleaceae: Staphylea pinnata L.; Tamaricaceae:
Tamarix tetrandra Pall. ex M. Bieb.; Thymelaeceae: Daphne mezereum L.; Ulmaceae: Ulmus
glabra Huds., Ulmus minor Mill.; Urticaceae: Parietaria lusitanica L., Parietaria officinalis L.,
Urtica dioica L., Urtica urens L.; Verbenaceae: Verbena officinalis L.; Violaceae: Viola hirta L.,
Viola odorata L., Viola tricolor L.; Zygophyllaceae: Tribulus terrestris L.
Liliopsida
Alismataceae: Alisma plantago-aquatica L.; Amaryllidaceae: Allium rotundum L., Allium
schoenoprasum L., Allium scorodoprasum L., Allium ursinum L., Galanthus elwesii Hook. f.,
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Galanthus nivalis L., Nectaroscordum siculum (Ucria) Lindl.; Araceae: Acorus calamus L., Arum
maculatum L., Lemna minor L., Spirodela polyrhiza (L.) Schleid.; Asparagaceae: Asparagus
officinalis L., Convallaria majalis L., Polygonatum multiflorum (L.) All., Polygonatum odoratum
(Mill.) Druce, Ruscus aculeatus L., Scilla bifolia L.; Butomaceae: Butomus umbellatus L.;
Colchicaceae: Colchicum autumnale L.; Cyperaceae: Carex riparia Curtis, Eriophorum
angustifolium Roth, Eriophorum latifolium Hoppe, Eriophorum vaginatum L.; Iridaceae: Crocus
chrysanthus (Herbert) Herbert, Crocus pallasii Goldb., Gladiolus communis L., Gladiolus
imbricatus L., Iris graminea L., Iris pseudacorus L., Iris pumila L.; Juncaceae: Juncus inflexus L.;
Liliaceae: Lilium martagon L., Paris quadrifolia L.; Melanthiaceae: Veratrum lobelianum Bernh.,
Veratrum nigrum L.; Orchidaceae: Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., Gymnadenia conopsea (L.)
R. Br., Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng., Ophrys cornuta Steven, Orchis coriophora
L., Orchis laxiflora Lam. s. str., Orchis mascula L. s. str., Orchis militaris L., Orchis morio L.,
Orchis pallens L., Orchis papilionacea L., Orchis purpurea Huds., Orchis simia Lam., Orchis
spitzelii Saut. ex Koch, Orchis tridentata Scop., Orchis ustulata L., Platanthera bifolia (L.) Rich.,
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.; 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.; Smilacaceae: Smilax excelsa L.; Typhaceae:
Sparganium erectum L., Typha angustifolia L., Typha latifolia L.; Xanthorrhoeaceae: Asphodelus
albus Mill.
References
Asyov, B., А. Petrova, D. Dimitrov, R. Vasilev, Conspectus of the Bulgarian vascular flora.
Distribution maps and floristic elements, Bulgarian Biodiversity Foundation, Sofia, 2012 (in
Bulgarian).
Biodiversity Act. Annex III and Annex IV, State Gazette number 77, 9 August 2002, pp. 9–42. Last
amended in State Gazette number 27, 15 March 2013 (in Bulgarian)
Biserkov, V. (Main ed.), Red Data Book of Republic of Bulgaria, Vol. 3. Natural habitats, IBER –
BAS & MEW, Sofia, 2011 (in Bulgarian).
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Appendix II,
2009, http://www.cites.org/eng/app/appendices.shtml.
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix I, 2002,
http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/104-1.htm.
Delipavlov, D., I. Cheshmedzhiev, M. Popova, D. Tersiyski, I. Kovachev, Handbook for Plants in
Bulgaria, Agrar. Univ. Acad. Press, Plovdiv, 2011 (in Bulgarian).
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 Juli 1992.

48

Third Student Scientific Conference „Ecology and Environment“ April 24, 2015

Evstatieva, L., A. Vitkova, Biodiversity of medicinal plants in the Central Balkan National Park, In:
Sakalian, M. (Еd.), Biological Diversity of the Central Balkan National Park, USAID,
Pensoft, Sofia, 2000.
Evstatieva, L., R. Hardalova, Diversity and resources of medicinal plants, In: Popov, A., T.
Meshinev (Еds), Highmountain Treeless Zone of the Central Balkan National Park.
Biological Diversity and Problems of its Conservation, Pensoft, Sofia, 2000.
Gruev, B., B. Kuzmanov, General biogeography, St. Kliment Ohridski Univ. Publ., Sofia, 1994 (in
Bulgarian).
Kozhuharov, S. (Main ed.), Flora of the Republic of Bulgaria, Vol. 10, Prof. M. Drinov Acad.
Publ., Sofia, 1995 (in Bulgarian).
Management plan of Central Balkan National Park, Adopted by Resolution No522 of Council of
Ministers on 04 Juli 2001, Sofia, 2001 (in Bulgarian).
Management plan of highmountain treeless zone of the Central Balkan National Park, Vol. II.
Expert reports, MEW, Sofia, 1996 (in Bulgarian).
Management plan of Vrachanski Balkan Natural Park, Adopted by Resolution No750 of Council of
Ministers on 14 October 2011, Sofia, 2011 (in Bulgarian).
Order NoRD-83 from 3 February 2014 for special arrangements for the conservation and use of
medicinal plants, State Gazette number 14, 18 February 2014 (in Bulgarian).
Peev, D., Rila National park. Management plan 2001–2010, Adopted by Resolution No522 of
Council of Ministers on 04 Juli 2001, Sofia, 2001 (in Bulgarian).
Peev, D. (Main ed.), Flora of the Republic of Bulgaria, Vol. 11, Prof. M. Drinov Acad. Publ., Sofia,
2013 (in Bulgarian).
Peev, D. (Main ed.), Red Data Book of Republic of Bulgaria. Vol. 1. Plants and Fungi, IBER –
BAS & MEW, Sofia, 2011 (in Bulgarian).
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.
Petrova, А., V. Vladimirov (Еds), Red List of Bulgarian vascular plants, Phytologia Balcanica
(2009), 15(1):63–94.
Petrova, A., V. Vladimirov, Balkan endemics in the Bulgarian flora, Phytologia Balcanica (2010),
16(2): 293–311.
Raunkiaer, C., The Life forms of plants and statistical plant geography, Clarendon Press, Oxford,
1934.
Stefanov, B., B. Kitanov, Kultigenen plants and kultigenen vegetation in Bulgaria, Publishing
House of BAS, Sofia, 1962 (in Bulgarian).
Tashev, A. N., E. I. Tsavkov, Medicinal plants of the Bulgarian dendroflora, Phytologia Balcanica
(2008), 14(2):269 –278.
Velchev, V. (Main ed.), Flora of PR Bulgaria, Vol. 8–9, Publishing House of BAS, Sofia, 1982–
1989 (in Bulgarian).
49

Third Student Scientific Conference „Ecology and Environment“ April 24, 2015

Vitkova, A., V. Vulchev, Evaluation of Vaccinium myrtillus resource in the Klisoura Park Section
of the Central Balkan National Park, In: Gussev, Ch., K. Georgieva, D. Boteva, (comp.),
Jointly Managment of Nonwoody Nature Resources. Report: ARD Project Biodiversity
Conservation & Economic Growth, USAID, Sofia, 2003 (in Bulgarian).
Yordanov, D. (Main ed.), Flora of PR Bulgaria, Vol. 1–7, Publishing House of BAS, Sofia, 1963–
1979 (in Bulgarian).
Zahariev D., I. Ivanov, The medicinal plants in Northeast Bulgaria, Proceedings of the Second
student scientific conference Ecology and Environment (2014), 1:161–175.
Zahariev, D., K. Racheva, I. Ivanov, The medicinal plants in Danubian Plain (Northern Bulgaria),
Acta Scientifica Naturalis (2014), vol. 2 (in press).

50

Third Student Scientific Conference „Ecology and Environment“ April 24, 2015

Establishment of current state and conservation of orchids along marked tourist routes in
Shumen Plateau Nature Park
Zheni Dimitrova1, Mariya Kaschieva1, Nadejda Kirilova1*, Mirela Marinova2
1

Department of Agricultural Sciences and Plant Protection, 2Department of Geography and Methods of
Teaching Geography, Faculty of Natural Science, Konstantin Preslavski University of Shumen, 115,
Universitetska Str. 9712 Shumen, Bulgaria
e-mail: jenidim@gmail.com
Back to the Contents

Abstract: Shumen Plateau Nature Park belongs to floristic region Northeastern Bulgaria. The
specific environmental conditions of the plateau are a prerequisite for the development of rich vegetation.
786 species of plants are described of which 19 species of orchids.
The orchids are subject to protection both globally and nationally. 68 species belonging to 25 genera
has distributed in Bulgaria. The Red Book of the Republic of Bulgaria included 34 species, which is 50% of
all occurring in our country orchids. 28% (19 species) of all orchids found in Bulgaria are distributed around
the territory of Shumen Plateau Nature Park.
The orchids are sensitive to changes in the environment. Their distribution and their numbers are
strongly influenced by anthropogenic factors. Fieldwork covered one of the most visited tourist route.
Fieldwork was carried out during the period from May to July 2014, when the orchids are in a phase of
flowering.
The aims of this study were: 1) to determine the species diversity of orchids near frequented tourist
routes; 2) to identify any changes in species diversity and numbers of orchids compared to 2003; 3) to
determine the factors influencing negative on the number of orchids and to identify measures for removing
them. Thirteen species of orchids and their habitats were described. Photo herbarium was prepared. The main
reason for the destruction of these plants was found - that is their eradication and collection of tourists.
Preparation and placement of boards with pictures of orchids is recommended. A database created could
serve as a basis to compare future changes in biodiversity of orchids.
Keywords: Shumen Plateau Nature Park, orchids, anthropogenic factors.

Въведение
През 1980 г. Шуменско плато е обявенo за народен парк, през 2003 г. е
прекатегоризиранo в природен парк (ПП). ПП „Шуменско плато‖ е разположен в източната
част на Дунавската равнина на площ от 3929.9 hа. Средната надморска височина е 427 м.
(План за управление на ПП „Шуменско плато‖, 2011). Климатът е умереноконтинентален
(Велев, 2002). Релефът е платовиден, характеризира се със стръмни склонове, които
завършват със скални венци. Почвеното разнообразие благоприятства формирането на
разнообразна растителност (Нинов, 2002).
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Шуменско плато се отнася към флористичен район Североизточна България (Захариев
и Хасанова, 2009). Горите заемат близо 90% от територията на парка, като преобладават
смесени широколистни гори. (План за управление ПП Шуменско плато, 2011). Флората е
представена

от

786

вида

кормусни

растения.

(Захариев

и

Радославова,

2010).

Представителите на сем. Orchidaceae са 20 (Zahariev и Radoslavova, 2010; Захариев и
Радославова, 2013 ), което е 29% от всички видове орхидеи, открити на територията на
България - 68 вида (цитат).
Орхидеите са обект на защита както в световен мащаб, така и на национално ниво. Те
са чувствителни към промените в околната среда. Върху разпространението и числеността
им силно

влияние оказват антропогенните фактори. Активната туристическа дейност е

важен антропогенен фактор.

ПП „Шуменско плато‖ е туристическа дестинация за

краткотраен отдих и туризъм. През последните години туристо-потока в района е голям.
Въпросът за влиянието на туризма върху числеността и разнообразието на орхидеите е
изключително важен. Поради това е необходимо ежегодно наблюдение на техните
местообитания, намиращи се в близост до туристическите маршрути.
От предишно наше проучване (Нанова, 2004) на сем. Orchidaceae, проведено през 2003
г. разполагаме с данни за разпространението и числеността на 15 вида орхидеи на
територията на ПП „Шуменско плато‖, без специално проучване на туристическите
маршрути. В достъпната ни литература няма данни относно измененията във видовия състав
и числеността на орхидеите по протежение на пешеходните туристически маршрути. Поради
това, целта на настоящото проучването е: 1) да се установи видовото разнообразие и
числеността на орхидеи в района на често посещавани пешеходни маршрути; 2) да се
установи има ли промени във видовия състав и числеността на орхидеите в сравнение с 2003
г. 3) да се установят факторите застрашаващи числеността на популациите и да се набележат
мерки за отсраняването им.
Материали и методи
В настоящето изследване бяха извършени теренни проучвания по тематичен
пешеходен маршрут „Флористична пътека―. По време на проучването този маршрут беше
разширен с включване на 3 удължения към него (Табл. 1 и Фиг. 1):
1) Кратък път към Паметник 1300 г. България (Чупката, Източна площадка,
Информационен център (ИЦ);
2) Отклоняване от краткия път по стъпалата към паметника и поляната зад него
(Чупката, Паметник 1300, поляна южно зад паметник 1300, ИЦ);
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3) Черен път, успореден на панорамният път в западна посока, преминаващ през
горист пресечен терен.
Изброените маршрути бяха подбрани, поради това че са леки за преодоляване пеш и
са често посещавани от туристи.
Таблица 1. Обходени пешеходни маршрути
Наименование на

Начало на

Край на

Дължин

Цвят на

маршрута

маршрут

маршрут

а(km)

картата

Флористична пътека

Информаци

Местност

4.00

розов

онен

Гарванлък

център

на

паметник
1300г.
България
Удължение 1

Отбивка

Информац

1.66

жълт

Удължение 2

към кратък

ионен

1.86

червен

Удължение 3

път, водещ

център на

1.59

зелен

до

Паметник

Паметник

1300г.

1300 г.

България

България
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Фигура 1. Обходени пешеходни маршрути. 1 – Удължение 1, 2 – Удължение 2, 3 –
Удължение 3, 4 – Панорамен път и 5 – Флористична пътека
Общата денивелация на посочените маршрути е 139 m.
Дължината на маршрутите и денивелацията бяха определени посредством Google
Еarth. При определянето на видовете орхидеи беше използван Определител на висшите
растения в България (Делипавлов, 2011). Наименованията на таксоните са съгласно Конспект
на висшата флора на България (Асьов, 2012).
Установените видове орхидеи бяха документирани чрез изготвяне на виртуален
фотохербарий съгласно May (2013) и Nguyen и др. (2008).
Резултати и обсъждане
Наблюденията са осъществени през периода когато орхидеите са във фаза на цъфтеж
– май-юли 2014 г. Установени са 13 вида орхидеи, принадлежащи към 8 рода (Табл. 2). Това
са 65% от орхидеите на Шуменско плато. Родовете Cephalanthera и Orchis са представени с
по 3 вида, род Epipactis – с два, останлите родове – с по един вид. Броят находища и
числеността им са представени в Табл. 2.
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Таблица 2. Брой находища и численост на представители на сем. Orchidaceae

Вид

№

1

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
– Обикновен анакамптис

Находища и
брой
растения в
находище,
2014 г.
1 – над 50

Находища
и брой
растения в
находище,
2003 г.

2 – над 100
3 – над 100

3 – над 50

1 – 1 бр.
2

Cephalanthera damasonium (Mill.)

2 – 5 бр.

Druce – Бял главопрашник

3 – 3 бр.
4 – 5 бр.

Cephalanthera longifolia (L.)
3

1 – 8 бр.

Fritsch. – Дълголистен
главопрашник

4

Cephalanthera rubra (L.) Rich. –

1 – около 60

Червен главопрашник

2 – 3 бр.
3 – 1 бр.

5

6

7

Epipactis helleborine (L.) Crantz.
– Широколистен дремник

1 – 3 бр.
2 – 10 бр.

Epipactis microphilla (Ehrh.)

1 – 10 бр.

Swartz – Дребнолистен дремник

2 – 10 бр.

Himantoglossum caprinum (M.

1 – 10 бр.

Bieb) Sprengel – Обикновена

2 – 2 бр.

пърчовка
8

9

Limodorum abortivum (L.) Swartz

1 – 3 бр.

– Недоразвит лимодорум

2 – 4 бр.

Neottia nidus – avis (L.) Rich. –

1 – 10 бр.

Истинска гнездовка

2 – 40 бр.

1 – 10 бр.

3 – 20 бр.
4 – 20 бр.
5 – 10 бр.
10

11

12
13

Ophrys cornuta Steven – Двурога

1 – 30 бр.

пчелица, двурого бръмбарче

2 – 20 бр.

2 – под 10

Orchis morio L. – Обикновен

1 – над 50

1 – над 30

салеп

2 –10 бр.

Orchis purpurea Hudson –

1 – 1 бр.

Пурпурен салеп
Orchis tridentata Scop. –

1 – 1 бр.

Тризъбест салеп
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Най-многочислена и с висока плътност е популацията на Anacamptis pyramidalis (L.)
Rich. С най-много находищата е Neottia nidus – avis (L.) Rich., като във всяко находище
екземплярите са в групички от по няколко растения, разположени на разстояние една от
друга. Едно от находищата на Cephalanthera rubra (L.) Rich., намиращо се в гора от черен
бор е разположено на голяма площ и е с численост над 50 екземпляра. От двете находища
на Ophrys cornuta Steven (Фиг. 2) едното е от около 20, а другото – от над 30 екземпляра). В
по-малочисленото находище на Ophrys cornuta Steven се срещат единични екземляри на
Orchis morio L. (около 10). Находището на Orchis morio L. съдържа над 50 екземпляра.
Останалите видове са представени с малочислени находища или с отделни екземпляри. От
видовете Orchis purpurea Hudson и Orchis tridentata Scop. е открито само по едно растение.

Фигура 2. Ophrys cornuta Steven (Двурога пчелица)
За четири находища на 4 от установените видове орхидеи разполагаме с данни от
2003 г. (Нанова, 2004). От Табл. 2 се вижда, че числеността на съответните находища при
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., Orchis morio L. и Ophrys cornuta Steven е нарастнала. При
Limodorum abortivum (L.) Swartz се наблюдава обратната тендеция – значително намаляване
на броя растения.
Основната причина за намаляване числеността на някои видове орхидеи по
пешеходните маршрути е тяхното унищожаване от туристите. На няколко места открихме
изкоренени екземпляри от Himantoglossum caprinum (M. Bieb) Sprengel (Фиг. 3) и Orchis
purpurea Hudson. Тези два вида са с едри и изключително красиви съцветия, изкоренени
вероятно, за да бъдат засадени в частни градини. Това е една от възможните причини довели
до намаляване на екземплярите от Limodorum abortivum (L.) Swartz.
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За да бъде опазено биоразнообразието на орхидеи по пешеходните маршрути е
необходимо населението да бъде запознато с представителите на сем. Orchidaceae и
необходимостта от опазването им. Един от начините за това е поставяне на разяснителни
табели със снимки на орхидеите. По указателните табели, които в момента се намират по
маршрут „Флористична пътрека― е отредено твърде малко място за орхидеите – има ги на
една табела и то почти в края на маршрута. Освен това там са показани снимки само на осем
вида. Според нас такива опознавателни табели би трябвало да има в началото на маршрута
както и на местата, където орхидеи се срещат най-често.

Фигура 3. Himantoglossum caprinum (M. Bieb) Sprengel (Обикновена пърчовка)
Заключение
В резултат на проведените теренни проучвания по туристическите маршрути

е

изготвен фотохербарий на установените 13 вида орхидеи. Създадена е база данни, която
може да послужи като oснова за сравнение с промените, настъпващи в разнообразието и
числеността на орхидеите през следващите години.
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Abstract
Background: Nowadays medicinal plants utilization is object of interest as an approach for healthy
lifestyle and for disease prevention. Yarrow (Achillea millefolium L.) is a valuable medicinal plant used for
treatment of gastro-intestinal disorders, liver and gall-bladder diseases, menstrual irregularities, as a styptic
in a case of bleeding from the uterus, gums, stomach, nose, etc. Yarrow contains terpenes, alkaloids, tannins,
coumarins, saponins, sterols, vitamins, amino acids and fatty acids. The healing properties of yarrow have
been confirmed by current medicine.
Aim of the study: To establish the contemporary utilization of yarrow for disease prevention and
treatment in Bulgarian population.
Methods: A survey was carried out with 249 respondents during april-september 2013 by
Ethnobotany Club members. In the first stage of the study demographic features of the respondents were
evaluated. Then the respondents were asked for the following items: 1) Do you use yarrow? and 2) For what
purposes do you use yarrow – disease treatment or disease prophylaxis. Cross-relationships between
demographic features of participants and response to the inquiry were analyzed.
Results: About 60% of the participants in this survey declared to utilize yarrow. Analysis revealed
that 34.39% use yarrow for treatment. The percentage of females using yarrow for treatment is higher than
males (probably because its wide use in gynecological problems).
The larger proportion of the respondents (65.61%) use yarrow for disease prevention (probably as a
part of healthy style of living in order to prevent diseases). Demographic variables had only weak impact on
answers to the questions.
Conclusion: The survey revealed that yarrow is commonly used herb in Bulgaria. The greater
proportion of respondents used yarrow for prophylaxis. A weak impact of demographic variables on answers
to the questions was established.
Keywords: survey, yarrow, traditional medicine, disease prevention and treatment
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Abstract: Hypericum perforatum, popularly called St. John's wort, is a medicinal plant mainly used
as antidepressant with a favorable safety profile than standard antidepressants. Over 150 discrete ingredients
that exhibit many additive, synergistic, and partly antagonistic effects with other drugs are identified in this
plant. Therefore the long-term use or concurrent use of St John‘s wort can moderate efficacy of some drugs.
The aim of our study was to assessed the rate and pattern of use of Hypericum perforatum L. for
treatment of diseases and/or prophylaxis and how the basic demographic features of the participants are
related to the mode of use of this herb.
Thе survey was carried out with 249 people in different localities in Bulgaria. Demographic profiles
of the respondents were evaluated. They were questioned for the following items: 1) whether they use John’s
wort and 2) what is the pattern of use of herb – for treatment of diseases and/or prophylaxis. In order to
disclose correlations between demographic features of the participants and their answers the Pearson
correlation coefficient was calculated and cross-relationships were analyzed. The data revealed that 52.62%
of participants used this medicinal plant: 34.14% for prophylaxis and only 11.65% for treatment of illness.
We identified that sex of users has weak impact of choice to treat disease with Hypericum perforatum L.
(P≤0.05; r=0.23). Place of residence has some influence of choice to use herb for prophylaxis (P≤0.05;
r=0.2). Based on the results of this study we conclude, that use of Hypericum perforatum L. is widely used in
the Bulgarian population mainly for prophylaxis. Taking into account possible side reactions this observation
suggests greater caution in St. John's wort utilization.
Keywords: Hypericum perforatum L., disease treatment, prophylaxis, impact of demographic
features
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Abstract
Background: Ethnobotanical studies through interviews co mp ile information on locally
known medicin al plan ts and list the health conditions for which these plants are used. This
information is valuable tool to create useful baseline data. Such studies are of importance because in the
contemporary Bulgarian society traditional empiric knowledge is disappearing.
Aim of the study: To document the empiric information on the traditional use of plants by
contemporary people especially interested in medicinal plants in Shumen district (Bulgaria).
Methods: Semi-structured interviews were conducted with 7 local informants (2 males and 5
females) known to be interested in traditional medicine by Ethnobotany Club members in order to document:
1) the most frequently used herbs; 2) their most popular application. Ethnobotanical data were collected
between May and November, 2014.
Key findings: In total, 67 plant species were reported by the informants. They belong to 33 families.
The most frequently used families are Lamiaceae, Asteraceae, Rosaceae. The plants which most commonly
reported to be used were: Hypericum perforatum, Achillea millefolium, Urtica dioica, Thymus sp., Aloe vera,
Chamomilla recutita, Lavandula angustifolia, Calendula officinalis.The herbs are used for 12 diseases
categories. The greatest number of herbs were the ones used to treat disorders of gastro-intestinal (46),
circulatory (38) and urinary (38) systems. The second group (28 – 21) included herbs used to treat
respiratory, immune and locomotor systems, nerve and skin disorders. Plant species used for endocrine and
reproductive system problems represent the third group (15 – 11). Only few herbs were reported to be used
in cancer (3) and parasitic infections (3).
Conclusions: In this study we found that Shumen district pharmacopoeia contains a wide range of
herbal remedies for the treatment of gastrointestinal disorders, circulatory and urinary problems. The cancer
and parasitic infections are only treated with a small number of medicinal plants.
Keywords: Ethnobotany, medicinal plants, herbal utilization, local knowledge, Bulgaria.
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Abstract: The study presents data on the seasonal activity of myriapods found in the region of
Madara Plateau. In order to define the models of their terrestrial activity the material, which is comprised of
3415 individuals, has been gathered through pitfall traps, recorded on a monthly basis in the period 20122015.
The millipedes Polydesmus renschi, Anamastigona bilselii, and Megaphyllum unilineatum, as well as the
centipedes Scutigera coleoptrata, Lithobius (L.) forficatus, Lithobius (L.) lucifugus, Lithobius (M.) crassipes,
Lithobius (S.) microps, Himantarium gabrielis, Clinopodes flavidus, Stenotaenia linearis, Henia illyrica, and
Strigamia crassipes are present with only one or a very small number of individuals in the region of study,
therefore the month or the period in which they have been registered could be considered the peak in their
activity.
Regardless the specificity of the models of their seasonal dynamics, the species with highest
numbers, which have been registered on Madara Plateau, could be categorized in the following phenological
groups:
– Spring-summer species – characterized with greater ecological amplitude, active from early spring
to the end of the summer, at the same time exhibiting preferences for moderate temperature and humidity
values. Given the comparatively high temperature during the fall months in the region, some of these species
remain active till the end of September. Glomeris balcanica, Polydesmus complanatus, Pachyiulus
hungaricus, and Pleurolithobius patriarchalis fall within that group.
– Species active throughout the whole vegetation period – from early spring to late fall. These
species successfully adapt to the low as well as to the high temperatures and humidity of soil and air and
have an extended period of activity – from March to October and November. The species Glomeris
hexasticha, Lithobius (L.) mutabilis, Lithobius (L.) muticus, and Cryptops anomalans are representatives of
this group.
– Species with year-round activity – with high ecological amplitude and activity throughout all
seasons. The species Leptoiulus trilineatus, Cylindroiulus boleti, Megaphyllum bosniense, Megaphyllum
transsylvanicum, and Lithobius (L.) nigripalpis are representatives of this group.
Keywords: Chilopoda, Diplopoda, Madara Palteau, seasonal activity, terrestrial activity.

Увод
Успешното развитие и репродукция на безгръбначните животни и в частност на
многоножките в голяма степен се определя от успешното им адаптиране към динамиката на
62

Third Student Scientific Conference „Ecology and Environment“ April 24, 2015

комплекса от физикохимични фактори на средата. Измененията на почвено-климатичните
условия през различните сезони на годината предизвиква сезонна динамика на активността
на видовете, която зависи и от биологичните и онтогенетични особености на вида, циклите
на размножаване, екологичните предпочитания и др. Различните видове многоножки, в
зависимост от степента си на привързаност към субстрата, който обитават и способността да
мигрират на различна дълбочина в почвения хоризонт в търсене на по-благоприятни
микроклиматични условия се характеризират с различна и специфична сезонна активност.
В литературата могат да бъдат намерени откъслечни и понякога твърде
противоречиви данни за сезонната активност на отделни видове многоножки, което найвероятно е свързано с използването на различни методологични подходи при събирането на
материала. Сред факторите на средата, с най-значимо влияние върху разпространението и
активността на хилоподите е влажността (Blower, 1955; Kaczmarek, 1979; Lewis, 1981).
Auerbach (1951) установява, че в гори от черен дъб, захарен клен и липа средната гъстота на
хилоподите е с много ниски стойности през януари, след което започва да нараства и
достига своя максимум през месец август. След това числеността на видовете започва да
намалява и достига минимални стойности през ноември, след което отново нараства, за да
отбележи втори пик на числеността през декември. Увеличаването на числеността на
видовете е била придружена от нарастване на количеството на валежите, температурата и
относителната влажност на въздуха.
При проучванията на хилоподите от разред Litobiomorpha в гори от бреза и черна
елша в Североизточна Англия са установени статистически значими разлики в гъстотата на
популациите, която е много висока през лятото и есента и много ниска през пролетта и
зимата (Wignarajah & Phillipson 1977). Но тези изменения на гъстотата не кореспондират с
динамиката на стойностите на температурата и влажността и количеството на валежите, а
следват размножителните стратегии на конкретните видове.
Според Blower (1970) и Hopkin & Read (1992) има два ясно изразени пика в
активноста на диплоподите – относително голям през пролетта и по-малък през есента. Тъй
като тази активност на видовете е тясно свързана с климатичните условия, главно
температурата и влажността (Barlow, 1957) би могло да се предположи, че активността през
летните месеци е намалена поради ниската влажност, а през зимата поради ниските
стойности на температурата. При проучвания проведени в дъбови гори в Южна Белгия
Branquart et al. (1995) регистрират най-голям улов на видове от клас Diplopoda през месеците
април-май, което напълно съвпада с техния размножителен период (Vandel, 1960; Banerjee,
1967; Blower, 1985).
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Материал и методи
Изследването е проведено в северозападните части на Мадарското плато,
Североизточна България, което е част от Защитена зона BG0002038 "Провадийско-Роякско
плато" (Фиг. 1).

Фиг. 1. Район на изследване – Мадарско плато, Североизточна България с
разположение на работните площадки
Материалът е събиран в 11 работни площадки, включващи основните хабитати на
Мадарското плато. Те обхващат както най-широко представените горски екосистеми:
иглолистни гори с изкуствен произход от Pinus nigra (черен бор) – площадка МР1 и смесена
култура от P. nigra и Pinus sylvestris (бял бор) – площадка МР7; широколистни гори с
издънков произход, съставени от Carpinus orientalis (келяв габър) – работни площадки МР3,
МР8 и МР10 или с участие на Carpinus betulus (обикновен габър) – площадка МР9;
широколистна гора, съставена от Quercus cerris (цер), C. betulus, Acer campestre (полски
клен) с единично участие на едролистна липа, круша и бук – площадка МР6; широколистна
гора, съставена от T. platyphyllos, Fraxinus ornus (мъждрян), A. campestre, Q. cerris и C.
betulus – МР11 и площадка МР5 – широколистно-иглолистна гора, доминирана от

P.

sylvestris и P. nigra с единични представители на Tilia platyphyllos (едролистна липа), C.
betulus, Q. cerris и Betula pendula (бяла бреза), а така също и открити терени – открита
поляна, покрита със житни и степни треви и единични храсти – работна площадка МР2 и
открита поляна, с тревиста растителност и единични храсти и дървета – площадка МP4.
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Материалът е събиран чрез земни капани (Barber traps, pitfall traps), по 10 броя във
всяка площадка, разположени в права линия през 10 метра. Уловът от капаните е отчитан
ежемесечно в периода юни 2012-февруари 2015 г. Материалът от всеки капан е сортиран на
терен и в лабораторни условия и съхраняван в отделни епруветки, съдържащи 70% етилов
алкохол.

Освен

данните

от

хидрометеорологичната

обсерватория

в

Шумен

за

средномесечните стойности на температурата на въздуха и почвата, влажността на почвата и
средномесечното количество на валежите при месечното събиране на улова от капаните са
измервани стойностите на температурата и влажността на почвата с дигитални почвени
термометър и хигрометър (TFA, Germany), а температурата и влажността на въздуха с
комбиниран прибор (термометър, хигрометър) (TFA, Germany). Средномесечните стойности
на изброените абиотични параметри на средата са получени от три измервания, отчетени
при І, V и Х капан във всяка площадка.
Резултати
В резултат на настоящото проучване са събрани общо 3415 многоножки – 2776
диплоподи и 639 хилоподи. Регистрирани са 12 вида диплоподи от 4 разреда – Glomerida,
Polydesmida, Chordeumatida и Julida и 15 вида хилоподи от разредите Scutigeromorpha,
Lithobiomorpha, Scolopendromorpha и Geophilomorpha (Doichinov & Bachvarova, 2014;
Krasteva et al., 2015). Заедно с хилоподата Scolopendra cingulata Latreille, 1829, съобщена от
Качмарек през 1970 (Kaczmarek, 1970) и непотвърдена в настоящото проучване хилоподите
установени в района на Мадарското плато наброяват общо 16 вида (Таблица 1 А, Б).
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Таблица 1 А. Наземна активност на видовете от клас Diplopoda на Мадарското плато по месеци през периода на проучване
№

Вид

Общ брой
индивиди

Месеци
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IХ

Х

ХI

ХII

5

129

114

27
77

90

2
83

2
99

150

51

7
3

54
14

31
2

32

74

289

1

1

5

5

2

13

41
8
27
11
28

20
2

2

270
351
365
73
336
1
30

MYRIAPODA
Kлас DIPLOPODA
Разред Glomerida
1.

Семейство Glomeridae
Glomeris balcanica Verhoeff, 1906

2.

Glomeris hexasticha Brandt, 1833

31
798

Разред Polydesmida
3.

Семейство Polydesmidae
Polydesmus complanatus (Linnaeus, 1761)

4.

Polydesmus renschi Schubart, 1934

489
19

Разред Chordeumatida
5.

Семейство Anthroleucosomatidae
Anamastigona bilselii (Verhoeff, 1940)

1

Разред Julida
6.

Семейство Julidae
Leptoiulus trilineatus (C.L. Koch, 1847)

7.

Cylindroiulus boleti (C.L. Koch, 1847)

8.

Megaphyllum bosniense (Verhoeff, 1897)

9.

Megaphyllum lictor (Attems,1904)

10.

Megaphyllum transsylvanicum (Verhoeff, 1897)

11.

Megaphyllum unilineatum (C.L. Koch, 1838)

12.

Pachyiulus hungaricus (Karsch, 1881)

44
1
7
20
2

55
17
19
8

6
21
41

4
39
48

1
27
21

14

18
1
6

27

1

2

40
87
54
2
4

3
28
46
1
26

7
58
16
2
36

9
45
23
116

40
35
65
15
53

5

6

6

2

3
4
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Таблица 1 Б. Наземна активност на видовете от клас Chilopoda на Мадарското плато по месеци през периода на проучване
№

Вид

Общ брой
индивиди

Месеци
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IХ

Х

ХI

ХII

MYRIAPODA
Клас Chilopoda
Разред Scutigeromorpha
1.

Семейство Scutigeridae
Scutigera coleoptrata (Linnaeus, 1758)

1

1

Разред Lithobiomorpha
2.

Семейство Lithobiidae
Lithobius (Lithobius) forficatus (Linnaeus, 1758)

3.

Lithobius (Lithobius) lucifugus L. Koch, 1862

4.

Lithobius (Lithobius) mutabilis L. Koch, 1862

5.

Lithobius (Lithobius) muticus C.L. Koch, 1847

6.

Lithobius (Lithobius) nigripalpis L. Koch, 1867

7.

Lithobius (Monotarsobius) crassipes L. Koch, 1862

8.

Lithobius (Sigibius) microps Meinert, 1868

9.

Pleurolithobius patriarchalis (Berlese, 1894)

2
2
2
2

1

6
1
2

8
3

35

31

90

1

4

1
1

11
5
11

16
7
18

5
3
14

119

88

30

2

5

2

5

4

1
2
9
5
13

1
1
3
3
8

2
1
1
4
2

1

1
5

10

6
4
62
33
72
1
1
410

Разред Scolopendromorpha
10.

Семейство Scolopendridae
Scolopendra cingulata Latreille, 1829

11.

Семейство Cryptopidae
Cryptops anomalans Newport, 1844

1

5

4

31

Разред Geophilomorpha
12.

Семейство Himantariidae
Himantarium gabrielis (Linnaeus, 1767)

13.

Семейство Geophilidae
Clinopodes flavidus C.L. Koch, 1847

14.

Stenotaenia linearis (C.L. Koch, 1835)

15.

Семейство Dignathodontidae
Henia illyrica (Meinert, 1870)

16.

Семейство Linotaeniidae
Strigamia crassipes (C.L. Koch, 1835)

1
1

3

1

4
1

1

1

1

1

6
2

2

2
2

7
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В периода на проучване средната годишна температура на въздуха по високите
части на Мадарското плато е 8-10С, а в ниските западни части – 11-12С. През
последните години се наблюдава тенденция на повишаване на температурата в района,
като по данни на хидрометеорологичната обсерватория в Шумен 2013 г. е била найтоплата до този момент с измерена средногодишна температура 12,6С.
През целият период на изследване в територията на Мадарското плато и град
Шумен не са регистрирани отрицателни стойности на средномесечната температура
(Фиг. 2).
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

61.5

51.88

30

66.25 54.25 62.08

67.5

Вл.% п.

81.3

73.75 76.87 79.25 71.25 54.54

Вл.% в.

53.6

48.25 62.87

T°C п.

1.3

2.5

5.87

10

T°C в.

2.8

3.8

12

24

31.5

X

XI

49.33 56.71 63.29 67.75

11.25 17.33 18.63 20.38 20.64 15.83 10.71
21

26.66

28.5

XII

43.52 71.08 75.37

26.63 29.47 22.58 17.33

4.75
7.62

Фиг. 2. Средномесечни стойности на влажността на почвата и въздуха (%) и
температурата на почвата и въздуха (С) в периода на проучване
По данни на хидрометеорологичната обсерватория в Шумен средногодишното
количество на валежите в района на град Шумен и прилежащите към него територии е
около 500 mm. В последните години се наблюдава добре изразена тенденция към
повишение на количеството на валежите поради промени в атмосферната циркулация.
Валежния максимум е през май-юни, а минимумът – през юли, с два вторични валежни
екстремума – зимен минимум (февруари-март) и есенно-зимен максимум (ноемвридекември). През по-голямата част на 2012 и 2013 г. средногодишното количество на
валежите е било в границите 0-50 l/m2 и независимо от трайната тенденция към
повишение през 2012 г., са регистрирани значително по-малко количество валежи –
само 465 mm (Фиг. 3). През по-голямата част от този период количеството на валежите
е оскъдно – до 50 l/m2, с изключение на есента и зимата (от месец ноември до средата
на януари) и през пролетта – от втората половина на април до средата на юни, когато
количеството на валежите достига до 100 l/m2. През 2014 г. се регистрира рязко
увеличаване на количеството на валежите, като през по-голямата част от годината те
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са в границите от 50 до 100 l/m2. Регистрирани са три максимума, през които
стойностите на падналите валежи надхвърлят 100 l/m2 – това са месеците август (113,8
l/m2), септември (131,1 l/m2) и декември (144,9 l/m2). Екстремума на валежите е от
втората половина на април до края на юни, когато са регистрирани количества в
границите 150-200 l/m2, като през месец май е достигнат валежен максимум с
количества от 210,3 l/m2.

2014 г.

2013 г.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII
0-50

IX
50-100

X
100-150

XI
150-200

2012 г.
XII
200-250

Фиг. 3. Средномесечно количество на валежите през 2012-2014 г. в l/m2
(по данни на хидрометеорологична обсерватория Шумен)
Като цяло, диплоподите в района на проучване проявяват наземна активност
през целия вегетационен период – от ранна пролет до късна есен (Фиг. 4). Те
притежават бимодална сезонна активност във всички типове местообитания с
максимум през месец септември, предхождан от по-слабо изразен пик в активността
през пролетните месеци – от април до юни. За разлика от тях хилоподите са поактивни през пролетно-летните месеци (от март до август) с максимум в наземната
активност през месец май (Фиг. 4).
Видовете, установени с единични или много малък брой екземпляри са редки за
района на изследване и месеца или периода, в който са регистрирани може да се
приеме като пиков за тяхната активност. Такива са диплоподите Polydesmus renschi
(май-юни), Anamastigona bilselii (октомври-ноември), Megaphyllum unilineatum (април)
и хилоподите Scutigera coleoptrata (месец септември), Lithobius (L.) forficatus и
Lithobius (L.) lucifugus (септември-ноември), Lithobius (S.) microps (ноември),
Himantarium gabrielis (септември), Clinopodes flavidus (май-юни), Stenotaenia linearis
(юни и октомври), Henia illyrica (октомври) и Strigamia crassipes, регистриран през
месеците февруари, май, септември и ноември (Таблица 1 А, Б).
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324

231

284

589

366

174

31

Месеци

Фиг. 4. Сезонна динамика в активността на многоножките (Chilopoda, Diplopoda)
в района на Мадарското плато.
Независимо от спецификата в моделите на сезонна динамика, установените в
района видове могат да бъдат разделени в следните фенологични групи:
1. Пролетно-летни видове – с голяма екологична пластичност, активни от
ранна пролет (началото на март, при ниски температури и дори наличие на снежна
покривка) до края на лятото, но с предпочитания към по-умерени стойности на
температурата и влажността. В условията на отчетените сравнително високи
температури през есенните месеци тези видове остават активни и до края на
септември. Към тази група могат да бъдат причислени диплоподите Glomeris
balcanica, Pachyiulus hungaricus и Polydesmus complanatus, с най-висока активност през
месец септември, както и хилоподата Pleurolithobius patriarchalis, с пик в активността
през месец май (Фиг. 5 а, б).

I II III IV V VI VII

VII
IX X XI XII
I

Polydesmu
s
0 0 0 7 54 31 32 74289 1 1 0
complanat
us

а)

Брой индивиди

Брой индивиди

Polydesmus complanatus

Pleurolithobius
patriarchalis
I II III IV V VI VII

VII
IX X XI XII
I

Pleurolitho
bius
5 3531901198830 2 0 0 0 10
patriarchali
s

б)

Фиг. 5. Сезонна активност на пролетно-летните видове Polydesmus complanatus (a) и
Pleurolithobius patriarchalis (б) в района на Мадарското плато по месеци
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2. Видове, активни през целия вегетационен период – от ранна пролет до
късна есен. Те успешно се адаптират както към ниските, така и към високите
стойности на температурата и влажността на почвата и въздуха и имат продържителен
период на активност – от март до октомври и ноември. Такива са диплоподата
Glomeris hexasticha и хилоподите Lithobius (L.) mutabilis, Lithobius (L.) muticus и
Cryptops anomalans (Фиг. 6 а, б). В района на Шумен и Шуменското плато последният
вид – C. anomalans също е активен през целия вегетационен период, с пик в наземната
активност през пролетта (от средата на март до средата на май) (Bachvarova &
Doichinov, 2013).

Cryptops anomalans

VII
I II III IV V VI VII IX X XI XII
I

Glomeris
0 0 5 12911477 90 83 9915051 0
hexasticha

а)

Брой
индивиди

Брой
индивиди

Glomeris hexasticha

VII
I II III IV V VI VII IX X XI XII
I

Cryptops
anomalan 0 0 1 4 5 2 5 4 1 5 4 0
s

б)

Фиг. 6. Сезонна активност на видовете Glomeris hexasticha (a) и Cryptops anomalans (б)
в района на Мадарското плато, активни през целия вегетационен период
3. Видове с целогодишна активност – еврибионтни и активни през всички
сезони. Към тази група могат да бъдат причислени юлидите Leptoiulus trilineatus,
Cylindroiulus boleti, Megaphyllum bosniense и M. transsylvanicum и литобиоморфът
Lithobius (L.) nigripalpis (Фиг. 7 а, б).

Брой
индивиди

Leptoiulus trilineatus

I II III IV V VI VII

VII
IX X XI XII
I

Leptoiulus
4455 6 4 1 40 3 7 9 404120
trilineatus

а)

б)

Фиг. 7. Сезонна активност на видовете Leptoiulus trilineatus (a) и Lithobius (L.) nigripalpis (б)
с целогодишна активност в района на Мадарското плато
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Поради необичайна си сезонна активност Megaphyllum lictor не може да бъде
причислен към нито една от посочените фенологични групи. В района на проучване видът
проявява най-висока наземна активност в късна есен (октомври и ноември) и през зимните
месеци (януари и февруари) (Фиг. 8).

Брой индивиди

Megaphyllum lictor

I II III IV V VI VII

VII
IX X XI XII
I

Megaphyll
2019 0 0 0 2 1 2 0 1511 3
um lictor

Фиг. 8. Сезонна активност на Megaphyllum lictor по месеци в района на Мадарското плато
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Abstract: The paper presents the taxonomic structure of myriapod fauna on Madara Plateau, part of
the protected territory BG0002038 Provadiysko-Royaksko Plateau, NE Bulgaria. The material has been
gathered within the span of three years (2012-2015) from 11 sampling plots, differing in the nature of their
plant formations. A total of 3415 myriapods, of which 2776 millipedes and 639 centipedes, has been
collected through pitfall traps which were located in a straight line at a distance of 10 meters from each other
and were reported on a monthly basis. Twelve species of Diplopoda of 4 orders – Glomerida, Polydesmida,
Chordeumatida, and Julida, as well as 15 species of Chilopoda of the orders Scutigeromorpha,
Lithobiomorpha, Scolopendromorpha, and Geophilomorpha have been registered. The number of centipedes
found on Madara Plateau comes to the total of 16 species including the centipede Scolopendra cingulata
Latreille, 1829, reported by Kaczmarek in 1970, which has not been confirmed in this study.
Four species: the centipedes Lithobius (Monotarsobius) crassipes L. Koch, 1862, Himantarium
gabrielis (Linnaeus, 1767) and the millipedes Megaphyllum unilineatum (C.L. Koch, 1838) and Pachyiulus
hungaricus (Karsch, 1881), which have not been registered up to this moment on Madara Plateau and are
new for the myriapod fauna in the region, have been registered in the process of study. This article offers
exhaustive data on the common distribution of the species and their distribution in Bulgaria, their habitat
preferences, as well as their zoogeographical appurtenance.
Keywords: Madara Plateau, Lithobius (Monotarsobius) crassipes, Himantarium gabrielis,
Megaphyllum unilineatum, Pachyiulus hungaricus.

Увод
Съхраняването на биологичното разнообразие е един от основните екологични
проблеми на нашето съвремие. Той вече придобива глобално значение, защото намаляването
на биоразнообразието води до дестабилизация на екосистемите и нарушения на целостта и
функциите на биосферата.
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Успоредно с процеса на унищожаване на видове и деградация на естествените
местообитания в световен и регионален мащаб съществуват не малък брой организмови
групи с голямо видово разнообразие, които са обект на недостатъчно задълбочени
изследвания и остават все още слабо проучени. Това до голяма степен се дължи на
прогресивното намаляване през последните десетилетия на броя на специалистите, способни
да определят и описват нови за науката организми. Този глобален процес е получил
названието „taxonomic impediment‖ и е обект на редица обсъждания и анализи в научната
литература (Rodman & Cody, 2003; Agnarsson & Kuntner, 2007; Wheeler et al., 2004). Едно от
последните изследвания (Mora et al., 2011) показва, че броят на еукариотните организми на
Земята е между 7.4 и 10 млн., като 86% от видовете на сушата и 91% от тези в океана са
напълно непознати за науката и предстои да бъдат описани.
Нееднократно, различни международни конвенции и национални нормативни актове
са посочвали необходимостта от стимулиране на регионални и локални таксономични
изследвания, а резултатите от подобни инвентаризации да бъдат използвани като база при
разработването на мерки за съхранявяне на биоразнообразието и планове за управление на
защитени територии. В тази връзка, представените в настоящата работа резултати от
проучванията на многоножковата фауна в района на Мадарското плато биха допринесли за
запазване на консервационната значимост, природозащитния статус и реализиране на
предмета и целите на Защитена зона BG0002038 "Провадийско-Роякско плато", част от която
е Мадарското плато.
Сред сухоземните членестоноги (тип Arthropoda) многоножките (подтип Myriapoda)
са основен компонент на почвената мезофауна и се явяват третата по многообразие
организмова група на сушата след насекомите и арахнидите. До момента в света са известни
около 15 000 вида многоножки, въпреки че в бъдеще се очаква броят им да нарастне до над
100 000, след като бъдат проучени слабо изследвани райони като Амазония, Австралия и
Югоизточна Азия, където е концентрирано голяма част от световното биоразнообразие.
Клас Diplopoda е една от най-разнообразните групи сухоземни организми с над 12
000 описани вида. Понастоящем той включва 16 разреда, 145 семейства и почти 3 000 рода
(Shelley, 2003; Sierwald & Bond, 2007). Диплоподите, като типични детрито- и сапрофаги
(Стриганова, 1980) са сред основните консументи в природата. Те раздробяват и мацерират
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падналата листна маса и дървесина и играят важна роля в процесите на хумификация и
минерализация на растителните остатъци в почвата. Клас Chilopoda e втората по
многообразие група многоножки след диплоподите. Той обхваща приблизително 3 500 вида,
принадлежащи към пет съвременни разреда (Edgecombe & Giribet, 2007). Хилоподите имат
съществен принос в регулиране на числеността на безгръбначните животни, с които се
хранят – насекоми и техните ларви, паяци, нематоди, охлюви и др.
Първите сведения за множоножките на Мадарското плато са свързани с името на
Ядвига Качмарек (Kaczmarek, 1970), която съобщава хилоподите Scolopendra cingulata и
Clinopodes flavidus, а през 2014 г. фаунистичният списък на Myriapoda в района е допълнен с
нови 10 вида от клас Diplopoda и 14 вида от клас Chilopoda (Doichinov & Bachvarova, 2014).
Материали и методи
Материалът е събиран чрез земни капани в периода юни 2012-февруари 2015 г. в 11
работни площадки: открити поляни и горски хабитати, отличаващи се по състав на
растителните формации (Фиг. 1). Във всяка площадка бяха поставени по 10 броя капани,
разположени в права линия през 10 метра, а уловът в тях бе отчитан веднъж месечно.

Фиг. 1. Карта на изследвания район с местоположение на работните площадки в Google
Earth формат
Описание на работните площадки
МР1: Иглолистна гора от Pinus nigra (черен бор) с изкуствен произход.
МP2: Открита поляна, доминирана от житни и степни треви, с единични храсти.
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МР3: Широколистна гора с издънков произход, съставена от Carpinus orientalis (келяв
габър).
МP4: Открита поляна, с тревиста растителност и единични храсти и дървета.
МP5: Широколистно-иглолистна гора с изкуствен произход. Доминирана от Pinus sylvestris
(бял бор) и P. nigra (черен бор) с единични представители на Tilia platyphyllos (едролистна
липа), Carpinus betulus (обикновен габър), Quercus cerris (цер) и Betula pendula (бяла бреза).
МP6: Широколистна гора, съставена от Q. cerris, C. betulus, Acer campestre (полски клен) с
единично участие на T. platyphyllos, Pyrus sp. и Fagus sp. (бук).
МP7: Иглолистна гора, съставена от P. nigra (70%) и P. sylvestris (30%), с изкуствен
произход.
МР8: Широколистна гора от C. orientalis (100%) с издънков произход.
МР9: Широколистна гора, доминирана от C. orientalis (80%) и C. betulus (20%), с издънков
произход.
МР10: Широколистна гора от C. orientalis (100%) с издънков произход.
МP11: Широколистна гора с издънков произход. Съставена от T. platyphyllos (60%), Fraxinus
ornus (мъждрян) (10%), A. campestre (10%), Q. cerris (10%) и C. betulus (10%).
Почвата в площадки МР2, МР3, МР4, МР8, МР9, МР10 и МР11 е хумусно-карбонатна
глинесто-песъчлива, а в площадки МР1, МР5, МР6 и МР7 –
сива или тъмно сива горска песъчливо-глинеста, върху варовик или варовит мергел.
Надморската височина на работните площадки варира от 300 до 450 m.
Резултати
В периода на проучване са събрани общо 3415 многоножки – 2776 диплоподи и 639
хилоподи. Регистрирани са 12 вида диплоподи от 4 разреда – Glomerida, Polydesmida,
Chordeumatida и Julida и 15 вида хилоподи от разредите Scutigeromorpha, Lithobiomorpha,
Scolopendromorpha и Geophilomorpha. Заедно с хилоподата Scolopendra cingulata Latreille,
1829, съобщена от Kaczmarek през 1970 и непотвърдена в настоящото проучване хилоподите
установени в района на Мадарското плато наброяват общо 16 вида (Таблица 1).
Таблица 1. Фаунистичен списък на Myriapoda (Diplopoda, Chilopoda) на Мадарското плато
(* - видът не е регистриран при настоящото проучване).
№

Вид

Находище

Източник
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1.
2.

MYRIAPODA
Kлас DIPLOPODA
Разред Glomerida
Семейство Glomeridae
Glomeris balcanica Verhoeff, 1906
Glomeris hexasticha Brandt, 1833

3.

Разред Polydesmida
Семейство Polydesmidae
Polydesmus complanatus (Linnaeus, 1761)

4.

6.

Polydesmus renschi Schubart, 1934
Разред Chordeumatida
Семейство Anthroleucosomatidae
Anamastigona bilselii (Verhoeff, 1940)
Разред Julida
Семейство Julidae
Leptoiulus trilineatus (C.L. Koch, 1847)

7.

Cylindroiulus boleti (C.L. Koch, 1847)

8.

Megaphyllum bosniense (Verhoeff, 1897)

9.

Megaphyllum lictor (Attems,1904)

10.

Megaphyllum transsylvanicum (Verhoeff, 1897)

11.
12.

3.
4.
5.

Megaphyllum unilineatum (C.L. Koch, 1838)
Pachyiulus hungaricus (Karsch, 1881)
Клас Chilopoda
Разред Scutigeromorpha
Семейство Scutigeridae
Scutigera coleoptrata (Linnaeus, 1758)
Разред Lithobiomorpha
Семейство Lithobiidae
Lithobius (Lithobius) forficatus (Linnaeus,
1758)
Lithobius (Lithobius) lucifugus L. Koch, 1862
Lithobius (Lithobius) mutabilis L. Koch, 1862
Lithobius (Lithobius) muticus C.L. Koch, 1847

6.

Lithobius (Lithobius) nigripalpis L. Koch, 1867

7.

Lithobius (Monotarsobius) crassipes L. Koch,
1862
Lithobius (Sigibius) microps Meinert, 1868
Pleurolithobius patriarchalis (Berlese, 1894)

5.

1.

2.

8.
9.

11.

Разред Scolopendromorpha
Семейство Scolopendridae
Scolopendra cingulata Latreille, 1829 *
Семейство Cryptopidae
Cryptops anomalans Newport, 1844

12.

Разред Geophilomorpha
Семейство Himantariidae
Himantarium gabrielis (Linnaeus, 1767)

13.

Семейство Geophilidae
Clinopodes flavidus C.L. Koch, 1847

10.

14.
15.
16.

Stenotaenia linearis (C.L. Koch, 1835)
Семейство Dignathodontidae
Henia illyrica (Meinert, 1870)
Семейство Linotaeniidae
Strigamia crassipes (C.L. Koch, 1835)

Мадарско плато: MP1, MP2, MP3;
Мадарско плато: MP1, MP2, MP3, MP4,
MP5,MP6, MP7, MP8, MP9;

Doichinov & Bachvarova, 2014;
Doichinov & Bachvarova, 2014;

Мадарско плато: MP1, MP4, MP5, MP7, MP9;

Doichinov & Bachvarova, 2014;

Мадарско плато: MP1, MP4, MP5, MP7;

Doichinov & Bachvarova, 2014;

Мадарско плато: MP4, MP5, MP7;

Doichinov & Bachvarova, 2014;

Мадарско плато: MP1, MP2, MP3, MP4,
MP5,MP6, MP7, MP8, MP9, MP10, MP11;
Мадарско плато: MP1, MP2, MP3, MP4,
MP5,MP6, MP7, MP10;
Мадарско плато: MP1, MP2, MP3, MP4,
MP5,MP6, MP7, MP8, MP9, MP10,MP11;
Мадарско плато: MP3, MP4, MP5,MP6, MP7,
MP8, MP9, MP10, MP11;
Мадарско плато: MP3, MP4, MP5,MP6, MP7,
MP9, MP10;
Мадарско плато: MP4;
Мадарско плато: MP5, MP7;

Doichinov & Bachvarova, 2014;

Мадарско плато: MP4;

Doichinov & Bachvarova, 2014;

Мадарско плато: MP5, MP7;

Doichinov & Bachvarova, 2014;

Мадарско плато: MP5, MP7;
Мадарско плато: MP5, MP7;
Мадарско плато: MP1, MP2, MP3, MP4, MP5,
MP7;
Мадарско плато: MP1, MP2, MP3, MP4, MP5,
MP7;
Мадарско плато: MP5;

Doichinov & Bachvarova, 2014;
Doichinov & Bachvarova, 2014;
Doichinov & Bachvarova, 2014;

Мадарско плато: MP1;
Мадарско плато: MP3, MP4, MP5, MP6, MP7,
MP8, MP9;

Doichinov & Bachvarova, 2014;
Doichinov & Bachvarova, 2014;

Мадара;

Kaczmarek, 1970;

Мадарско плато: MP1, MP2, MP4, MP5, MP6,
MP7, MP8, MP11;

Doichinov & Bachvarova, 2014;

Мадарско плато: MP4;

Нов вид за фауната на района

Мадара;
Мадарско плато: MP1, MP2, MP3, MP4, MP5;
Мадарско плато: MP2, MP6;

Kaczmarek, 1970;
Doichinov & Bachvarova, 2014;
Doichinov & Bachvarova, 2014;

Мадарско плато: MP1, MP6, MP11;

Doichinov & Bachvarova, 2014;

Мадарско плато: MP5, MP6, MP7, MP8;

Doichinov & Bachvarova, 2014;

Doichinov & Bachvarova, 2014;
Doichinov & Bachvarova, 2014;
Doichinov & Bachvarova, 2014;
Doichinov & Bachvarova, 2014;
Нов вид за фауната на района
Нов вид за фауната на района

Doichinov & Bachvarova, 2014;
Нов вид за фауната на района

Настоящата статия представя 4 вида – хилоподите Lithobius (Monotarsobius) crassipes
L. Koch, 1862, Himantarium gabrielis (Linnaeus, 1767) и диплоподите Megaphyllum
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unilineatum (C.L. Koch, 1838) и Pachyiulus hungaricus (Karsch, 1881), които до момента не са
съобщавани от Мадарското плато и са нови за многоножковата фауна в района (Таблица 1).
Клас Diplopoda
Разред Julida
Семейство Julidae Leach, 1814
Род Megaphyllum Verhoeff, 1894
Megaphyllum unilineatum (C.L. Koch, 1838)
Общо разпространение: Източноевропейски вид (EEU), известен от Австрия,
Балеарските острови, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Република Чехия,
Германия, Гърция, Унгария, континентална Италия, Полша,
Македония, Република Молдова, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Косово, Войводина
и Черна гора (Enghoff, 2011).
Разпространение в България: В страната видът е съобщаван от Стара планина,
Родопите, Витоша, Рила, Осогово, Средна гора, Лозенската планина, Тракийската низина,
долината на р. Места, крайбрежието на Черно море, Петрич и Пловдив (Vagalinski & Stoev,
2007). M. unilineatum е регистриран в градската и крайградска зона на Шумен – Парк
„Кьошковете‖, Градската градина и Парка на Шуменския университет, полезащитни пояси в
близост до града и Шуменското плато (Bachvarova, 2011; Bachvarova et al., 2012).
Екологични бележки: Политопен вид, в България установен в урбанизирани
хабитати (градски паркове), открити местообитания (ливади), широколистни и иглолистни
гори от Robinia pseudoacacia (бяла акация); Picea abies (обикновен смърч); P. nigra; P.
silvestris и P. nigra до 1300 m надморска височина (Vagalinski & Stoev, 2007).
M. unilineatum (Фиг. 2) е мезотермен, троглоксенен и мезоксерофилен вид поради
предпочитанията си към огрявани от слънцето сухи биотопи, богати на варовик (Schubart,
1934; Voigtländer, 2011). В района на Мадарското плато видът е регистриран само в един от
изследваните хабитати – открита поляна с храсти и единични дървета (MP4), където е
намерен 1 женски екземпляр през месец април 2014 г.
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а)
б)
Фиг. 2. Megaphyllum unilineatum: а) – общ вид; б) – глава и предна част на тялото-дорзално
(Снимки: http://xespok.net/arthropoda/main.php/v/Diplopoda/Julida/Julidae/
Megaphyllum/ Megaphyllum_unilineatum)
Род Pachyiulus Berlese 1883
Pachyiulus hungaricus (Karsch, 1881)
Общо разпространение: Карпато-балкански вид (CPBK), известен от Албания,
Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Гърция, Македония, Румъния, Сърбия, Косово,
Войводина и Черна гора (Enghoff, 2011).
Разпространение в България: В страната видът е съобщаван от Стара планина,
Родопите, Витоша, Рила, Пирин, Беласица, Средна гора, Предбалкана, Лозенската планина,
Люлин, Странджа, Дунавската равнина, Тракийската низина, крайбрежието на Черно море,
Петрич, Дупница (Vagalinski & Stoev, 2007), градската и крайградска зона на Шумен и
резерват „Букака‖ на Шуменското плато (Bachvarova, 2011).
Екологични бележки: P. hungaricus (Фиг. 3) е политопен, мезотермен и мезофилен
вид, регистриран в България на надморска височина от 150 до 1500 m. Обитава пещери,
открити местообитания (ливади), но и горски хабитати – широколистни и иглолистни гори
от: Fagus sylvatica (обикновен бук); Pinus sp. (бор); P. abies ; Abies alba (обикновена ела);
Quercus dalechampii (горун); Q. dalechampii и Q. cerris; Q. frainetto (благун); Q. petraea
(зимен дъб); Q. petraea и Q. cerris; P. nigra; Quercus sp. (дъб); Quercus sp. и C. betulus; Fagus
moesiaca (мизийски бук), както и урбанизирани хабитати (паркове и градинки) (Vagalinski &
Stoev, 2007; Bachvarova, 2011). В района на Мадарското плато до момента е установен в
смесена широколистно-иглолистна гора (MP5) и борова гора (MP7), като са събрани общо
30 индивида (7♂, 3♀, 16 subad., 4 juv.).
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Фиг. 3. Pachyiulus hungaricus (общ вид)
(Снимки: www.biolib.cz/en/image/ Pachyiulus hungaricus)
Клас Chilopoda
Разред Lithobiomorpha
Семейство Lithobiidae Newport, 1844
Род Lithobius Leach, 1814
Подрод Monotarsobius Verhoeff, 1905
Lithobius (Monotarsobius) crassipes L. Koch, 1862
Общо разпространение: Евросибирски вид (ESI), разпространен в Албания,
Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Канарските отрови, о-в Крит, Хърватия,
Република Чехия, континентална Дания, Додеканезките острови, Европейска Турция,
Финландия, континентална Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, континентална
Италия, Люксембург, Македония, о-в Мадейра, континентална Норвегия, Полша, Румъния,
Централна Русия, Сардиния, Сицилия, Словакия, Словения, континентална Испания,
Швеция, Швейцария, Холандия, Украйна, Сърбия, Косово, Войводина, Черна гора, Източна
Палеарктика, Близкия Изток (Азиатска Турция, Грузия, Армения, Азърбайджан, Ливан,
Сирия, Израел, Йордания), Египет, Иран, Ирак и Северна Африка (Enghoff, 2011).
Разпространение в България: Видът е известен от Западна и Източна Стара планина,
Родопите,

Рила,

Пирин,

Славянка,

Средна

гора,

Предбалкана,

Странджа-Сакар,

Бакаджишките, Дервентските и Манастирските възвишения, ридът Пианец, Източната
Дунавска равнина, Тракийската низина, Тунджанската равнина, долината на р. Места и р.
Струма, Кресненския пролом, крайбрежието на Черно море, о-в Света Анастасия,
Сандански (Stoev, 2002), Ямбол (Рибаров, 1985, 1986a), Балчик (Negrea, 1965), Шумен,
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полезащитни пояси в близост до града и горски хабитати на Шуменското плато (Bachvarova,
2011; Bachvarova et al., 2012).
Екологични бележки: L. (Monotarsobius) crassipes (Фиг. 4) е евритопен мезотермен вид
в България установен до 1200 m надморска височина. Съобщаван е от урбанизирани
хабитати (паркове, ботанически градини, жилищни сгради, изоставени минни галерии), от
пещери и открити планински хабитати с храстовидна растителност и иглолистни,
широколистни и смесени гори от: Picea abies (обикновен смърч); P. abies и F. sylvatica
(обикновен бук); Quercus protoroburoides (рилски дъб) и F. sylvatica; P. nigra и F. sylvatica;
Quercus sp. (дъб), Ulmus sp. (бряст) и Tilia sp. (липа); Tilia sp.; Robinia pseudoacacia (бяла
акация); Ulmus sp. и Prunus sp. (слива); Salix sp. (върба) (Stoev, 2002). L. (Monotarsobius)
crassipes е мезохигрофилен вид, който при засушавания мигрира в почвата на дълбочина до
30-35 cm, а през зимните месеци – в жилищни сгради (Рибаров, 1985). В Гърция е установен
на надморска височина от 100 до 1500 m в пещери, открити хабитати от средиземноморски
тип, във влажни зони, в гори от P. nigra, A. cephalonica (гръцка ела) и F. sylvatica, както и в
открити планински местообитания (Zapparoli, 2002). В района на Мадарското плато до
момента е намерен 1 женски индивид в смесена широколистно-иглолистна гора (MP5).

а)
б)
Фиг. 4. Lithobius (Monotarsobius) crassipes (предна – а) и задна – б) част на тялото-дорзално)
(Снимки: http://xespok.net/arthropoda/main.php/v/Chilopoda/Lithoboimorpha/
Lithobiidae/Lithobius/Lithobius_Monotarsobius_crassipes_)
Разред Geophilomorpha
Семейство Himantariidae Cook, 1895
Род Himantarium C. Koch, 1847
Himantarium gabrielis (Linnaeus, 1767)
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Общо разпространение: Холомедитерански вид (MED), разпространен в Албания,
Босна и Херцеговина, България, Хърватия, континентална и островна Гърция (без о. Крит),
Европейска Турция, Додеканезките острови, Южна Франция (вкл. Корсика), континентална
Италия (вкл. Сицилия и Сардиния), Малта, Словения, Македония, Монако, континентална
Португалия, Швейцария, Черна гора и Румъния (Enghoff, 2011). H. gabrielis е известен също
от Тунис, Алжир, Мароко и интродуциран в Мадагаскар (Zapparoli 2002).
Разпространение в България: За нашата страна видът е съобщен за пръв път от
Стефан Юринич (1904) от околностите на Варна, Хасково и с. Богослов (Кюстендилско).
Verhoeff (1928) потвърждава наличието на вида в района на Хасково, а Folkmanova (1936) го
съобщава от Странджа планина при с. Кюприя, край Приморско. До момента в България H.
gabrielis е известен още от Каварна (Kaczmarek, 1970), Сакар планина, Зайчи връх в Средна
гора, Манастирските и Дервентските възвишения, хълм Боровец край Ямбол и парка в
същия град (Рибаров, 1986b; 1989), планините Витоша, Голо бърдо, Славянка и Източните
Родопи (Stoev, 2002).
Екологични бележки: Според данните за общото му разпространение H. gabrielis (Фиг.
5) е евритопен мезомакротермен вид. В България е установен от 0 до 1450 m надморска
височина както в урбанизирани местообитания, така и в планински открити и горски
хабитати. Обитава иглолистни гори от Pinus sp. (бор), смесени широколистно-иглолистни
гори от Pinus sp. и Quercus sp. (дъб), широколистни гори от Fraxinus sp. (ясен) и Ulmus sp.
(бряст) и Fagus sp. (бук) и Corylus sp. (леска). H. gabrielis е мезофилен вид с предпочитания
към хълмисти и планински биотопи с бедни песъчливи почви (Рибаров, 1989). В Гърция е
установен на надморска височина до 2100 m в храсталаци от Quercus coccifera (пърнар); в
термофилни и мезотермофилни широколистни гори, в крайречни гори от Platanus sp.
(чинар); в горски хабитати доминирани от A. cephalonica, P. nigra или F. sylvatica и в
агроекосистеми (маслинови гори) (Zapparoli, 1994, 1996, 2002; Simaiakis et al., 2006.). В
Централна Италия видът е регистриран от 5 до 1800 m надморска височина в дъбови гори
доминирани от Q. cerris, Q. Ilex (джел), Q. suber (корков дъб), Q. robur (обикновен дъб); в
мезофилни смесени широколистни гори съставени от Acer sp. (явор), Ostrya sp. (воден габър),
Carpinus sp. (габър), Castanea sp. (кестен), Juniperus sp. (хвойна), Ulmus sp. (бряст), Quercus
sp. (дъб), Fraxinus sp. (ясен) и Castanea sativa (обикновен кестен); в крайречни гори, открити
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планински местообитания (пасища), но също и в урбанизирани градски и крайградски
хабитати (паркове, сметища, поляни и закрити помещения), агроекосистеми (маслинови и
лешникови гори) и пещери (Zapparoli, 2006). H. gabrielis е един от най-дългите
представители на разред Geophilomorpha в Европа със значителен брой крака, вариращ от
130 до 170 (Stoev, 2002). На Мадарското плато е намерен 1 женски индивид със 159 двойки
крака и дължина 16 cm само в един от изследваните хабитати – открита поляна с единични
храсти и дървета (MP4) през месец септември 2014 г.

а)
(Снимка: П. Стоев)

б)
в)
г)
Фиг. 5. Himantarium gabrielis – а) – общ вид; б) – предна част на тялото (дорзално); в) –
предна част на тялото (вентрално); г) (♀) – задна част на тялото (вентрално)
(Снимки: В. Василев)
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Investigation on the distribution of the invasive red Red-eared slider (Trachemys scripta
elegans) in region of Varna city, Bulgaria
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Abstract: The main goal of the presentation is to inform for current and future activities оn
the location and investigation of the behaviour of a nonnative turtle - the Red-eared slider (Trachemys
scripta elegans) in the region of Varna city, Bulgaria. Currently we had detected the species in several
water basins. The data were processed and included in a specially established database. The
coordinates of all locations are registered and the information is included in attributive tables of a GIS
system. We prepared a photo catalogue including images of found turtles, as well as photos of the
habitat specifications. The habitats where the invasive animals were registered were described and
categorised. We provide a reference list of relevant literature as well as identification books on the
Bulgarian herpetofauna. In addition we prepared a quest list on the recognition of the species in
particular and the problems of biological invasions in general. We investigated the pet shops network
in the city and in the internet for the current opportunities to obtain T. s. elegans or T.s. scripta and the
ontogenetic stage and the prise of the offered animals. In the future we will enlarge the database on the
distribution, habitat preferences and the conflict of the Red-eared slider with local species. We plan to
obtain detailed notion concerning the popular opinion on the problems of the pet trade and housing of
non native turtle species. On the base of the gained information we will formulate mitigation measures
for minimising the impact of the introduction of Red-eared sliders in the Bulgarian wild ecosystems.
Keywords: allochtone species; biological invasions; ecological competition; resources; pet
trade; legislation
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Remarks on the recent taxonomy and the status of genus Orcinus sp
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Abstract: The study represents a reference investigation on the current status and the future
taxonomic development of the genus Orcinus sp. To date it is generally accepted that all Killer Wales
belong to one single species O. orca, respectively to genus Orcinus sp. We provide information on
field descriptions, ecological monitoring and ethological studies on the biology of the different groups
of Killer Whales. We report on the established morphological differences between defined
populations. At least three groups are recently recognised to have recognisable identification patterns
concerning the form of the dorsal fin, the shape of the saddle patch and differences in the
pigmentation. The scientist working on the field of Killer Wahele`s Biology had also detected
significant deviations in the behaviour, feeding strategies and tactics, communications dialects ect. On
the base of the analysis of already published data, we propose that the species will be soon split in at
least three new taxons (species) – the transient orcas, the resident orcas and the offshore orcas.
Keywords: Killer Whale, taxonomy, behaviour, feeding ecology, monitoring, reference
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Determination of the conservation priority habitat categories based on the herpetofauna
in a hot-spot area Pastrina hill.
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Abstract: The ecotone zone has been postulated to be of higher importance for a set of
vertebrates. Here we present a comparative study between four designated habitat categories (forests;
forests ecotone zone; open habiatats; ecotone zone between the open habitats) in a hot-spot karstic area
in Northwest Bulgaria – Natura 2000 protected zone Pastrina hill. Study was performed for a 7 year
period (2008-2014). Totally 647 locations of 13 reptile species were included. Species diversity was
presented via Shannon diversity index and species richness via Chao1 bias corrected index.
Results definitively determine the forests ecotone zone as the most important habitat category.
While there was a highly statistically significant difference between species diversities in forest
ecotone zone and in open habitats (p<0.001), there was no difference between the same ecotone and
forests habitats, which suggests that the main source for the herpetofauna diversity seems to come
from forest patches, instead of the open habitat patches. Forest ecotone zone contained the greatest
locations number for most of the herpetofauna species (58%), being of great importance as well for the
numerous ones – Testudo hermanni (62%), Ablepharus kitaibelii (64%), Lacerta viridis (64%). Most
of the locally rarest species also have their greatest locations number there –Anguis colchica,
Coronella austriaca, Zamenis longissimus and Natrix natrix, all being also predominantly presented in
the forests patches as well. It must be pointed that some taxa confined mainly to open habitats also
have their location peak there – Podarcis tauricus and Dolichophis caspius. In fact, forests ecotone
zone contained the whole species list and herptetofauna richness decreased in order: forests patches,
open habitats patches and between open habitats ecotone zone. The data presented here propose useful
opportunity for species and habitat management and future implementation of the results in the
regulatory documentation of the protected zone.
Keywords: ecotone, reptiles, protected zone, Natura 2000
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Abstract: The Ergene River is located in the Thrace Region of Turkey and is contaminated
from industrial and municipal waste. In the present study, we investigated the cytogenetic effects of
Ergene river water samples on Allium cepa L. by using the Allium test. The roots were treated with
0.1, 1 and 10 mL/100 mL of Ergene river water for 24 hours. Root tips after having growing to a
certain length were stained according to aceto orcein squash procedure. The type of the abnormalities
which were induced significantly were; anaphase with forward chromosomes, incorrect polarization,
and C-metaphase. The results showed that Ergene river water significantly increased total mitotic
abnormalities frequencies and affected mitotic index frequencies at all concentrations compared to
control.
Keywords: The Ergene River, Allium cepa, cytogenetic, mitotic index, chromosomal
abnormalities
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Dominant structure and habitat distribution of myriapods (Chilopoda, Diplopoda) on
Madara Plateau, North-Eastern Bulgaria
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Abstract: The study analyses the dominant structure and habitat distribution of centipede and
millipede communities in 11 sampling sites, located in the North-western parts of Madara Plateau,
NE-Bulgaria which differ from each other on the basis of their species and plant formations. The
material has been gathered through Barber traps, 10 in each sampling site, reported on a monthly basis
in the period 2012-2015. A total of 2776 millipedes of 12 species and 639 centipedes of 15 species
have been collected. The millepede fauna in the region has been dominated by members of the order
Julida – 7 species. The mixed coniferous-deciduous forest of Pinus sylvestris, Carpinus betulus, and
Quercus cerris – 20 species, is characterized with the widest variety of species. They are dominated by
the millipede Polydesmus complanatus. Next in variety of species come the habitats of open meadow
and coniferous forests of Pinus nigra and Pinus sylvestris with a total of 19 species each. The
millipedes Glomeris hexasticha and Glomeris balcanica, regardless of their preference for open space
habitats, have been found both in the coniferous and the deciduous forests in the region and are
eudominant or dominant in 6 of the studied habitats. The julids Leptoiulus trilineatus and
Megaphyllum bosniense are polytopic and have been found in all of the studied habitats and have
proved to be dominant in 5 of them.
The biggest share of the centipede fauna on Madara Plateau is taken by members of order
Lithobiomorpha – 8 species. There were no centipede species registered in all sampling sites. The
dominant species in the centipede communities is Pleurolithobius patriarchalis, which has been found
in 7 of the studied habitats being eudominant in 6 of them. It, together with Lithobius (L.) nigripalpis,
Lithobius (L.) mutabilis, Lithobius (L.) muticus, as well as the geophilomorph Cryptops anomalans
comprise the core of the species of centipede communities in the region of Madara Plateau.
Keywords: dominant structure, habitat distribution, variety of species, Chilopoda, Diplopoda.

Увод
Разпространението на видовете в различни райони на биосферата и в конкретни
местообитания се определя преди всичко от спецификата на почвеноклиматичните
условия и състава на растителните формации в тях, както и от хранителната база,
която

те

предлагат.

Много

са

факторите,

влияещи

върху

активността

и

разпространението на многоножките. Те от една страна се определят от потенциалния
видов капацитет на отделните хабитати, хранителната база и условията на живот,
92

Third Student Scientific Conference „Ecology and Environment“ April 24, 2015

които предлагат, а от друга отразяват специфичните биологични възможности на
видовете за адаптация и репродукция (Trojan, 1994). Екологичната структура на
мириаподните съобщества и разпределението на видовете до голяма степен зависят от
температурните им предпочитания и устойчивостта им към засушавания (Hopkin &
Read, 1992). На връзката между разпространението на диплоподите и обитаваната от
тях среда е посветено изследването на Kime et al. (1992) проведено в Белгия. Според
тях разпределението им зависи преди всичко от климатичните и едафични фактори на
средата – структура на почвата, съдържание на вода и минерални соли в нея, типа
хумус и температурата.
Действителното видово разнообразие и съотношението в числеността на
видовете в специфичните местообитания силно се различават. Хилоподите, които са
хищници и не са трофично свързани с определен тип растителност притежават много пошироко разпространение в изследваните хабитати в сравнение с повечето диплоподи.
Въпреки това се наблюдава известна закономерност в разпределението на многоножките по
работни площадки, което най-вероятно е свързано с наличието и достъпността различни
специфични микроместообитания.
Материал и методи
Изследването

е

проведено

в

11

работни

площадки,

разположени

в

северозападната част на Мадарското плато, отстоящо на 12 км. източно от гр. Шумен,
Североизточна България (Фиг. 1). Те отразяват основните екосистеми и включват найважните горски и открити хабитати на платото. Надморската височина, на която се
намират е между 300 и 450 м., почвата е хумусно-карбонатна глинесто-песъчлива в
площадки МР2, МР3, МР4, МР8, МР9, МР10 и МР11, а в площадки МР1, МР5, МР6 и
МР7 – сива или тъмно сива горска песъчливо-глинеста, върху варовик или варовит
мергел. Работните площадки се различават по вида и състава на растителните
формации в тях:
МР1: Иглолистна гора от Pinus nigra (черен бор) с изкуствен произход.
МP2: Открита поляна, покрита със житни и степни треви и единични храсти.
МР3: Широколистна гора, съставена от Carpinus orientalis (келяв габър) с
издънков произход.
МP4: Открита поляна, с тревиста растителност и единични храсти и дървета.
МP5: Широколистно-иглолистна гора, доминирана от Pinus sylvestris (бял бор)
и P. nigra (черен бор) с единични представители на Tilia platyphyllos (едролистна липа),
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Carpinus betulus (обикновен габър), Quercus cerris (цер) и Betula pendula (бяла бреза), с
изкуствен произход.

Фиг. 1. Карта на района на изследване (в Google Earth формат) и разположение на
проучваните хабитати
МP6: Широколистна гора, съставена от Q. cerris, C. betulus, Acer campestre
(полски клен) с единично участие на едролистна липа, круша и бук.
МP7: Иглолистна гора, съставена от P. nigra (70%) и P. sylvestris (30%) с
изкуствен произход.
МР8: Широколистна гора от C. orientalis (100%) с издънков произход.
МР9: Широколистна гора, доминирана от C. orientalis (80%) и C. betulus (20%) с
издънков произход.
МР10: Широколистна гора от C. orientalis (100%) с издънков произход.
МP11: Широколистна гора, съставена от T. platyphyllos (60%), Fraxinus ornus
(мъждрян) (10%), A. campestre (10%), Q. cerris (10%) и C. betulus (10%) с издънков
произход.
Материалът е събиран чрез земни капани (Barber traps, pitfall traps), по 10 броя
във всяка площадка, разположени в права линия през 10 метра. Уловът от капаните е
отчитан ежемесечно в периода юни 2012-февруари 2015 г. При месечното отчитане на
улова от капаните бяха измервани стойностите на температурата и влажността на
почвата с дигитални почвени термометър и хигрометър (TFA, Germany), а
температурата и влажността на въздуха с комбиниран прибор (термометър,
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хигрометър) (TFA, Germany). Средномесечните стойности на изброените абиотични
параметри на средата са получени от три измервания, отчетени при І, V и Х капан във
всяка площадка.
Резултати и обсъждане
През периода на изследване са събрани общо 3415 многоножки – 2776
диплоподи и 639 хилоподи. Към настоящия момент фаунистичният списък на
многоножковата фауна на Мадарското плато включва общо 28 вида – 12 вида от клас
Diplopoda, принадлежащи към 4 разреда – Glomerida, Polydesmida, Chordeumatida и
Julida и 16 вида от клас Chilopoda от разредите Scutigeromorpha, Lithobiomorpha,
Scolopendromorpha и Geophilomorpha (Kaczmarek, 1970; Doichinov & Bachvarova, 2014;
Krasteva et al., 2015) (Таблица 1 А, Б).
Анализът на видовия състав, количеството и разпределението на диплоподите и
хилоподите в проучваните различни площадки е направен на базата на резултатите,
получени от количествените сборове чрез земни капани. Независимо, че чрез капани
на Barber могат да бъдат събрани само видове, които притежават наземна активност,
използван продължително време този метод дава достатъчно ясна представа за
видовия състав. Липсата на даден вид в капаните далеч не означава, че той отсъства в
дадения хабитат, а по-скоро, че не притежава наземна активност. Като общо правило
тази активност силно се влияе както от вътрешни фактори (тенденции за разселване
или събиране в групи, репродуктивни стратегии, смяна на обвивката и други
поведенчески актове), така и от изменения в климата, които променят условията на
средата и предизвикват сезонни миграции. Следователно ―уловяемостта‖ на даден вид
се счита по-скоро за показател за активността на животните, отколкото за степента на
тяхната численост и плътност.
Въпреки всички тези съображения количеството на уловените индивиди и броят
на регистрираните видове чрез земни капани очевидно зависи не само от активността
на вида, но и от неговата степен на изобилие. Поради това, за количествени
изследвания на Myriapoda със земни капани, се препоръчва методът да се прилага наймалко
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Таблица 1 А. Видов състав и хабитатно разпределение на многоножките от клас Diplopoda в района на Мадарското плато
№

Вид
МР1

Работни площадки
МР6
МР7

МР2

МР3

МР4

МР5

6
2

24
12

1
68

470

35

2

-

-

1
10

466
6

21
1

-

-

-

2

3

8

15
100
14
-

18
4
6
-

13
10
26
4
1

71
3
59
7
9
1

4
114
49
1
62

30
46
151
1
208

18
72
20
1
37

139
6

64
5

123
7

633
10

26
766
10

530
6

4
279
10

Общо
МР8

МР9

7

13

МР10

МР11

MYRIAPODA
Kлас DIPLOPODA
Разред Glomerida
1.

Семейство Glomeridae
Glomeris balcanica Verhoeff, 1906

2.

Glomeris hexasticha Brandt, 1833

94

97

31
798

Разред Polydesmida
3.

Семейство Polydesmidae
Polydesmus complanatus (Linnaeus, 1761)

4.

Polydesmus renschi Schubart, 1934

1

489
19

Разред Chordeumatida
5.

Семейство Anthroleucosomatidae
Anamastigona bilselii (Verhoeff, 1940)

13

Разред Julida
6.

Семейство Julidae
Leptoiulus trilineatus (C.L. Koch, 1847)

7.

Cylindroiulus boleti (C.L. Koch, 1847)

8.

Megaphyllum bosniense (Verhoeff, 1897)

9.

Megaphyllum lictor (Attems,1904)

10.

Megaphyllum transsylvanicum (Verhoeff, 1897)

11.

Megaphyllum unilineatum (C.L. Koch, 1838)

12.

Pachyiulus hungaricus (Karsch, 1881)

Общ брой по площадки:
Брой регистрирани видове:

38

33

14

8
12
11

16
2
9
17
8

4
27

76
4

78
6

52
5

36
3

19
3

270
351
365
73
336
1
30
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Таблица 1 Б. Видов състав и хабитатно разпределение на многоножките от клас Chilopoda в района на Мадарското плато
№

Вид
МР1

МР2

МР3

МР4

МР5

Работни площадки
МР6
МР7

Общо
МР8

МР9

МР10

МР11

MYRIAPODA
Клас Chilopoda
Разред Scutigeromorpha
1.

Семейство Scutigeridae
Scutigera coleoptrata (Linnaeus, 1758)

1

1

Разред Lithobiomorpha
2.

Семейство Lithobiidae
Lithobius (Lithobius) forficatus (Linnaeus, 1758)

3.

Lithobius (Lithobius) lucifugus L. Koch, 1862

4.

Lithobius (Lithobius) mutabilis L. Koch, 1862

5.

Lithobius (Lithobius) muticus C.L. Koch, 1847

6.

Lithobius (Lithobius) nigripalpis L. Koch, 1867

7.

Lithobius (Monotarsobius) crassipes L. Koch, 1862

8.

Lithobius (Sigibius) microps Meinert, 1868

9.

Pleurolithobius patriarchalis (Berlese, 1894)

4
21

3
2

4
2

16
24

-

-

10

1
91

1

1

-

21

2
1
36
1
12
1

4

4
3
26
5
7

93

134

72

3

1

3

2

1

6
4
62
33
72
1
1
410

7

Разред Scolopendromorpha
10.

Семейство Scolopendridae
Scolopendra cingulata Latreille, 1829

11.

Семейство Cryptopidae
Cryptops anomalans Newport, 1844

1

31

Разред Geophilomorpha
12.

Семейство Himantariidae
Himantarium gabrielis (Linnaeus, 1767)

13.

Семейство Geophilidae
Clinopodes flavidus C.L. Koch, 1847

14.

Stenotaenia linearis (C.L. Koch, 1835)

1
-

1
1

1
-

15.

Семейство Dignathodontidae
Henia illyrica (Meinert, 1870)

1

-

-

16.

Семейство Linotaeniidae
Strigamia crassipes (C.L. Koch, 1835)

28
5

8
5

17
4

Общ брой индивиди по площадки:
Брой регистрирани видове:

1
2

1
1

6
2

1
1
2
159
9

1
149
10

1
143
5

2
119
8

1
5
3

2
7

7
1

0
0

2
2
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събираемостта на индивидите отразява не само наличието и активността на видовете,
но и числеността и плътността на техните популации.
В зависимост от количеството на събраните индивиди от конкретните видове и
разпространението им в изследваните хабитати, установените в региона чрез земни
капани многоножки могат да бъдат класифицирани в три групи (Таблици 1 A, Б).
Първата група включва видове, които са установени в минимални количества (до 10
индивида) за целия период на проучване. Към тази група принадлежат: диплоподата
Megaphyllum unilineatum и хилоподите Scutigera coleoptrata, Lithobius (M.) crassipes,
Lithobius (S.) microps и Himantarium gabrielis (по 1 екземпляр), Stenotaenia linearis и
Henia illyrica (с по 2 екземпляра), Lithobius (L.) lucifugus (4 екземпляра), Lithobius (L.)
forficatus и Clinopodes flavidus (с по 6 екземпляра) и Strigamia crassipes (7 екземпляра).
Някои от тези видове по всяка вероятност притежават много висока специализация и
специфични изисквания към средата, поради което откриването им в изследвания
район е по-скоро случайност отколкото закономерност. Те имат ограничено
разпространение в района на проучване и са регистрирани в малък брой хабитати. Към
тази група могат да бъдат причислени M. unilineatum, S. coleoptrata, L. (S.) microps и H.
gabrielis, които в района на изследване обитават единствено откритата поляна (МР4).
Pachyiulus hungaricus, Lithobius (L.) forficatus, L. (L.) lucifugus, L. (L.) mutabilis и L. (M.)
crassipes са типични горски обитатели и са установени единствено в смесените,
широколистните и иглолистни гори в района.
Втората група включва видове, които се срещат във всички или почти всички
проучвани хабитати и са със сравнително висока численост. Безспорно на първо място
това са представителите на разред Julida (Diplopoda) – Leptoiulus trilineatus и
Megaphyllum bosniense, които са с голяма екологична пластичност и се срещат във
всички изследвани хабитати. Те заедно с Glomeris hexasticha, Cylindroiulus boleti,
Megaphyllum lictor, Megaphyllum transsylvanicum и хилоподите Lithobius (L.) muticus,
Lithobius (L.) nigripalpis и Pleurolithobius patriarchalis, които не са регистрирани само в
много малка част от работните площадки, съставляват видовото ядро на мириаподната
фауна на Мадарското плато.
Третата група е представена от видове, които са със средна численост и
обитават не голям брой, но много разнообразни хабитати. За разлика от първата и
втора група, видовете от третата група са инвазивни и ако успеят да се приспособят и
усвоят територията в бъдеще именно те ще доминират видовия състав в района на
изследване. Те биха се адаптирали успешно чрез изместване и стесняване на
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екологичните ниши на еврибионтните видове, толерантни към всяка среда. Такива са
диплоподите Glomeris balcanica и Polydesmus renschi и хилоподите Clinopodes flavidus
и Strigamia crassipes.
Действителното видово разнообразие и съотношението в числеността на
установените видове са различни за всяка работна площадка. Те от една страна се
определят от потенциалния видов капацитет на отделните хабитати, хранителната база
и условията на живот, които предлагат, а от друга отразяват специфичните биологични
възможности на видовете за адаптация и репродукция (Trojan, 1994).
Като цяло, в района на проучване с най-голямо видово разнообразие и при двата
класа са откритата поляна (работна площадка МР4), широколистно-иглолистната гора
(МР5) и иглолистната гора (работна площадка МР7), в които са регистрирани по 10
вида диплоподи и съответно 9, 10 и 8 вида хилоподи. И трите работни площадки са
разположени непосредствено по протежението на път № 2082, с. Кюлевча - с. Марково
и са често посещавани от хора. Голямото изобилие на видове, регистрирани в тези
площадки (от 18 до 20 вида) в значима степен потвърждава установената от някои
автори тенденция на повишаване на видовото разнообразие в условията на слаб
антропогенен натиск (Vepsäläinen & Wuorenrinne, 1978; Trojan, 1981; Schaefer, 1982;
Kuznetzova, 1994). Най-ниско е видовото разнообразие в широколистните гори,
доминирани от C. orientalis (работни площадки МР8 и МР9) – с по 7 вида и МР10 и
МР11 (смесена широколистна гора) –
с по 5 вида общо диплоподи и хилоподи (Таблици 1 А и Б).
Анализиран е видовия състав и числеността и съотношението на диплоподните
и хилоподни съобщества във всяка площадка. Изчислен е относителния дял на всеки
вид и са определени еудоминантните, доминантни, инфлуентни, рецедентни и
субрецедентни видове при използване на следните категории (по Wytwer, 1990):
1. Еудоминантни

> 50,0%

2. Доминантни

10,1 – 50,0%

3. Инфлуентни (субдоминантни)

5,1 – 10,0%

4. Рецедентни
5. Субрецедентни

2,1 – 5,0%
≤ 2,0%

Четири вида диплоподи определят видовото ядро на диплоподната фауна на
Мадарското плато – това са Megaphyllum bosniense, Leptoiulus trilineatus, Glomeris
hexasticha, Glomeris balcanica, Polydesmus complanatus и Cylindroiulus boleti.
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Прави впечатление, че диплоподните видове от разред Glomerida доминират в
откритите хабитати на платото, представляващи тревна площ без листна постилка,
предлагаща неблагоприятни условия през горещите и сухи летни месеци. Glomeris
hexasticha е еудоминант със 74% присъствие в работна площадка МР4, а съвместно с
Glomeris balcanica съставляват 57% от диплоподите на МР2. Те са евритопни видове,
способни да живеят при по-ксерични условия (в т. ч. и открити хабитати), адаптирани
към тези условия чрез различни морфологични и поведенчески приспособления. Те
могат да свиват тялото си, образувайки почти идеална сфера, което им осигурява не
само добра защита от неприятели, но също така снижава загубите на вода,
намалявайки общата повърхност на тялото, изложена на въздуха (Hopkin & Read, 1992;
Gruner et al., 1993).
Още 4 от работните площадки се характеризират с наличие на еудоминантин
видове, чието присъствие

надхвърля 50% – това са МР1, в която абсолютен

еудоминант е C. boleti, който съставлява 72% от диплоподната фауна (Фиг. 2), P.
complanatus, еудоминант с 61% в МР5 (Фиг. 3), G. hexasticha с 55% присъствие в МР3
и M. bosniense, съставляващ 53% от диплоподите в смесената широколистна гора
МР11.
ПРОЦЕНТ
(БРОЙ
10%
(14)

4%
(6)

2%
(2)

MP1
1%
(2)

ВИД
Cylindroiulus boleti

11%
(15)

Leptoiulus trilineatus
Megaphyllum bosniense
Glomeris balcanica
Glomeris hexasticha
Polydesmus renschi
72%
(100)

Фиг. 2. Съотношение на видовете от клас Diplopoda в площадка МР1;
еудоминантен вид: Cylindroiulus boleti
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MP5

ПРОЦЕНТ
(БРОЙ ИНДИВИДИ)

ВИД
Polydesmus complanatus

61%
(466)

15%
(114)

Cylindroiulus boleti
Megaphyllum
transsylvanicum
Megaphyllum bosniense
Glomeris hexasticha
Pachyiulus hungaricus

0%
(1)
0%
(3)

1%
(4)

1%
(6)

3%
(26)

5%
(35)

6%
(49)

8%
(62)

Polydesmus renschi
Schubart
Leptoiulus trilineatus

Фиг. 3. Съотношение на видовете от клас Diplopoda в площадка МР5;
еудоминантен вид: Polydesmus complanatus
Видът L. trilineatus, който е евритопен с широка екологична пластичност е
доминантен вид в 6 от изследваните хабитати на Мадарското плато, в които неговият
дял варира от 15 до 50%. Останалите видове диплоподи са с ниска численост и са
инфлуентни, рецедентни и субрецедентни в екосистемите в района на проучване.
Хилоподните

съобщества

на

Мадарското

плато

са

доминирани

от

представителите на разред Lithobiomorpha. Четири вида литобииди – Pleurolithobius
patriarchalis, Lithobius (L.) nigripalpis, Lithobius (L.) muticus и Lithobius (L.) mutabilis са
с най-голяма численост в 10 от работните площадки. С най-висок относителен дял сред
тях е P. patriarchalis, който е еудоминант в 7 от изследваните хабитати на платото с
присъствие от 57% в МР4, 60% в МР7 (Фиг. 4) до 100% в МР9. L. (L.) nigripalpis е
еудоминант със 75% дял в боровата гора от P. nigra (МР1) (Фиг. 5) и доминантен вид
още в 3 от работните площадки – МР2, МР3 и МР4. Останалите видове хилоподи са с
ниска численост и са субдоминантни, рецедентни и субрецедентни.
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ПРОЦЕНТ

3%
4%
(4)
6% (5)
(7)

MP7

2%
(3)

2%
(2)

2%
(2)

21%
(26)
60%
(72)

ВИД
Pleurolithobius
patriarchalis
Lithobius (Lithobius)
mutabilis
Lithobius (Lithobius)
nigripalpis
Lithobius (Lithobius)
muticus
Lithobius (Lithobius)
forficatus
Lithobius (Lithobius)
lucifugus
Cryptops anomalans

Фиг. 4. Съотношение на видовете от клас Chilopoda в площадка МР7;
еудоминантен вид: Pleurolithobius patriarchalis
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MP1

ПРОЦЕНТ
(БРОЙ

ВИД

Lithobius (Lithobius)
nigripalpis
Lithobius (Lithobius)
muticus
Cryptops anomalans
Clinopodes flavidus
75%
(21)

4%
(1)

4%
(1)

3%
(1)

14%
(4)

Фиг. 5. Съотношение на видовете от клас Chilopoda в площадка МР7;
еудоминантен вид: Lithobius (L.) nigripalpis
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Persistent Organic Pollutants - endocrine disruptors
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Abstract: The global environment pollution by synthetic substances over the past six decades
affects adversely not only nature, but also human health. Diseases caused by negative impact of
environmental factors are collectively called environmental diseases. Recently a lot of studies have
established a notable increase of such disorders. Most of these functional disruptions are due to the
following widespread chemical substances: pesticides, industrial products – bisphenol A,
polychlorinated biphenyls, dioxins, phthalates, etc. These compounds are known as persistent organic
pollutants (POPs) – grouped according to their resistance to environmental degradation. POPs enter
the human body via ingestion, inhalation or passage through the skin. Most of POPs are accumulated
in the adipose tissue, serving as a depot, target and source of their physiological effects. These
substances promote the development of different disorders.
Some of these pollutants disrupt the functions of the endocrine system. These chemicals are
called endocrine disruptors.
The aim of the present paper is to summarize the available data about the impact of POPs as
endocrine disruptors in animals and humans.
Keywords: persistent organic pollutants (POPs), endocrine disruptors, hormone dependent
diseases

В средата на ХХ век антропогенното замърсяване вследствие на отделяне в
околната среда на промишлени, селскостопански и битови отпадъци придобива
глобален характер.Замърсяването на околната среда е един от водещите фактори,
влияещи негативно не само върху природата, но и върху хората. По данни на
Световната Здравна Организация (СЗО) 25% от всички заболявания се дължат на
неблагоприятната екологична среда (Лебедева и др., 2011).
Основни антропогенни източници на замърсяване на околната среда са
предприятията за нефтопреработване, енергетиката, металургията и химичните
отрасли, използващи недостатъчно ефективни методи за пречистване. Други източници
са транспортът и използваните пестициди в селското стопанство (Министерство на
околната среда и водите, 2006).
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Във връзка с това на проблемите, свързани с антропогенното замърсяване се
отделя голямо внимание. UNEP (United Nations Environmental Project) обръща
специално внимание на 12 химични съединения и групи съединения, които нарича
„мръсна дузина‖, включваща: полихлорирани бифенили (ПХБ), полихлорирани
дибензо-пара-диоксини (ПХДД), полихлорирани дибензофурани (ПХДФ), алдрин,
диелдрин, дихлор-дифенил-трихлоретан (ДДТ), ендрин, хлордан, хексалорбензен,
мирекс, токсафен и хептахлор (Лебедева, 2010; Хавкина, 2013).
Тези съединения остават непроменени дълго време в околната среда, поради
което се наричат устойчиви органични замърсители (УОЗ). Те оказват въздействие при
много ниски концентрации: 10-8 – 10-13 М/л; М/кг. Независимо, че УОЗ имат различна
степен на опасност, те имат общи свойства:
1. високотоксични – оказват негативно влияние върху здравето на човека и
околната среда;
2. устойчиви са на разграждане и се запазват години и десетилетия в околната
среда;
3. пренасят се на големи разстояния чрез въздуха, водата и мигриращите
животни;
4. акумулират се основно в мастната тъкан (Лебедева, 2010; Хавкина, 2013).
На устойчивостта и подвижността им се дължи разпространението им в целия
свят, дори на места, като Арктика и Антарктида, където никога не са прилагани.
УОЗ увреждат преди всичко ендокринната система, но имат и други негативни
ефекти върху животните и човека: предизвикват злокачествени новообразувания,
аномалии в развитието на плода, отклонения във функциите на нервната и имунната
система и др. (Худолей, 2004).
УОЗ като ендокринни дизраптори
Попадайки в организма на човека с храната, водата, вдишвания въздух и чрез
кожата УОЗ предизвикват ефекти, присъщи на хормоните, влияят върху функциите на
ендокринната система и нарушават механизмите на хормоналната регулация на
организма, поради което са наречени ендокринни дизраптори (от англ. disruption разрушение) (ЕД) (Яглова и Яглов, 2012; Хамидулина и Дорофеева, 2013; Салтанова и
Пигарова, 2013; Буркутбаева и др., 2013; Лебедева и Гирина, 2014; Сергеев и
Сперанская, 2014). Ендокринни дизраптори са пестицидите (ДДТ и метаболитите му),
полихлорираните бифенили, бисфенол А, диоксини, фталати и др. Те се съдържат в
106

Third student scientific conference “Еcology and environment” April 24, 2015
почвите, водите, въздуха, в хранителните продукти и в някои промишлени изделия
(Яглова и Яглов, 2012; Лебедева и Гирина, 2014; Сергеев и Сперанская, 2014).
Ендокринната

система

днес

се

разглежда

като

звено

на

невроимуноендокринната регулация на функциите в организма. Нарушенията в
хормоналната хомеостаза се отразяват и на функциите на нервната и имунната система
(Резников, 2014).
Животните и човека са подложени едновременно на въздействието на много ЕД.
Поради непрекъснатото им въздействие и натрупването им основно в мастната тъкан,
те оказват продължително негативно въздействие върху организма на човека и
животните. Известно е, че хормоналните рецептори могат да свързват освен хормони и
химични съединения, сходни с ендогенните хормони - ДДТ, ПХБ, бисфенол А и др. Те
имат различен афинитет към рецепторите и се проявяват като агонисти или
антагонисти на ендогенните хормони, нарушавайки хормоналната регулация на
организма (Лебедева и Гирина, 2014).
ЕД влияят на синтеза, секрецията, транспорта, метаболизма, свързването и
елиминирането на ендогенните хормони от организма. Ендогенните хормони
осъществяват хомеостазата, репродукцията и развитието на организма (Романцова,
2011; Сергеев и Сперанская, 2014). Повечето ЕД имат естрогеноподобно действие,
като осъществяват ефектите си, свързвайки се с естрогенните рецептори (ЕР). ЕР има в
много тъкани и органи на човешкото тяло, което обуславя широкия спектър на
действие на естрогените в организма. До скоро, се е считало, че ЕД осъществяват
своите ефекти чрез ядрени хормонални рецептори (за естрогени, андрогени,
прогестерон, тиреоидни хормони и др.) Днес е установено, че освен с ядрените
рецептори, могат да взаимодействат и с неядрени стероидни рецептори - мембранни
естрогенни рецептори; орфанови рецептори – арил-въглеводороден (Ah) рецептор;
рецептори за невромедиатори - серотонин, допамин, норадреналин и др. (Романцова,
2011; Лизнева и Синицына, 2012).
Естрогенното въздействие се отразява неблагоприятно преди всичко на
организма на мъжете – намаляване на обема на еякулата и концентрацията на
сперматозоидите и повишена честота на безплодие. Направените спермограми на 15000
мъже в Европа в периода от 1938 до 1990 г. показват, че средната концентрация на
сперматозоидите е намаляла два пъти от 113 млн на 60 млн/мл и с 0.7 мл е намален
обема на еякулата. Нормативният показател за минимална концентрация на
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сперматозоидите от 60 млн/мл през 70-те год. на ХХ век е понижен на 20 млн/мл (
Никитин, 2009).
По-силно въздействие ЕД оказват в ранните стадии на развитието на човека и
животните

(ембрионално, период на новороденото и кърмачески)

(Сергеев и

Сперанская, 2014).
Последствията от негативното въздействие на ЕД върху организма са
разнообразни: затлъстяване, диабет, усложнено протичане на бременността, нарушения
в растежа и развитието на децата и подрастващите (Сергеев и Сперанская, 2014).
Особеност на ЕД е, че липсва пряка зависимост на ефекта от дозата. Много често
малки или много малки дози (микрограми, нанограми/кг телесна маса) въздействат
увреждащо на организма, което затруднява определянето на токсичните дози на ЕД.
Особено трудно е да се определи дозата при едновременно въздействие на няколко ЕД
върху организма, които могат да проявят взаимноусилващ или взаимноотслабващ
ефект. Следователно може да се каже, че няма ‖безопасна доза‖ на въздействие на ЕД
(Резников, 2014; Сергеев и Сперанская, 2014). Редица химични съединения, например
пестициди, диоксини, ПХБ, бисфенол А предизвикват голям ефект при ниски
концентрации, по-малки от 10-13 М/л (Пальмина, 2009). Отделни автори посочват за
граница на свъхмалките дози от обичайно прилаганите от 10-9 до 10-13 и дори от 10-14 до
10-20 М/л; М/кг (Точилкина, 2007).
Днес е известно, че най-голяма опасност за ендокринната система на човека
представляват хлорсъдържащите пестициди (напр. ДДТ).
Пестициди (от англ. pestis-паразити и cide-унищожавам) е термин, с който се
означават вещества и препарати, използвани за борба с вредители и болести по
растенията. Те присъстват във въздуха, водите, почвите, хранителните продукти и
живите организми (Кобелева, 2013).
Основни източници на хлорорганични пестициди за човека са хранителните
продукти (90%) и водата (10%). Вследствие на липофилните си свойства се натрупват в
мастната тъкан, а също и в майчиното мляко и изключително бавно метаболират в
човешкия организъм. Попаднали в организма на кърмачки, те се излъчват с майчиното
мляко, което е потенциален риск за здравето на кърмачетата (Омарова и Османов,
2011).
Поради устойчивостта си и способността си да се акумулира, ДДТ е открит в
телата на тюлени в Арктика и на пингвини в Антарктида. Колкото по-дълга е
хранителната верига (вода –фитопланктон – зоопланктон – риба – птици - бозайници),
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толкова по-висока е концентрацията им в мастната тъкан на човека. Например, ДДТ в
някои случаи не само се натрупва в организмите в количества по-големи, отколкото в
околната среда, но и концентрацията му нараства при придвижването по хранителната
верига (Хавкина, 2013).
Един от най-разпространените пестициди днес е ДДТ, макар отдавна да е
забранено използването му в много страни в света, включително и в България - от
1969г. От 1969г. до 1980г. с разрешение на МЗО ДДТ е използван еднократно срещу
малария. Дълги години е използван за борба с преносителите на малария и вредители
по растенията (Министерство на околната среда и водите, 2006). Устойчивостта на ДДТ
на химично разграждане, способността да се акумулира в почвите и в живите
организми представлява сериозен проблем днес. В почвите ДДТ се запазва от 12 до 20
години (Яглова и Яглов, 2012; Хавкина, 2013).

В процеса на разграждането му се

образуват метаболити, чието действие е по-силно от това на ДДТ. При повторно
въвеждане на ДДТ, концентрацията на метаболитите може да се запази до 20 години.
ДДТ, попадайки в организма на човека и животните се натрупва в черния дроб, мозъка,
тимуса, тестисите и най-много в мастната тъкан, тъй като е неразтворим във вода. ДДТ
и метаболитите му като липофилни съединения могат да влияят на секрецията на
стероидните хормони: кортикостероиди и полови хормони (Яглова и Яглов, 2012).
Някои изследователи посочват, че ДДТ увеличава концентрацията си 10 пъти на
всяко следващо звено в хранителната верига:
- тиня, съдържаща ДДТ – 1 х
- растения (водорасли) - 10 х
- малки организми (раци) – 100 х
- риби – 1000 х
- хищни риби – 10000 х (Омарова и Османов, 2011).
В човешкият организъм ДДТ проявява естрогеноподобно действие. Според
някои автори, това му действие може да е свързано с повишената активност на ензима
ароматаза, превръщащ андрогените в естрогени, но този възможен механизъм на
действие на ДДТ не е напълно изяснен. Има данни, че ДДТ влияе и върху функциите на
щитовидната жлеза. В изследване, проведено в Япония се посочва също, че е възможно
ДДТ да влияе върху равнището на хормоните на щитовидната жлеза на плода и е
вероятна причина за развитието на кретенизъм (Омарова и Османов, 2011; Лизнева и
Синицына, 2012). Изследвания, проведени в Североизточна Бразилия, където
интензивно се използват пестициди показват връзката между наличието на пестициди в
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организма на бременната и плода и високата честота на аномалии на външните полови
органи на новородени момчета (Резников, 2014).
Експериментално върху лабораторни животни е доказано, че продължителното
въздействие на ниски дози ДДТ понижава функционалната активност на щитовидната
жлеза и е рисков фактор за онкологични заболявания (Яглов и Яглова, 2014).
Също така е установено, че ДДТ и метаболитите му оказват феминизиращ ефект
върху животни, обитаващи замърсена среда, което води до намаляване на
репродуктивния им потенциал, нарушения в соматичното и половото им развитие.
Регистрирани са нарушения в онтогенезата, демаскулинизация, изменения в
съотношението естрадиол/тестостерон в кръвта на алигатори, обитаващи езеро във
Флорида, поява на хермафродитни форми при риби в райони със замърсена вода и др.(
Амстиславский, 1999).
Препоръчваните от ФАО (Организация по прехрана и земеделие)/ СЗО
максимално допустими количества на остатъци от ДДТ в хранителни продукти варират
от 0,02 mg.kg-1 за млечни мазнини до 5mg.kg-1 за животински мазнини. Максимално
допустимото количество на остатъци от ДДТ в питейната вода по данни на СЗО е 1,0
µg/l. СЗО определя ДДТ като умерено опасен, а според IARC (Международна Агенция
за изследване на рака), ДДТ е вероятен канцероген за човека, който уврежда
щитовидната и надбъбречните жлези и намалява защитните сили на организма
(Министерство на околната среда и водите, 2006).
Диоксини

и

диоксиноподобни

съединения.

Към

тях

се

отнасят

полихлорираните дибензо-пара-диоксини (ПХДД), дибензофурани (ПХДФ) и бифенили
(ПХБ). Те са най-токсични за човешкия организъм УОЗ. На тях се обръща специално
внимание през 90-те години, когато се открива, че с диоксини е заразено птиче месо в
няколко европейски държави. (СЗО, Бюлетин № 225, 2014). През 2010 год.
Стокхолмската Конвенция приема решение за ограничаване и ликвидиране на
производството и използването им.
Диоксините са силно токсични и устойчиви замърсители на околната среда. Те
се образуват в процеса на производство на някои пестициди, при различни химични
реакции, протичащи при висока температура на горене на вещества, съдържащи хлор,
изгаряне на отпадъци, съдържащи поливинилхлорид и други полимери, при горене на
дърва и въглища, горски пожари, с цигарения дим и т.н. (Гуньков и др.,2009; Хавкина,
2013). Според Американската агенция за опазване на околната среда (U.S. EPA) найголеми източници на диоксини са комуналните съоръжения, използващи твърдо
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гориво, общински инсенератори за отпадъци, дизелови МПС и др.(РаденковаСаева,2009).
Те се запазват в околната среда десетки години и се пренасят по хранителните
вериги като на всяко следващо звено тяхната концентрация се увеличава (Хавкина,
2013).
Диоксините са едни от най-опасните и токсични вещества. Токсичното действие
на тетрахлордибензо-пара-диоксин (ТХДД) е много по-голямо от това на стрихнина и
курарето (Хавкина, 2013). Общата токсичност на диоксините и фураните е 3.1 х 10-9
М/кг, за курарето е 7.2 х 10-7 М/кг, за стрихнина е 1.5 х 10-6 М/кг (Часова и др., 2010).
Разчетените средни дневни дози за диоксини са 1-3пг ТЕ/кг телесна маса (ТЕ-токсичен
еквивалент) (Румак, 2011). Някои автори посочват, че средната летална доза на
диоксините при еднократно въвеждане в организма на човека е 70мкг/кг т.м.(~0,5мг
при 70кг телесна маса) (Лебедева, 2011; Хавкина, 2013). Предполага се, че безопасна
доза (най-голямата, непредизвикваща вредни последствия при ежедневно постъпване
през целия живот) е 0,1-10пг/кг/ден.
В човешкия организъм 90% от диоксините постъпват с водата и със
съдържащата мазнини храна, и 10% с вдишвания въздух. Съдържат се предимно в
храна от животински произход. Диоксини могат да попаднат в човешкия организъм и
чрез кожата. Обезояващо е, че те могат да преминават и през плацентата и да
предизвикат увреждане и смърт на плода. Натрупват се предимно в мастната тъкан на
човека и животните, откъдето много бавно се елиминират (период на полуживот от 1012 до около 30 години) (Гуньков и др.,2009; Яглова и Яглов,2012; Хавкина, 2013).
С храната човек приема диоксини от 70’200пг ТЕ/ден (1’3пг/кг/ден); с
вдишваният въздух - 4пг ТЕ/ден (0,06пг ТЕ/ден) и с цигарения дим 1,6’3пг ТЕ/ден
(0,02’0,04пг ТЕ/ден). Доказано е, че във всяка изпушена цигара се съдържа 0,08’0,15пг
ТЕ/цигара и при 20 изпушени цигари на ден, пушачът получава 1,6’3пг ТЕ/ден
(Худолей, 2004).
СЗО препоръчва дневна допустима доза от 1до 4 пг/кг телесна маса/ден, като
подчертава, че това е горната граница на диапазона, която трябва да се намали до помалко от 1 пг/кг телесна маса/ден (ООН, 2002).
Не е известен многоклетъен организъм, който да може да преработва тези
вещества. Живите организми депонират диоксини, при това много малки количества от
тях предизвикват заболявания и смърт. Според официално мнение на Агенцията за
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опазване на околната среда в САЩ безопасна доза за диоксините не съществува (
Румак и др., 2012;Хавкина, 2013).
Токсичното действие на диоксините се дължи на взаимодействието им с Ah
рецептори

(Aromatic hydrocarbon Receptor), които се наричат още „диоксинови‖

рецептори. Образуваният комплекс диоксин – Ah рецептор се транспортира в ядрото,
където се свързва с определени локуси на ДНК. Това води до активиране на редица
неактивни гени, включително и онкогени, промяна в метаболизма и натрупване на
токсични вещества в клетките ( Никитин, 2009; Часова и др., 2010; Хавкина, 2013).
За първи път негативните ефекти на диоксините са установени през 70-те
години на ХХ век (Гуньков, 2009). По време на войната във Виетнам местното
население и участниците във войната са били изложени на въздействието на ―Agent
Orange‖(„Оранжев агент‖), който е бил разпръскван над Виетнамската земя като
дефолиант. В състава му влиза 2,3,7,8-тетрахлордибензо-пара-диоксин (ТХДД), който
има най-силно токсично действие от диоксинте (Раденкова-Саева,2009). Според оценка,
направена от правителството във Виетнам около 400 000 смъртни случая и
приблизително 500 000 новородени с вродени ефекти са регистрирани вследтвие на
използвания през войната „Оранжев агент‖.
Диоксините оказват различни негативни ефекти върху здравето на човека:
- те са рисков фактор за репродуктивната система на мъжете, тъй като имат
естрогеноподобен ефект;
- забавяне на половото развитие, често са причина за безплодие при мъже и
жени и за възникване на ендометриоза(Яглова и Яглов,2012) ;
- патологични изменения в централната и периферната нервна система,
нарушения на функциите на щитовидната жлеза, диабет, смущения в развитието на
зъбния емайл при деца, понижен имунитет и са причина за редица автоимунни
заболявания и алергии.
- рисков фактор са за възникване на онкологични заболявания (Худолей, 2004).
Експозицията на високи нива от диоксини предизвиква тежка форма на акне –
хлоракне (Раденкова-Саева,2009).
Диоксините влияят върху имунната система, като намаляват количеството на Ви Т-клетките, изпълняващи защитна функция. Един от възможните механизми е чрез
промяна в активността на някои хормони: кортикостероиди, полови хормони, тироксин
и др., които участват в регулацията на имунния отговор (Раденкова-Саева,2009).
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Според специалисти на СЗО най-чувствителни към действието на диоксините са
три групи: развиващият се организъм, в който чрез плацентата и майчиното мляко
може да попаднат диоксини (Румак, 2012), населението на държави, в чиято храна
преобладават риба и морски деликатеси и работещи в целулозната промишленост и в
заводите за изгаряне на отпадъци ( СЗО, Бюлетин № 225, 2014).
Полихлорирани бифенили (ПХБ). ПХБ са в групата на 12-те УОЗ, които
попадат под действието на Стокхолмската конвенция, чиято цел е опазване на здравето
на човека и околната среда. През 2001г. 90 държави в света приемат решение за
ограничаване или прекратяване на производството, използването и съхраняването на
ПХБ (Bench, 2004).
Те се образуват непреднамерено и се освобождават при термични процеси,
включващи органични вещества и хлор, в резултат на непълно изгаряне и при някои
промишлени процеси ( Министерство на околната среда и водите, 2006).
Освен като страничен продукт ПХБ се използват като диелектрици в
трансформаторите, кондензаторите и във флуоресциращите вещества на осветителните
прибори (Bench, 2004). Времето на полуживот на ПХБ във въздуха е от 3 седмици до 2
години и повече от 6 години в почви и утайки. ПХБ са намерени в неголеми количества
почти във всички морски, растителни, животински организми включително и в
човешкия. Те попадат в организма чрез белите дробове, стомашно-чревния тракт и
кожата. Попаднали в организма, ПХБ се натрупват предимно в мастната тъкан и в
майчиното мляко. В мастната тъкан се натрупват в големи концентрации дори, когато
организмът е подложен на неголямо въздействие. Например, рибата може да акумулира
в тъканите си 740 хиляди пъти повече ПХБ в сравнение с концентрациите им във
водата, която обитава.
ПХБ се класифицира от Агенцията по опазване на околната среда на САЩ като
вероятен канцероген за човека.

ПХБ влияят негативно върху паметта и

интелектуалното развитие на човека. Нарушават функциите на щитовидната жлеза,
като потискат образуването на тиреоидните хормони. Причина са за заболявания на
черния дроб, хлоракне, увеличаване на онкологичните заболявания и предизвикват
нарушения в репродуктивните

и ендокринните функции. Механизмите на

ендокринните нарушения не са напълно изяснени (Яглова и Яглов, 2012).
ПХБ са сходни по структура с тиреоидните хормони, поради което могат да се
свързват с тиреоидните рецептори. Те попадат в организма на плода и новороденото
чрез плацентата и майчиното мляко. Десетгодишни наблюдения върху потомството на
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жени, изложени на въздействието на ПХБ по време на бременност, показват нарушения
във функциите на щитовидната жлеза – понижена секреция на тиреоидните хормони,
ниски показатели на интелектуално развитие на децата и намален имунитет ( Никитин,
2009;Хавкина, 2013; Буркутбаева, 2014).По-високите концентрации на ПХБ през
ембрионалното развитие се асоциират с повишен индекс на телесната маса у
подрастващите (Романцова, 2011).
В България е направено проучване през 2001 – 2002г. за наличие на ПХБ в
майчиното мляко на 30 здрави жени (по 10 от 3 региона в страната: Банкя – екологично
чист и два: София и Благоевград – с различна степен на екологично замърсяване). Най–
ниско ниво на ПХБ се регистрира в млякото на жените от Банкя, а най–високо в
млякото на жените в Благоевград.
Таблица. 1. Нива на ПХБ в майчиното мляко (pg TEQ/g fat)
Банкя

София

Благоевград

СЗО – ПХБ

3,74

4,21

4,70

Сума СЗО – ПХДД/ПХДФ и ПХБ

8,82

10,32

11,81

TEQ – Токсичен еквивалент g/мазнини
При изследване на мечка, отстреляна през 2004 г. в Троянския балкан в
подкожната мастна тъкан е установено наличие на ПХБ – 142 ng TEQ/g fat
(Министерство на околната среда и водите).
В края на 80-те години на ХХ век от вирусна инфекция умират 18000 тюлени в
Балтийско, Северно и Ирландско море. В мастната им тъкан са открити повишени
равнища на ПХБ, които оказват потискащо действие върху имунитета на бозайниците
и намалена устойчивост към инфекциозни заболявания (Лебедева и др., 2011).
Според IARC, ПХБ са канцерогени за лабораторните животни и вероятен
канцероген за човека ( Министерство на околната среда и водите, 2006).
Бисфенол А (БФА). Независимо, че времето му на полуживот е няколко часа,
бисфенол А се отнася към веществата, нарушаващи функциите на ендокринната
система на човека. Бисфенол А се намира в състава на много пластмасови бутилки,
пластмасови контейнери за храна, вътрешната повърхност на консервни кутии,
медицинско и стоматологично оборудване, пломби за зъби, контактни лещи и др.
(Сергеев и Сперанская, 2014).
Основен път за проникване на Бисфенол А в човешкия организъм са
хранителните продукти. Замърсяването им е в резултат на миграция на Бисфенол А от
пластмасовите опаковки и вътрешните покрития на консервните кутии в съдържанието
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им. БФА е разрешен за използване в страните от Европейския съюз в пластмасовите
съдове, но при условие, че миграцията му в продуктите не надвишава 0.6 мг/кг
продукти (Сергеев и Сперанская, 2014).
При нагряване или при продължително съхраняване на храна в пластмасовите
съдове БФА преминава в храната. Опасен е в много малки концентрации (Лебедева,
2010). През 2006г. Европейският орган по безопасност на храните

EFSA след

направена оценка за безопасност на БФА установява приемлива дневна доза (TDI) 0.05
мг/кг телесна маса/ден, няколко години по-късно препоръчва TDI за БФА да бъде
намалена на 0.005 мг/кг телесна маса/ден (Салтанова и Пигарова, 2013).
През 2010г. U.S. FDA (U. S. Food and DRUG Administration) официално
признава, че БФА оказва неблагоприятни ефекти върху човешкия организъм (Лебедева,
2010).
БФА постоянно се открива в кръвния серум на човек в концентрации от 0.3’4.4
нг/мл, още в кръвта на бременни жени, в майчиното мляко и в кръвта от пъпната връв.
Най–високи стойности са наблюдавани при кърмачета до 6 месеца, хранени с мляко от
поликарбонатни бутилки. При това дневното потребление на БФА може да бъде около
10% от безопасното равнище. Независимо от ниските стойности на БФА, много
изследователи считат, че възможностите на малките деца да отделят БФА са по–малки
в сравнение с възможностите на възрастните, което води до увеличаване на равнището
на БФА в организма им. (Лебедева, 2010).
БФА има сходно действие с хормона естроген (Лебедева, 2010). Блокира синтеза
на тестостерона, сперматогенезата, действието на тиреоидните хормони. Увеличава
вероятността за възникване на някои онкологични заболявания – рак на простатата, на
млечната жлеза и др. (Лебедева, 2010;Сергеев и Сперанская, 2014).
В експерименти върху лабораторни животни е доказано, че ниски дози на
бисфенол А предизвикват захарен диабет, рак на млечната жлеза и простатата,
нарушения в сперматогенезата и др. (Яглова и Яглов,2012).
Фталати. Фталатите са естери на фталовата киселина. Около 87% от сложните
естери на фталовата киселина се използват при изработването на

„мек‖

поливинилхлорид (най-важни омекотители сред фталатите са диоктилфталат и
диизононилфталат), останалите 13% се използват

в производството на лакове,

целулозната промишленост, фиксатори в парфюмерийното производство и др.
Диметилфталат се използва в лакове за коса, разтворител на парфюмерийни масла и др.
Дибутилфталат се прилага в производството на бои, оцветители, лак за нокти и др.
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Много съединения на диалилфталата намират приложение в електронни схеми,
компютърни системи и др. (Коренева и др.,2011).Фталати се откриват в някои меки
играчки, медицински продукти - пластмасови тръбички, катетри, сакове за съхранение
на кръв, козметика и ароматизатори (Яглова и Яглов,2012).
Те са замърсители на околната среда в световен мащаб, запазват се десетки
години в околната среда, като се разпространяват с въздуха и водата на големи
разстояния (Коренева и др.,2011).
Естерите на фталовата киселина са липофилни. При наличие на богата на
мазнини храна или под въздействие на висока температура, те могат да преминат от
съда за съхранение във водата, соковете, млякото и др. Вследствие на продължителен
контакт на пластмасовите изделия с разтворите, при някои медицински процедури,
като кръвопреливане, хемодиализа и др. се отбелязва високо съдържание на фталати в
разтворите (напр. при кръвопреливане до 200-300 мг) ( Никитин, 2009).
Фталите имат естрогеноподобно действие и оказват съществено влияние върху
ендокринната система (Никитин, 2009; Сергеев и Сперанская, 2014). Повишеното
равнище на фталати в урината на жени пряко корелира с честотата на нарушения в
менструалния цикъл, с усложнено протичане на бременността и с риск от възникване
на рак на млечната жлеза. Продължителното въздействие на фталатите е възможна
причина за синдрома на преждевременното изтощаване на яйчниците (преждевременна
менопауза) (Никитин,2009;Коренева и др.,2011;).
При мъжете въздействат върху стероидогенезата, кръвообращението в половите
жлези и са причина за намалената концентрация на сперматозоидите в еякулата.
Фталатите, преминавайки през плацентата, въздействат феминизиращо върху
плода от мъжки пол. Те потискат синтеза на тестостерон или блокират неговото
действие, което води до недоразвитие на половите органи, крипторхизъм, хипоспадия
и др. (Коренева и др.,2011; Яглова и Яглов, 2012; Резников, 2014). Възможно е тези
отклонения да не се дължат на дефицит на андрогени, а причината да е в повишените
нива на естрадиол в плода от мъжки пол. (Резников, 2014).
Депонирането на УОЗ в мастната тъкан представлява защитен механизъм на
организма
Мастната тъкан е хормонално активен орган, участващ в регулацията на
енергийния баланс на организма. Секретираните от нея адипокини оказват влияние
върху различни функции в организма на човека. Някои от тях регулират адипогенезата
и метаболизма в мастната тъкан (Лебедева, 2013).
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Мастната тъкан представлява едновременно депо, мишена и източник на УОЗ.
Тези съединения са екологично и биологично устойчиви, поради което те се
акумулират и усилват в хранителните вериги. Храна от животински произход,
съдържаща мазнини (месо, риба, млечни продукти) е източник на различни УОЗ. Тези
съединения бавно метаболират, за това постъпването им в мастната тъкан е защитен
механизъм, предпазващ организма от повишаване на концентрацията им в кръвта и
също предпазва от въздействието им липофилни тъкани, като главният мозък. УОЗ се
освобождават от мастната тъкан особено при значителна и продължителна загуба на
телесната маса, което оказва токсично въздействие върху организма - промени в
метаболизма на черния дроб, възпаление на мастната тъкан и др.
Направеният кратък преглед на достъпната литература убедително доказва
необходимостта от ограничаване употребата на УОЗ поради тяхното негативно влияние
върху организма на човека и животните.
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Аbstract: The Anabolic steroids are proving to be one of the biggest threats to the lives of
many people in the modern world. Such medications are generally prohibited for free sale, but yet you
can find them anywhere. The Anabolic steroids have become a big obsession. Even doctors who
practice sports medicine are now constantly alerting about the enormous risks of overusing anabolics.
The problem has already become so large, that some experts are comparing it to the well known
addiction to drugs and alcohol. What needs to be known is that anabolic steroids should only be used
to treat patients with atrophied muscles after a long hospitalization. However, when taken often by
overall healthy people, the effect could be devastating.
Keywords: anabolic steroids, steroids, health, sports
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Abstract: The soil is considered as a non-renewable source because its formation is a very slow
process. Therefore, maintenance of soil health is crucial and requires proper management of land. A
set of parameters are used to establish land use quality and soil health. Soil enzymes have been
suggested as potential quality indicators because of their relationship with the soil biology and
ecological functions, such as biomass production, contaminant treatment, and ecosystem conservation.
Thus, in the present study, we analyzed the protease and urease activities, along with some
physicochemical properties of soil samples from four different habitats. The enzyme activities were
assessed spectrophotometrically by determining the hydrolytic products tyrosine and ammonia from
the substrates casein and urea, respectively. Our results showed that the enzymatic activities depend on
the type of soil: they were relatively high in soils with a high content of organic matter in accordance
with the pH optimum of the enzymes. These data reflect the complexity of the biochemical processes
that take place in soil and enhance our understanding of the activities of various enzymes as indicators
of soil quality. Measurement of soil enzymatic activity will allow more accurate, comprehensive and
integrated view needed for modern assessment in monitoring the soil health.
Keywords: protease activity, urease activity, soil quality
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Abstract: In vitro antioxidant activity, total phenolic and total dihydroxycinnamic derivatives
contents of different herbal infusions (green tea, black tea, peppermint, yarrow, rooibos and red dates)
were evaluated. The total phenolic contents (TPC) and total dihydroxycinnamic derivatives contents
were determined by Folin–Ciocalteau method and Arnow‘s reagent, respectively. In vitro antioxidant
activity of the extracts was analyzed using 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical-scavenging
assay. From the investigated herbal infusions, the green tea water extracts demonstrated the highest
TPC 106 - 172 mg GAE/g and antioxidant activity 1100 - 1222 mM TE/g. From the results obtained,
only peppermint and yarrow water extracts contained more total dihydroxycinnamic derivatives
contents 25 and 19 mg chlorogenic acid/g, respectively. As all, these infusions possessed the highest
antioxidant capacity, which positively correlated with the phenolic content. The current study
demonstrated that investigated plants are valuable source of natural antioxidants and could be
successively used in foods, nutrition formula with improved healthy effect.
Keywords: herbal infusions, antioxidant activity

Introduction
Teas and herbal infusions are important part from human nutrition. Tea from Camellia
sinensis is the most widely consumed beverage in the world, second only to water (Muktar
and Ahmad, 2000). It is an important dietary source of natural phenolic antioxidants (Ivanova
et al., 2005; Chan et al., 2010). It has already considered that polyphenols from green tea may
confer a cardiovascular protective effect (Li et al. 2004), and other medicinal plants are
currently being considered for anti-inflammatory purposes (Beltran-Debon et al., 2011).
Aspalathus linearis (Fabaceae), known as rooibos, is a flowering shrub-like
leguminous bush native to the Cedarberg Mountains in South Africa"s Western Cape. It is
used for preparation of a mild-tasting tea, without caffeine and with very little tannin. The
most important characteristics of rooibos are its antioxidant and antimutagenic/antitumoral
properties (Beltran-Debуn et al., 2011).
Achillea millefolium L. (yarrow) belongs to Compositae (Asteraceae) family and is
mainly distributed in Europe, Asia and North Africa. Its aboveground parts find applications
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mainly in traditional European medicine, due to its various actions (antipyretic, diaphoretic,
anti-inflammatory, antispasmodic, haemostatic, hypotensive, and emmenagogue), and also for
curing gastrointestinal disorders (Giorgi et al., 2008). Phenolic compounds, such as flavonoids
and phenolcarbonic acids, constitute one of the most important groups of pharmacologically
active principles in yarrow. It is suggested that anti-inflammatory, antimicrobial, choleretic
and cytotoxic (Trumbeckaite et al., 2011) and antioxidant activities (Cai et al., 2006).
Peppermint (Mentha piperita) is a medicinal plant widely used in practice as a
cholegogenic, carminative and aromatic agents. It is suggested that herbal infusion prepared
by its leaves helps for indigestion, jaundice and curing liver diseases, gastric disorders. Recent
researches showed that the phenolic compounds of Mentha piperita (flavonoids and phenolic
acids) exhibited antioxidant, cholegogic and anti-allergic activities (Ivanova et al., 2005,
Olenikov and Tankhaeva, 2010).
Jujube fruits (Ziziphus jujube Mill.), known also as red dates, originate from China,
but nowadays, they are widely distributed in Asia, Australia and Europe (Huang et al., 2008).
This fruit is also commonly used in Traditional Chinese Medicine for detoxification,
preventing anemia, analeptic, palliative and immunity improvements. Its fruits has been
described as the ‗‗fruit of life‘‘ and is a rich source of vital functional components such as
polysaccharides,phenolics, flavonoids and saponins responsible for various biological
activities including antiproliferation of cancer cell alleviation of brain nerve disorder,
regulation of immune function and reduction of blood triglyceride (Li et al., 2005). In
Bulgaria, dried fruits were consumed as infusions, stewed fruits and for coloration of
alcoholic beverage.
The aim of this study was to evaluate in vitro antioxidant activity of herbs (green tea,
black tea, peppermint, yarrow, rooibos and red dates) typically consumed as infusions in
human diet and to compare them to the most consumed teas (green and black tea) worldwide.
Materials and methods
The plant materials were commercially available from local market (Plovdiv,
Bulgaria). The red date fruits were harvest in November 2014 from Plovdiv region, dried at
45 °C and stored at room temperature in screw-capped containers.
Preparation of herbal infusions. The characteristics of used plant material were
shown at Table 1. Herb extracts were prepared as infusions as 2 g dried plant ground material
were poured with 200mL boiling water and was incubated for 3 min (green and black tea,
following the traditional way to prepare tea) or 10 min ( papermint, yarrow, rooibos, and red
dates) (Ivanova et al., 2005).
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Table 1. Characterization of the investigated plant materials
Common name

Scientific name

Family

Part used

Green tea

Camellia sinensis L.

Theaceae

Leaves and stems

Black tea

Camellia sinensis L.

Theaceae

Leaves and stems

Rooibos

Aspalathus linearis

Fabaceae

Leaf

Peppermint

Mentha x piperita L.

Lamiaceae

Leaves and branches

Yarrow

Achillea millefolium L.

Asteraceae

Leaves and stems

Jujube

Ziziphus jujube Mill

Rhamnaceae

Fruits

Total phenolic content. The total phenolic content (TPC) was determined using the
Folin–Ciocalteu reagent according to the described procedure (Stintzing et al., 2005) with
some modifications. Basically, 0.2 ml herbal infusions was mixed with 1 ml Folin–Ciocalteu
reagent diluted five times and 0.8 mL 7.5 % Na2CO3. The reaction was performed for 20 min
at room temperature in darkness. Then the absorbance was measured at 765 nm against blank
sample. The results were expressed in mg equivalent of gallic acid (GAE) per g dry weight
(dw), according to calibration curve; build in range of 0.02 - 0.10 mg (Ivanov et al., 2014).
Determination of total dihydroxycinnamic derivative. The content of total
dihydroxycinnamic acid (including caffeoyl derivatives) was expressed as chlorogenic acid as
previously described in the European Pharmacopoeia (6th ed. 2008). The herbal infusion (1
ml) was added to 2 ml 0.5 M HCl, 2 ml Arnow‘s reagent (10 g sodium nitrite and 10 g sodium
molybdate made up to 100 ml with distilled water), 2 ml 2.125 M NaOH and 3 ml water. Each
sample was compared with the same mixture without Arnow‘s reagent. Absorbance was read
at 525 nm. The results were calculated and expressed as mg chlorogenic acid derivates per g
dw (Fraisse et al., 2011).
DPPH radical scavenging activity
Herbal infusions (150 μl) was added to 2.85 ml freshly prepared DPPH solution (0.1
mM in methanol). The sample was incubated for 15 min at 37 °C in darkness. The reduction
of absorbance at 517 nm was measured by spectrophotometer in comparison to the blank
containing methanol and % inhibition were calculated (Ivanov et al., 2014). A standard curve
was built with Trolox in concentration between 0.005 and 1.0 mM. The results are expressed
in mM Trolox® equivalents (TE) per g dry weight (dw).
All determinations were performed in triplicate (n = 3).
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Results and Discusion
The amount of total phenolic content varied widely in analyzed herbs and ranged from
7.7 to 172.3 mg GAE/g dry weight (Table 2). The lowest levels were found in the infusions
from dried fruits of red dates (7.7 mg/g GAE). The methanol extracts of jujube fruits from
Turkish origin was found to contained more total phenols reached to 42 mg g-1 dw (Sergio
and Carbonneau, 2014). Our results for Bulgarian red dates were in accordance with report for
a wide variation for total phenolic content in jujube fruits, with a range of 5.18 -8.53 mg GAE
g-1 dw (Li et al., 2005).
Green tea leaves contained relatively high amounts of phenolic compounds (106.4172.9 mg/g GAE). Among the processed teas, green tea, black tea, peppermint and rooibos
showed the highest contents of phenolic compounds (> 30 mg/g of herb), in a decreasing
order from the first to the forth. These results are consistent with those obtained by Lim et al.
(2004), Atoui et al. (2005), and Katalinic et al. (2006). Moraes-de-Souza et al. (2008), also
found a similar distribution of total phenolic compounds for the infusions (green tea > black
tea> peppermint). Our results for peppermint were near to Arabsashi-D.et al., (2005) reported
the phenolic content extracted with 50:50 water-methanol - 4.30 g/100g (in dry weight) and
lower than this reported by (Ünver et al., 2009). The values of total phenolic compound in
yarrow were consistent with these reported by Giorgi et al., (2008).
Table 2. Total phenolic content and antioxidant capacity of herbal infusions,
(mean ± SD)
Herbal infusion

Total phenolic

Total dihydroxy

DPPH, mM

content, mg

cinnamic derivatives, mg

TE/g dw

GAE/g dw

chlorogenic acid/g dw,

Black tea 1

73,8 ± 0,4

-

516,7 ± 0,5

Black tea 2

59,6 ± 0,2

-

414,2 ± 0,7

Green tea 1

106,4 ± 0,2

-

1222,0 ± 0,4

Green tea 2

172,9 ± 0,3

-

1123,9 ± 0,5

Rooibos (Aspalathus linearis)

32,7 ± 0,4

12,5 ± 0,2

127,4 ± 0,9

Peppermint (Mentha piperita L.)

42,6 ± 0,5

25,5± 0,4

329,3 ± 0,5

Yarrow (Achillea millefolium L.)

22,0 ± 0,3

19,6± 0,3

58,0 ± 0,3

Red dates (Ziziphus jujube Mill.)

7,7 ± 0,4

-

5,5 ± 0,2

-

not detected
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C. sinensis could be attributed to their high flavanol content of epigallocatechin gallate
(EGCG), epigallocatechin (EGC) and gallocatechin (GC). In these infusions dihydroxy
cinnamic derivatives were not found. From the investigated plants, peppermint infusion
showed the highest level of total dihydroxycinnamic derivatives 25 mg chlorogenic acid/g dw.
Among hydroxycinnamic acids, rosmarinic acid, an ester of caffeic acid, is one of the most
abundant phenolic acids occurring in plants, especially in Lamiaceae species. The peppermint
leaves principally contained the cinnamic acid, caffeic acid, the despised rosmarinic acid and
flavonoids (flavones and flavanones) (Dorman et al., 2009).
The ability of herbal infusions to scavenge free radical DPPH were presented in Table
2. Compared to teas of C. sinensis, peppermint, rooibos and yarrow infusions generally had
lower antioxidant values. This observation was in agreement with Chan et al., (2010). Green
tea presented the highest activities 1100 - 1222 mM TE/g dw, followed by the infusions of
processed black tea > peppermint > rooibos> yarrow > red dates. Similarly to early reports
green teas have been reported to have significantly higher TPC and antioxidant activity, than
black teas (Chan and Lim, 2006; Chan et al., 2007). During this investigation the infusion
from fruits of red dates exhibited the lower antioxidant activity 5,5 mM TE/g dw.
Conclusion
The herbal infusions analyzed in this investigation presented high antioxidant activity
indicating possible benefits to human health when present in the diet. The internationally
consumed green and black teas, together with peppermint presented high radical scavenging
activities. In conclusion, herbal infusions from Bulgarian medicinal plants peppermint and
yarrow generally had lower antioxidant values than teas of C. sinensis.
References
Arabsashi-D, S., D. Vishalakshi and A. Urooj,. Evaluation of antioxidant activity of some
plant extracts and their heat, pH and storage stability, Food Chem., (2005), 100(3):
1100-1105.
Atoui, A.K.; A. Mansouri, G. Boskou, P. Kefalas, Tea and herbal infusions: their antioxidant
activity and phenolic profile, Food Chemistry, (2005), 89, 27-36
Beltran-Debуn R., A. Rulla, F. Rodriguez-Sanabria, I. Iswaldi, M. Herranz-Lуpezc, G.
Aragonisa, Continuous administration of polyphenols from aqueous rooibos
(Aspalathus linearis) extract ameliorates dietary-induced metabolic disturbances in
hyperlipidemic mice, Phytomedicine (2011), 18, 414–424

126

Third student scientific conference “Еcology and environment” April 24, 2015
Benedek B, Gjoncaj N, Saukel J, Kopp B.. Distribution of phenolic compounds in Middle
European Taxa of the Achillea millefolium L. aggregate. ChemBiodivers,(2007), 4:
849–857.
Cai YZ, Sun M, Xing J, Luo Q, Corke H.. Structure-radical scavenging activity relationships
of phenolic compounds from traditional Chinese medicinal plants. Life Sci., (2006),
78: 2872–2888.
Chan, E.W.C., Lim, Y.Y., Antioxidant activity of Thunbergia laurifolia tea. Journal of
Tropical Forest Science, (2006), 18, 130–136.
Chan, E.W.C., Lim, Y.Y., Chew, Y.L.,. Antioxidant activity of Camellia sinensis leaves and
tea from a lowland plantation in Malaysia. Food Chemistry, (2007), 102, 1214–1222
Chan, E.W.C., Y. Lim, K. Chong, J. Tan, S. Wong, Antioxidant properties of tropical and
temperate herbal teas, Journal of Food Composition and Analysis, (2010), 23, 185–
189
Dorman, HJ, M. Koşar, Başer KH, Hiltunen R. Phenolic profile and antioxidant evaluation
of Mentha x piperita L. (peppermint) extracts, Nat Prod Commun. (2009) Apr;
4(4):535-42.
European Pharmacopoeia (6th ed. 2008)
Fraisse, D., C. Felgines, O. Texier, J-L. Lamaison, Caffeoyl derivatives: Major antioxidant
compounds of some wild herbs of the Asteraceae family, Food and Nutrition Sciences,
(2011) 2:181-192
Giorgi, A., R. Bombelli, A. Luini, G. Speranza, M. Cosentino, S Lecchini, M. Cocucci,
Antioxidant and Cytoprotective Properties of Infusions from Leaves and
Inflorescences of Achillea collina Becker ex Rchb., Phytother. Res. (2008)
Huang, Y.-L.; G.-C.Yen, F. Sheu, C.-F. Chau, Effects of water-soluble carbohydrate
concentrate from Chinese jujube on different intestinal and fecal indices, J. Agric.
Food Chem., (2008), 56, 1734−1739.
Ivanov, I., R. Vrancheva, A. Marchev, N. Petkova, I. Aneva, P. Denev, G. Georgiev, A.
Pavlov, Antioxidant activities and phenolic compounds in Bulgarian Fumaria species,
Int. J. Curr. Microbiol. App.Sci., (2014) 3(2):296-306
Ivanova, D., D. Gerova, T. Chervenkov, T. Yankova, Polyphenols and antioxidant capacity
of Bulgarian medicinal plants, Journal of Ethnopharmacology, (2005) 96:145–150
J. Campsa, C. Alonso-Villaverded, J.A. Menйndeze, V. Micolc, A. Segura-Carreterob, J.
Jovena
127

Third student scientific conference “Еcology and environment” April 24, 2015
Kulisic, T.; Radonic, A.;Katalinic, V.; Milos, M. Use of different methods for testing
antioxidative activity of oregano essential oil, Food Chemistry, (2004), 85, 633-640.
Li, JW, S.D. Ding, X.L. Ding, Comparison of antioxidant capacities of extracts from five
cultivars of Chinese jujube, Proc. Biochem., (2005) 40:3607-3613
Li, Y.M., Zhang, X.G., Zhou, H.L., Chen, S.H., Zhang, Y., Yu, C.H., 2004. Effects of tea
polyphenols on hepatic fibrosis in rats with alcoholic liver disease. Hepatobiliary
Pancreat. Dis. Int. 3, 577–579.
Lima, V. L.A.G., E. A. Melo, D. E. S. Lima, Teor de compostos fenólicos totais em chás
brasileiros, Brazilian Journal of Food Technology, (2004), 7, 187-190
Moraes-de-Souza R. A., T. L. C. Oldoni, M. A. B. Regitano-d'Arce & S. M. Alencar
Antioxidantactivity and phenolic composition of herbal infusions consumed in brazil
activid ad antioxidante y compuestos fenó licos en infusiones herbarias consumid as
en brasil, Ciencia y Tecnologia Alimentaria, (2008) 6:1, 41-47
Muktar, H., Ahmad, N.,. Tea polyphenols: prevention of cancer and optimizing health,
American Journal of Clinical Nutrition,(2000), 71, 1698S–1702S.
Olennikov and Tankhaeva, Quantitative determination of phenolic compounds in Mentha
piperita leaves, Chemistry of natural compounds, 2010, 46 (1) 22
Sergio, A., K. Carbonneau, Antioxidant activities and total phenolics of jujube genotypes
chosen from Turkey, International Journal of Enology and Viticulture, (2014), 1
(7):083-086
Slinkard K, Singleton VL.. Total phenol analysis: automation and comparison with manual
methods. Am J Enol Viticulture, (1977), 28: 49–55.
Stintzing, C., M. Nerbach, M. Mosshammer, R. Carle, W. Yi, S. Sellappan, C. Acoh, R.
Bunch, P. Felker, Color, betalain pattern, and antioxidant properties of cactus pear
(Opuntia spp.) clones, J. Agric Food Chem., (2005) 53(2):442-451
Trumbeckaite S., R. Benetis, L. Bumblauskiene, D. Burdulis,V. Janulis, A. Toleikis, P.
Viškelis, V. Jakštas, Achillea millefolium L. s.l. herb extract: Antioxidant activity and
effect on the rat heart mitochondrial functions, Food Chemistry (2011), 127, 1540–
1548
Ünver A., D. Arslan, M.M. Özcan and M. Akbulut, Phenolic Content and Antioxidant
Activity of Some Spices, World Applied Sciences Journal, (2009), 6 (3): 373-377

128

Third student scientific conference “Еcology and environment” April 24, 2015
Impact of Biological Weapons on Ecology
Daniel Takev1*, Atanas Grozdev1, Yovo Nankov1
Land Forces Faculty, National Military University,
Veliko Turnovo Province, Veliko Turnovo 5006, 76 Bulgaria Blvd1
*E-mail: daniel_emilov91@abv.bg
Back to the Contents

Abstract: In the current report it will be observed the progress of the bio weapons, their types
and influence over the environment. Due to their extreme efficiency, the interest in them was high
during the last century, as a direct result this influence to the whole planet. Due to the lack of control
of the biological agents spreading, the bio weapon usage can be considered and counted as a crime
against the humanity and genocide.
Keywords: biological weapons, sickness, anthrax, cholera, humanity

1. Въведение
Епидемиите и епидемиологичните процеси представляват многофакторно
биосоциално явление. Биологочно оръжие- това са болестотворни организми,
средствата за пренасяне и управление. Основните възбудители са:
-

бактерии – едноклетъчни организми от растителен произход, с рамери до

5 микрона. Имат спорообразна форма, резистентни са към външните условия.
-

вируси – най-малките представители на микроорганизмите,развиващи се

в изкуствена среда. Болестотворни са дълго време, дори и изсушени.
-

рикеции – заемат средно място м/у бактерии и вируси.

-

гъбички – силно устойчиви към външни фактори.Към тях се отнасят и

продуктите от тяхната дейност,наречени токсини-бутолинов токсин(действа като БОВ).
Причините

за

появите

на

някои

инфекциозни

болести

не

са

изяснени.Съществуват две хипотези за възникването на инфекциозните болести миазматична(от външната среда) и конгагионистична(от живи фактори).Благодарение
на съобразителността на хората са налице

много случаи, в които се открива

употребата на инфекциозните болести за военни цели. Като една от главните им задачи
е предизвикването на епидеми, увеличаването на смъртността в противниковия лагер,
деморализиране на армията, постигане на по-лесна и бърза победа. Като за тези цели се
използват главно заболявания с инфекциозен характер, които могат да се пренасят чрез
храната, по въздушно-капков път, чрез малки насекоми, бактреии, микроорганизми,
вируси, рикетсии или дребни животни или гризачи.
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2. Изложение
Болестотворните агентите са част от една наука, която все още е недоразита и
носи много скръб и жертви. Проучваията за

благото на науката не винаги са

експлатирани в пплза на живота.
Инфекциозните болести са бич за човечеството от хилядолетия, страха от
епидемии и разпространението им са предизвиквали зверства между членове дори на
едно семейство. Нуждата от занания предизвиква развитието на науките за изучаването
им. Развитието на биологичното оръжие зависи от напредъка на науките за
инфекциозните болести: микробиология, вирусология, паразитология и други.
Изследваниета дават своите резултати и е открито, че инфекциозните болести са
прилепчиви, поради което започва да се извършва дезинфекция на съдове и прибори.
Открива се и имунитета на преболидувалите от инфекциозни болести и се създава
ваксинопрофилактиката. Множеството инфекции през войните, по емпиричен път
натрупват знания за закономерностите на инфекциите, като защитата срещу тях се
увеличава, но и се поражда идеята за употребата на биологичното оръжие за масово
поразяване.
Един от най- ранните примери за употребата на биологичното оръжие за
поразяване на войската е през 1346г.крепостта Каффа, сега Федосия, като татарите
прехвърлят със специални катапулти трупове на умрели от чума, в следствие
обсадените генуезки войски се предават. Щест години по - рано Жан, херцок на
Нормандия, предизвиква капитулацията на град в Нидерланция, като със стенобойна
машина прехвърля трупа на разложен кон през крепостните стени. Генерал Амхерст
използва вариолата в индиянските племена в Охайо , като подарява вещи на болни от
болестта на вождовете на племената.
Немците
оръжиекато

често

например,

прибягват
за

до

това

заразяване

на

френските коне със сап през първата световна
война,

1918

подготвеното

бактериологично

нападение на фронта. Повреме на втората
световна

война

се

наблюдава

напредък

в

начините на заразяване, увеличаване на болестите и модернизиране на начините на
употребата му.Немците превръщат бактериологичния институт в Познан в център за
биологична война. В него са развъжани масово чуми и други бактерии, а в последствие
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в лагерите в ― Треблинка‖ ―Майданек‖ и ―Освенцим‖ кадето са правени опити с живи
хора.
С появата и развитието на микробиологията се дава тласък на разработването на
биологичното оръжие. Науката даде възможност да се откриват микроорганизмите, да
се изолират и култивират. В Манджуия от японците са създадени специални
лаборатории, наречени ―Отряд 731‖ и ―Отряд 100‖.Също така

благодарение на

знанията на генерал- майор Исий Сиро САЩ прави първите си стъпки в разработката
на биологичното оръжие. Всяко оръжие само по себе си е „безчовечно― и „варварско―,
но биологичното оръжие е с особен статут поради възможността от поразяване не само
на военният контигент , а и на жени, деца и старци. Друг определящ фактор е и
голямата продължителност на действието на заразяването и остатачните ефекти върху
почвата и растителността. Познати са случай, в които цели острови остават необитаеми
след такова заразяване поради наличността на болестотворни агенти. Заразяването
може да стане скрито с период на скрито действие. Оръжието може да бъде използвано
гъвкаво и с друг вид оръжие, евтино е и леснодостъпно и други.
Биологичното оръжие в наши дни претърпява своето развитие, като влючва
много повече видове болести, рикетсии,включва болест, които у нас не се срещат или
не са познати и изучени, което говори за преднамерената разработка на вирусни
штампове, без необходимите ваксини. Налице са и опити за употреба на генното
инжинерство, които да водят до по-голяма успеваемост на оръжието и да обезсмислят
защитните мероприятия. Като оръжието еволюира и начините за предпазването от него
се изменят.
Разработени са микроорганизми
са по-голяма устоичивоаст към средата
и

антибиотиците,

структората

на

намаляване

на

променя

антигените,

се

с

цел

ефективността

на

имунизацията. В наши дни говорим не
само за биологична атака насочена към
чочвека, а и към икономиката на дадена
страна с поразяването на животни и растения. Променя се и начена на разпространието
му , вместо чрез насекоми , вече по аерозолен начин, което осигурява по- голям успех.
На таблица 1 са покзани едни, от най-често ползваните за биологично оръжие
заболявания. Те се оказват благоприятни не само с инкубационния си период, а и с
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характеристиките си и с начина, по които поразяват живата сила на противника и
деморализират армията.
Бактериални

Антракс

Бруцелоза

Газова
гангрене

Рикетсий

Ку-треска

Марсилска
треска

треска на
Скалистите
планини

Коремен тиф

Американски

Бластомикоза

енцефалит

северноамаерика

Сан-Луи

нски тип

Американски

Бастомикоза

Стафилококо

западен конски

южноамериканс

ва

енцефалит

ки тип

интоксикация

източен конски
енцефалит

Петниста
Дизинтерия

Микози

Американски
Петнист тиф

Треска
Цуцугамуши

конски

Ботулизъм

Кокцидиоидоми
коза

Криптококоза

енцефаолит
Вариола
Грип

Мелиоидоза

Денга

Хистоплазмоза

Марбургска
болест

Салмонелоза

Треска Ебола

Тетанус

Треска Ласса

Туларемия

и

Венецулески

Легионелоза

Сап

Интоксикаци

Вирусни

Треска на
долината Руфт
Пролетно-

Холера

летен
кърлежен
енцефалит

Чума

Пситакоза
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Японски
енцефалит
Таблица 1. Заболявания, които могат да се използват за биологична война.
Основната прилика межди другите оръжия и биологичното оръжие е в
унищожителния ефект, но според някои то е по- щадящо от останалите оръжия, тъи
като носи смърт или определени поселедствия, но не и толкова страдание и оставя помалко остатъчни явления у поразените. Рискът от катастрофални поражения при
нададения с химически, биологични, радиологични и ядрени оръжия срещу цивилното
население е голяма загриженост за НАТО.
Осъзнаването на биологичното оръжие като антихуманно е предпоставка за
създаването и подписването на редица договори и протоколи за забраната му.Голяма
победа на народите в това отношение е подписването на Женевския протокол през
1925г. За забраняване употребата

през време на война на задушливи, отровни и

подобни газове и на бактериологичн средства. Подписана е на 17 юни 1925г., а влиза в
сила от 1 май 1926г., подписват 107 страни, като преди това клалзи за забраняването му
се вклучват в договорите с Германия , България и др. Женевския протокол е една
голяма стъпка в премахването на опасността от биологическо оръжие, но има и своите
слабости. Според него се забранява употребата на оръжието, но не се задължават
страните да се разоръжават и да спрат да произвеждат такова. Забелязва се, че след
подписването на протокола , все по-интензивно се провежда подготовката за
биологичната война, разработката не само продължава, а и се развива на още повисоко и по- високо ниво, като опасността от употребата му нараства. Това води след
себе си протести против подготовката на биологична война.Известни примери са през
1947г. 4-и конгрес на микробиолозите в Копенхаген, който приема специална
резолюция против биологичното оръжие, която го

определя като „недостойно за

цивилизованото общество―, друг пример е Международният конгерс на цитолозите.
През 1948г, на американската Национална медицинска конференция е предложен
проект за резолюция обявяването на такава война за незаконна, която не е приета.
3. Резултати
Въпреки множеството договорености между страните, факт е, че биологичното
оръжие продължава да се използва и пример за това е нетипичните за региона болести,
засегнали аграрното стопанство в Р Куба и други съседни държави, както и аномалиите
при новородените, които имат неестествено висок процент.
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Една от хипотезите за възникването и появата на вируса на СПИН, тоест
последната фаза на ХИФ-а е резултата от разработване на вируса в лабораторни
условия. Доказано е че такъв процес е възможно да протече. Според някои учени,
СПИН е изпуснат инцидентно в обществото и първоначално е бил разработван с цел да
действа като билологично оръжие. В крайна сметка, за да има реални резултати от
борбата с катастрофалните последици от този вид оръжие, е необходимо се създаде
комисия, или контролиращ орган, които да регулира и следи, дали постановленията на
договорите да се следят. Също така да се водят проучвания на заболяванита и да се
модернизират способите за откриване и предпазване от такъв вид оръжие и не на
последно място - да се осъждат и наказват най-строго, хората разработващи и
подпомагащи еволюцията на биологичното оръжие.
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Abstract: The nuclear weapons are simultaneously unique science success, huge step forward
for the military technologies, but also a step backward in the matter of human rights preservation and
natural resources preservation for the future to come. In this report it will be payed attention to the
consequences by the nuclear weapons and the negative outcome for the surrounding environment in
short and long term.
Keywords: nuclear weapon, environment, nuclear tests

1. Въведение
Ядреното оръжие е бомба, която използва освободената енергия или друг вид
разрушителни ефекти, причинени от ядрени реакции. През 1934 г. физикът от унгарски
произход Лео Силард разработва идеята за ядрена верижна реакция чрез неутронно
стимулиране, а по-късно патентова и идеята за атомна бомба на този принцип във
Великобритания (патент 630 726). По този начин, в чисто академичен смисъл, Силард
може да бъде определен като бащата на атомната бомба. През декември 1938г.
немските физици Ото Хан и Фриц Щрасман публикуват научна статия в която твърдят,
че са засекли елемента барий след процес на неутронно бомбардиране на уран.
Резултатите им са определени като реакция на ядрено делене от Лизе Майтнер и
племенника

Ото Фриш и потвърдени експериментално на 13 януари 1939г.

Резултатът от експериментите на Хан и Щрасман вече е бил известен на физиците в
САЩ, включително Нилс Бор, Уилис Лам и Енрико Ферми. На 25 януари 1939г. екип
на Колумбийския университет провежда първата реакция на ядрено делене в САЩ.
Това поставя началото на технологичното развитие на ядреното оръжие.
2. Изложение
При изследване последиците от използването на ядрено оръжие дефинираме
няколко различни вида ядрен взрив. В зависимост от положението, което заема
центърът на ядрения взрив спрямо повърхността на земята (водата), различаваме
въздушен, земен, подземен, подводен и височинен ядрен взрив. Разпространението на
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ударната вълна при взрив на ядрен боеприпас под вода има по-сложен характер,
отколкото при взрив над повърхността на земята, водата или във въздуха. Сложността
се поражда от това, че ударната вълна във водата се отразява от дъното на
водохранилището и от повърхността на водата. Затова характерът на взаимодействието
на отразените вълни ще бъде твърде сложен.
При подводен ядрен взрив се образува мощна ударна вълна във водата.
Величината на налягането и скоростта на разпространяването и са много по-големи,
отколкото при въздушната ударна вълна. Това се обяснява с обстоятелството, че в среда
с по-голяма плътност енергията на взрива се предава няколко пъти по-бързо, отколкото
при взрив в среда с по-малка плътност. В подводната ударна вълна, както и във
въздушната

има

зона

на

сгъстяване

и

зона

на

разреждане.

Особеното

в

разпространението на ударната вълна във водата се заключава в това, че предната и
част, достигайки повърхността на водата, се отразява и по този начин отслабва
действието на останалата част от зоната на сгъстяване. В резултат на това
разрушаващото действие на ядрения взрив се намалява. За това с увеличаване
дълбочината на взрива (до известни предели) силата на действието на подводната
ударна вълна нараства. Мощта на подводната ударна вълна зависи от характера на
почвата и от релефа на дъното.
При подземен взрив се образува силна вълна на сгъстяване, която се
разпространява във всички посоки от центъра на взрива. Особеността на вълната в
почвата се състои в това, че тя няма рязко изразен фронт, както при въздушния и
земния взрив. Нарастването на налягането в която и да е точка от почвата на
определено разстояние не става мигновено, а постепенно и толкова по-бавно, колкото
по-голямо е разстоянието от центъра на взрива. Действието на подземната вълна на
сгъстяването върху земни съоръжения е подобно на земетръсните вълни.
Земен се нарича взривът на повърхността на земята (контактен) или във въздуха
на височина, при която светещата област допира повърхността на земята. Това условие
се спазва при взривове на височина Я<3,53√qn, където q е мощността па взрива, t.
Светещата област при земния взрив има формата па отсечено кълбо. В зоната на
съприкосновение на светещата област със земята повърхностният слой па почвата се
разтопява и се превръща в силно радиоактивен шлак.
При земния взрив е възможно образуване на яма, размерите на която зависят
преди всичко от мощността на взрива и от вида на почвата. Характерна особеност на
земния взрив е силното радиоактивно заразяване на местността както в района па
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взрива, така и по пътя за движение на радиоактивния облак (по следата на облака).Найсилно заразяване на местността имаме при контактния взрив.
Въздушен се нарича взривът па височина, при която светещаща област не
докосва повърхността на земята (водата), по е по-ниска от границата па тропосферата.
Светещата област на високия въздушен взрив има форма на кълбо, при нисък въздушен
взрив отдолу тя е малко деформирана. Стълбът прах, който се издига от земята, при
малка височина на взрива се съединява с облака. Облакът, както и при земния взрив,
има гъбовидна форма, но е по-светъл на цвят. При взрив на голяма височина стълбът
прах може и да пс се съедини с облака. При въздушния взрив не се образува яма, но в
района на епицентъра почвата може да се разрови и набъбне. Силно радиоактивно
заразяване на местността имаме само близо до епицентъра па ниския въздушен взрив в
първите часове след взрива; при високия въздушен взрив заразяването е незначително
даже близо до епицентъра.
Радиоактивното заразяване на местността по следата на облака при въздушните
взривове е незначително и не оказва съществено влияние па действията на
войските.Въздушните взривове е целесъобразно да се използуват за поразяване на
открито разположен личен състав, въоръжение и не много здрави съоръжения. Ниските
въздушни взривове може да се използват и за разрушаване на здрави съоръжения, ако
трябва да се избегне силно радиоактивно заразяване на местността.
Земният взрив обикновено цели разрушаване на обекти, състоящи се от
съоръжения с голяма якост, и поразяване на войски, намиращи се в здрави укрития и
силно радиоактивно заразяване на местността и обектите в района на взрива и по
следата па облака. Той може да се използва и за поразяване па открито разположени
войски, ако трябва да се създаде силно радиоактивно заразяване на местността.
Височинен се нарича взривът, произведен над границата па тропосферата.
Височината на границата на тропосферата се изменя от 8 до 18 km в зависимост от
географската широчина. Най-малката височина на височинния взрив е условно приета
за 10 km.При ядрени взривове на височина до 25—30 km поразяващи фактори са
ударната вълна, светлинното излъчване и проникващата радиация. С увеличаване
височината на взрива поради разреждане на атмосферата ударната вълна значително
отслабва, а ролята на светлинното излъчване и проникващата радиация ее
увеличава.Специфични поразяващи фактори на височинния взрив са рентгеновото
излъчване и газовият поток (разпространяващото се с голяма скорост изпарило се
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вещество от конструкцията на боеприпаси). Тяхното поразяващо действие е найсъществено при взривове на височина над 60 km.
На повърхността на земята при височинните ядрени взривове радиоактивното
заразяване практически липсва.Височинният ядрен взрив се осъществява за унищожаване в полет на въздушните и космическите средства за нападение на противника
(бойните глави на балистични ракети, крилати ракети, самолети и др.).
Видове ядрени взривове
В зависимост от положението, което заема центърът на ядрения взрив спрямо
повърхността на земята (водата), различаваме въздушен, земен, подземен и подводен
ядрен взрив.
Въздушният взрив обикновено се използва се използва за поразяване на жива
сила, бойна техника и транспорт, които са на открито или в неустойчиви укрития, за
разрушаване на населени места, железопътни възли и др. Първоначално в центъра на
взрива се наблюдава образуване на ярко светещо огнено кълбо (сфера), което в
зависимост от мощността на ядрения боеприпас има различна продължителност на
светене. В следващия момент светлинното излъчване се прекратява, но с изстиването
на светещата област се образува кълбовиден радиоактивен облак, който се издига на
горе. Едновременно то повърхността на земята се издига стълб от радиоактивен прах и
дим, в следствие на което облакът придобива гъбовидна форма. Въздушният взрив се
характеризира с откъсване на стълба от прах от горната част на облака, който в
зависимост от мощността на взрива за няколко минути достига няколко десетки
километри височина. При въздушен взрив радиоактивно заразяване извън района на
взрива на се образува.
Земният ядрен взрив се използва за нанасяне на максимални загуби на
противника в райони с малък радиус и за разрушаване на солидни постройки и
инженерни съоръжения. Земния ядрен взрив се извършва на повърхността на земята
или във въздуха на височина Н  3,5 q [m], при която светещата област се докосва до
повърхността на земята, в следсвие на което придобива форма на полусфера. В зоната
на докосване на светещата област със земята горния слой от почвата се разтопява и се
превръща в радиоактивна сгур. Светлинното излъчване при земния взрив продължава
няколко секунди, веднага след което се образува радиоактивен облак, който заедно със
стълба от вдигнатия прах придобива гъбовидна форма, която има по-тъмен цвят и
липсва прекъсване между стълба от прах и горната част на гъбообразния облак.
Няколко минути след взрива височината на горната част на облака достига от 3 до 47
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км и диаметър от 3 до 90 км. Основната част от продуктите на взрива под действието на
вятъра се разнасят на значително разстояние от центъра на взрива, наслояват се върху
повърхността на земята, като оброзуват радиоактивна следа. При земен взрив се
образува яма, размерите на която зависят главно от мощността и височината на взрива,
както и от вида на почвата.
Подземният ядрен взрив се използва главно при ядреноминните фугаси и за
нанасяне на удари по силно укрепени райони. При подземния взрив може да не се
наблюдава светеща област поради това, че значителна част от енергията на взрива се
изразходва за разтапяне на почвата. Облакът, който се образува при подземният взрив,
не получава характерната гъбовидна форма и има значително по-тъмен цвят от облака
при въздушния и земния взрив. Известна част от радиоактивните продукти идват на
повърхността на земята и се смесват с разтопената почва, създавайки по този начин
значително по-силно заразяване на местността в района на взрива в сравнение с
въздушния и земния взрив. Силно нагретите и сгъстени газообразни продукти на взрива
създават огромно налягане върху почвата. При подземния взрив налягането на ударната
вълна върху почвата и всички обекти на земята, които се намират в непосредствена
близост до мястото на взрива, може да достигне стотици хиляди атмосфери. В момента
на взрива се чувства силно колебание на земната кора, наподобяващо земетресение.
Подводният ядрен взрив се използва за поразяване на важни морски единици и
обекти на противника. При него светеща област може да не се наблюдава. Енергията на
излъчването на светещата област се израсходва в основата си за нагряване на водата в
зоната на взрива. В първоначалния момент на мястото на взрива на повърхността на
водато се наблюдава осветено петно, което наподобява газов мехур, който
впоследствие нараства и придобива формата на силно осветен кръг. На мястото на
взрива в следващия момент се изхвърля огромно количество водо във вид на кух
цилиндричен стълб с височина от 2 до 3 км и диаметър няколкостотин метра. В горната
част на този стълб се образува облак, състоящ се от водни капки и пари. При
разпадането му се образува вълна с височина около 300м. Тази вълна бързо се
разпространява във всички посоки от епицентъра на взрива и се издига нагоре. След
няколко минути тя добива вид на голям, гъсто напластен облак с дебелина около 1000м,
от който започва да пада дъжд. Този дъжд е силно радиоактивен, тъй като в облака се
съдържа значителна част от радиоактивните продукти на взрива.

По-голяма част от

радиоактивните продукти остават във водата и в този район тя ще бъде силно заразена.
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При взрива близо до брега може да се наблюдава силно радиоактивно заразяване на
крайбрежието в района на взрива.
Поразяващо действие и защита от ударната вълна.
Поразяващото действие на ударната вълна върху незащитени хора и
разрушаващото и действие върху бойната техника и инженерните съоръжения се
определя преди всичко от повишеното налягане и от скоростния напор в нейния фронт.
Поражения на незащитени хора се предизвикват и от косвеното и действие –
летящи с огромна скорост парченца стъкла, части от разрушени съоръжения, здания и
бойна техника. Най-големи поражения ще се наблюдават в населените пунктове и в
горите. В тези случаи загубите на войските може да се окажат по-големи от
непосредственото въздействие на ударната вълна. Ударната вълна е способна да нанася
поражения и в закрити помещения, прониквайки през цепнатини и отвори.
Пораженията, нанесени на хората от прякото действие на ударната вълна, обикновено
се разделят на леки, средни, тежки и крайно тежки. Леките поражения възникват при
повишено налягане на ударната вълна от 20 до 40 кРа (от 0,2 до 0,4 kg/cm2 ). Те се
характеризират с временно повреждане на органите на слуха и обща лека контузия.
Хората, получили леки травми, са способни да си окажат помощ и взаимопомощ,
самостоятелно да излязат от огнището на поражение и да се придвижат до пункта за
първа медицинска помощ. При повишено налягане във фронта на ударната вълна от 50
до 80 кРа (от 0,5 до 0,8 kg/cm2 ) са възможни поражения средна степен, които се
характеризират с контузии по цялото тяло (загубване на съзнание, силно главоболие,
повреждане на органите на слуха, кръвотечение от носа и от ушите, счупване и
навяхване на крайниците). У поразените може да се наблюдават разстройство на говора
и кръвохрачене. Хора, получили поражения средна степен, се нуждаят от оказване на
първа медицинска помощ, евакуиране от огнището на поражение и болнично лечение.
Тежки поражения възникват при налягане, по-високо от 80 до 100 кРа (от 0,8 до 1
kg/cm2 ). Те се характеризират с тежки контузии по цялото тяло, при тях може да се
наблюдават повреждане на главния мозък, на вътрешните органи, силно кръвотечение
от носа и ушите, тежки счупвания и навяхвания на крайниците. При повишено налягане
над 10 кРа (1 kg/cm2 ) възникват поражения от крайно тежка степен, водещи към
сериозни повреди на вътрешните органи, към контузии и травми, завършващи често със
смърт.

Поразяващото

действие
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ударната

вълна

върху
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техника,

въоръжението, инженерните съоръжения също се дължи на повишеното налягане във
фронта на ударната вълна и на скоростния напор.
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3. Резултати
Ядрените оръжия оказват силно негативно въздействие върху околната среда.
Основният източник на замърсяване е радиацията, отделяна след ядрената реакция. Тъй
като почти цялото количество уран или плутоний претърпява разпад по време на
реакцията, замърсяването с тези елементи е незначително и те присъстват само в
пренебрежими количества след взрива. За сметка на това се образуват редица
остатъчни продукти, отделящи високи количества алфа, бета и гама-радиация. При
взрива тези елементи облъчват вдигнатата във въздуха от взрива земна маса. С вятъра и
дъжда тя започва да се разпространява и се разпръсква върху големи територии, в
които се наблюдават както краткосрочни, така и дългосрочни негативни влияния на
ядреното замърсяване.
Отделените елементи включват йод-131 и стронций-90, които предизвикват рак
при продължително въздействие или попадане в организма. Първоначално ефектите на
радиацията от атомните детонации не са добре изучени, макар и да е забелязано
невидимото

въздействие при жертвите от бомбардировките в Япония през 1945

(хибакуша), а по-късно и сред местното население в близост до ядрените полигони.
Край Семипалатинск в СССР, днес Казахстан, са проведени 116 атмосферни ядрени
опита, които довеждат до замърсяването на големи площи с радиация и директното
въздействие на над 200 000 души, най-вече изразено чрез аномалии в щитовидната
жлеза и повишен брой случаи на рак. В САЩ около 13 000 души само в Невада са
регистрирани и компенсирани като пострадали от ядрените опити. Франция, Китай и
Великобритания не са компенсирали жителите в близост до ядрени полигони, вкл.
местното население на тихоокеанските острови.
Ядрените опити в атмосферата обаче са били провеждани над океана или
пустини, поради което не са оказали влияние върху климата. При мащабно използване
на атомно оръжие над населени райони се очаква да се издигнат огромни количества
прах, които да предизвикат т.нар. ядрена зима. През 2006 година Американският
геофизичен съюз публикува изследване, в което са изучени резултатите от ядрена
война, и по-специално ефектите от ядрените детонации. Групата заключава, че дори 50
ядрени детонации от 15 килотона над гъсто населени райони в субтропиците биха
предизвикали отделянето на до пет милиона тона пепел. Този облак би покрил огромни
площи от Северна Америка и Евразия, внезапно сваляйки средната температура с
няколко градуса. Според групата това охлаждане и затъмнение би продължило няколко
години с катастрофални последици. През 2008г. подобно изследване заключава, че с
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такъв сценарий (50 ядрени оръжия от 15 килотона) би се създала световна озонова
дупка, чиято ултравиолетова радиация би имала сериозни последствия за човешкото
население по целия свят поне за 10 години.[15] По-рано, през 2007 година, е
публикувано изследване и върху теоретичната употреба на всички ядрени оръжия в
момента на въоръжение. Предвидените ефекти включват глобален спад на валежите с
45%, спадане на средната температура на сушата над Северна Америка с 20 градуса по
Целзий и с 30 градуса над Евразия, включително над най-важните земеделски региони.
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Abstract. This article discusses the role and importance of environmental education in the light
of the requirements of the new federal educational standard of the school; ekologichekoy the essence
of culture and its basic components; Consider getting a result of experiments - pedagogical conditions
promoting the effective formation of ecological culture in modern conditions of functioning schools of
the North Caucasus.
Keywords: environmental education, ecological culture, the structure of ecological culture.
Note: УДК 371.о33.

Проблема взаимодействия природы и общества приобретает особую остроту в
начале XXI века. Глобальный экологический кризис – это глобальные, часто
необратимые изменения окружающей среды (изменения климата, суши, океана, потеря
биоразнообразия и др.), происходящие вследствие бесконтрольного прагматического
отношения человека к природе. Сегодня, очевидно, что задачи сохранения
окружающей среды и экономического развития человечества взаимосвязаны. Важную
роль в решении этой проблемы, в том числе и в противостоянии человечества –
глобальному (планетарному) экологическому кризису, отводится – экологическому
образованию, результатом которого является формирование экологической культуры
личности и общества. Современное экологическое образование должно не обучать
человека использованию природы, а формировать у него экологические знания и
практические навыки оптимального взаимодействия с нею и с социоприродной средой,
когда человек на основе полученных знаний способен выстроить цели своей
деятельности в строгом соответствии с законами и условиями природы. Стэпп У.М.
считает, что «человек является единственным существом, которое может управлять и
манипулировать окружающей средой, разрушать или сохранять ее… Знание
последствий воздействия на окружающую среду представляет собой важнейший
элемент человеческой культуры. Настоящее и будущее природы в большей степени
определяется человеком. В свою очередь, действия, которые предпримет человек,
определяются его образованием» (Stapp, 1969).
Формирование экологической культуры личности (в том числе и школьников)
должно реализовываться через систему экологического образования, которое еще
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Сухомлинский В.А. рассматривал как фундамент всей педагогической системы.
Экологическая культура в современной педагогической теории и практике понимается
как комплексный результат экологического образования.
В

биологии

экологическое

образование

рассматривается

как

система

экологических понятий, которая является важной составной частью общей системы
биологических

понятий школьного предмета и обусловлена спецификой его

содержания в каждом отдельном курсе и связана с возрастными особенностями
учащихся. Суравегина И.Т. принимает его как «непрерывный процесс воспитания и
развития личности, ценностных ориентаций, нравственно-этических и эстетических
отношений, обеспечивающих экологическую ответственность личности за состояние и
улучшение окружающей среды» (Суравегина, 1988).
Обобщая подходы ученых (Глазачев С.Н., Зверев И.Д., Суравегина И.Т.,
Несговорова Н.П., Янакиева Е.К. (Янакиева, 2006) и др.) мы считаем, что экологическое
образование – это непрерывный специально организованный процесс обучения,
воспитания и развития учащегося, направленный на формирование системных научных
и практических природоохранных и экологических знаний об окружающей среде,
умений и навыков экологической деятельности и формирование основ экологической
культуры в контексте концепции устойчивого развития и эколого-гуманитарной
картины мира (Недюрмагомедов, 2007).
Существенная роль в этом процессе принадлежит среднему (школьному)
экологическому образованию. Это связано с тем, что:
-школа охватывает практически все население в том возрасте, когда удачно
сочетаются любознательность с уже возникающими способностями к анализу явлений;
-длительность периода обучения позволяет использовать разнообразные методы,
опираясь на представления возрастной психологии. В соответствии с этим однотипные
вопросы могут рассматриваться на разных уровнях и с помощью различного
дидактического инструментария, позволяя значительно углублять знания и умения
(Недюрмагомедов, 2013).
Рассмотрев возрастные характеристики, присущие школьному возрасту, (Мухина
В.С., Мясищев В.Н., Фельдштейн Д.И.), а также тенденции формирования
экологической культуры личности, закономерные для школьного возраста (Дерябо
С.Д., Ясвин В.А.), отметим ряд тенденций важных для экологического образования,
это: стремление школьников (подростков и старшеклассников) к аналитикосинтетической деятельности; проявление инициативы и творческих способностей;
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становление системы ценностей и самоанализ; стремление к общественно значимой и
полезной деятельности. Только в старшем школьном возрасте при систематической и
целенаправленной эколого-воспитательной работе в процессе учебной деятельности,
можно

сформировать

систему

научных

экологических

знаний,

ценностных

экологических ориентаций, положительной мотивации по отношению к экологической
деятельности,

ответственное

отношение

к

природной

среде,

что

является

необходимыми условиями и факторами становления и развития основ экологической
культуры.
Старший школьный возраст можно рассматривать как ключевую ступень
экологического образования, поскольку именно в этот период жизни личность
приобретает основы личностной культуры, ее базис, соответствующий широкому кругу
общечеловеческих ценностей.
Именно в этот возрастной период происходит осознание особой универсальной
ценности природы для общества и человека, понимание важнейших взаимосвязей в
системе «человек-общество-природа», осознание роли антропогенного фактора в
измерении природных комплексов, обеспечивается широкое включение учащихся в
практическую экологическую деятельность.
Экологическое образование в школах Северного Кавказа реализуется на основе
трех моделей (многопредметной, однопредметной и смешанной) (Недюрмагомедов,
2007).
Широко применяется однопредметная модель, что предполагает изучение
экологии в рамках самостоятельного предмета. Такой подход рекомендован
«Всемирной хартией охраны природы», в которой отмечено, что «курсы охраны
окружающей среды» должны стать составной частью общей системы образования,
однако эта модель оказалась неэффективной. Причина этого в том, что конечная цель
школьного экологического образования – формирование экологической культуры –
сложное комплексное образование, и в связи с этим один естественнонаучный учебный
предмет - экология, справиться с этим не может.
Часто реализовывается многопредметная модель, которая

предполагает

экологизацию содержания традиционных предметодов как естественнонаучного
(биология, география, химия, физика, экология и др.), так и общественногуманитарного направления. В этом случае многоаспектное содержание экологической
проблематики делится, рассредоточивается по различным предметам. Экологические
вопросы соотносятся с известным учебным материалом и обычной логикой его
145

Third student scientific conference “Еcology and environment” April 24, 2015
обучения. В содержание того или иного предмета вводятся специальные обобщающие
темы: в цикле гуманитарно-эстетических дисциплин раскрываются проблемы
формирования экологической культуры; в общественных дисциплинах – история
взаимоотношения общества с природой, материального производства, его особенности,
а также общественные движения народов за мир и сохранение благоприятной
природной среды. Глобальные проблемы могут быть конкретизированы, примером
реализации подобного подхода являются «вкладыши» в учебники по проблемам
окружающей среды. Введение экологического материала осуществляют по следующим
направлениям:
-увязывание программного материала с экологическим (отбор экологического
материала зависит от содержания темы);
-расширение объема экологического содержания в программных темах;
-введение специальных экологических тем, отдельных уроков, имеющих
собственную экологическую логику.
Реализация данной модели сталкивается со сложностями при конструировании
единого содержания и реализации его на практике: каждый учебный предмет строится
в логике своей науки, отличной от цели экологического образования, а внедрение
экологической информации во все предметы не ведет автоматически к новому
структурированию всего содержания, не гуманизирует и не интенсифицирует учебный
процесс
Оптимальные

возможности

для

становления

экологической

культуры

школьников представляет смешанная модель, при которой все учебные предметы
сохраняют свои специфические учебно-воспитательные цели, а координирующую роль
берет на себя один из курсов экологической направленности (например, «Общая
экология»),

в

содержании

которых

в

органичной

связи

представлены

естественнонаучные и социальные компоненты содержания. В этой модели содержание
экологических знаний вводится с учетом особенностей традиционных учебных
предметов, а также целостно в самостоятельных интегрированных предметах.
Смешанная модель в школах Северного Кавказа (и Дагестана в частности) реализуется
«по горизонтали»: учебный предмет («Общая экология», «Экология региона» и т.д.) +
экологизация учебных предметов (биология, химия, география, физика и др.) +
внеклассная

работа

экологического

по

экологии.

образования

Важным

является

компонентом

учебный

предмет

смешанной
«Экология

модели

Дагестана

(Западный Прикаспий)» (Недюрмагомедов и др., 2014)» (вводится на уровне
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регионального или школьного компонента). В связи с тем, что курс «Экология» не
является обязательным компонентом Федерального базисного учебного плана, многие
образовательные учреждения осуществляют экологическое образование через систему
факультативов и кружковой работы.
Типология моделей экологического образования в Дагестане, в русле процесса
экологизации, прошла определенный путь становления: от однопредметной – к
многопредметной и смешанной. Выше рассмотренные модели сегодня реализуются в
школах Северного Кавказа (и Дагестана), однако более распространена смешанная
модель построения эколого-образовательного процесса. В смешанной модели
предполагается, что система школьного образования обеспечит формирование
экологической культуры через:
-усвоение необходимых экологических знаний;
-перестройку сознания учащихся благодаря созданию условий, направленных на
формирование, как оценочного подхода, так и системы взглядов, привычек, а,
следовательно, и структуры поведения по отношению к природе;
- педагогически организованное, систематическое общение учащихся с природой;
-целенаправленную работу по организации деятельности учащихся, связанную с
изучением, защитой, уходом и улучшением природного окружения.
Новый «Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
(полного) общего образования», в требованиях к личностным результатам освоения
основной образовательной программы обучающихся предполагает:
-формирование основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной,

коммуникативной,

социальной

практике

и

профессиональной

ориентации.
Поэтому в рамках реализации данного ФГОС необходимо совершенствовать
педагогические условия, способствующие формированию экологической культуры
школьников.
Мы пониманием «экологическую культуру» как часть общей культуры,
определяющей характер отношений в системе «человек - окружающая

среда»

в

процессе создания и освоения материальных и духовных ценностей, выражающей
степень ответственности человека перед обществом и общества перед человеком за
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состояние природы и использование природных ресурсов, как на глобальном, так и на
региональном и локальном уровнях ее организации. В связи с этим, экологическая
культура

рассматривается

нами

как

обязательный

компонент

школьного

(экологического) образования.
Экологическая культура – это развивающийся феномен в структуре личности.
Выделяют три основных уровня сформированности экологической культуры личности:
- пассивный (низкий) уровень – основан на утилитарном типе ценностных
ориентаций (слабое знание понятий, раскрывающих отдельные свойства экосистем;
неумение

раскрыть

характер

причинно-следственных

связей

взаимоотношений

природы и человека; неустойчивый интерес к природе и экологическим проблемам;
эпизодическая природоохранная деятельность и др.);
-

недостаточно-активный

(средний)

уровень

–

отражает

недостаточно

сформированную систему экологических ценностей (поверхностные знания экологии;
осознается сложность экологических проблем; сформированы нравственные чувства по
отношению к природе; экологическая деятельность в основном носит обоснованный
характер);
- продуктивный (высокий) уровень – отражает высокий уровень экологоценностных ориентаций; экологических знаний, их интеграцию и применение в оценке
эколого-ориентированной деятельности и ее целесообразности, обоснование путей
взаимоотношений с природой; знание способов решения экологических проблем (в том
числе - местных и региональных); присуща личная ответственность за состояние
природы и т.д.
Экологическая культура школьников представляется нами как сложное системное
прижизненно

формируемое

образование,

в

котором

выделяютсят

следующие

компоненты: когнитивный, эмоционально-эстетический, ценностно-смысловой и
деятельностный.
Выделяя когнитивный компонент, мы исходим из важности экологических
знаний для жизни человека. Когнитивный компонент отражает знания, представления и
мировоззрение личности разной степени оформленности и обобщенности – от
элементарных представлений до концептуально-понятийных. Экологические знания в
своей сущности несут огромный гуманный потенциал. Когнитивный компонент
экологической культуры личности включает в себя качественные и количественные
характеристики информированности на уровне «значений» и «личностных смыслов».
Знания о взаимоотношениях общества и природы должны быть системными,
148

Third student scientific conference “Еcology and environment” April 24, 2015
действенными, прогностичными, прочными. Система знаний, входящих в когнитивный
компонент, должна обеспечивать:
-понимание единства мира и способов его постижения;
-понимание системности и всеобщей взаимосвязи процессов и явлений,
протекающих в социоприродной среде;
-осознание взаимосвязей между людьми, их культурой и природой, роли и места
человека в системе Мира;
-формирование экологического мышления;
-формирование умений и навыков практической экологически сообразной
деятельности и поведения.
Учащиеся должны знать социально-экологические ценности, законы, иметь
представление о месте человека в мире природы, о долге по защите и охране природы.
Развитие когнитивного компонента зависит от степени сформированности у учащихся
гностических способностей, объема и характера знаний. Установлено, что от 10 лет к
17 годам равномерно снижается роль когнитивного компонента в структурном
содержании экологического отношения к природе.
Эмоционально-эстетический компонент, связан с эстетической функцией
культуры, детерминирует формирование субъектного отношения личности к миру, в
том числе и на уровне подсознания. Эмоциональное отношение к природе проявляется
-

в

чувствах,

что

способствует

формированию

потребностей

и

мотивов,

предопределяющих готовность учащихся к определенному типу деятельности. В
исследованиях Суравегиной И. Т. показано, что именно развитие эмоциональночувственной

сферы

способствует

становлению

личностного

отношения

к

окружающему миру, важно в становлении экологического сознания (Суравегина, 1988).
Чувства – одно из наиболее ярких проявлений личности, выступающих в единстве с
познавательными процессами и волевой регуляцией поведения и деятельности.
Экологические чувства – это чувства к природе, человеку как ее части, его
деятельности по охране природы, по своей природе они являются нравственными
чувствами-симпатиями. Опыт эмоционально-эстетического отношения обеспечивает
формирование психологической готовности личности к оптимальному взаимодействию
со средой, убежденности в обязательном ее сохранении, восстановлении и
возобновлении, усвоении системы социально-экологических ценностей. Исходя из
исследований Ясвина В.А. можно отметить, что в старшем подростковом возрасте
преобладает эмоционально-эстетическое восприятие природы, но к взаимодействию с
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природными объектами учащиеся этого возраста не склонны. Следовательно, в
формировании субъективного непрагматичного отношения к природе на этом этапе
развития личности важную роль играет эмоциональный канал восприятия.
Ценностно-смысловой компонент задает своеобразное общее ориентирующее
начало, помогающее разбираться в конкретных ситуациях, планировать и моделировать
будущее. Ценностно-смысловой компонент экологической культуры представляет
собой совокупность личностно значимых ценностей, мотивов, смыслов, идеалов,
убеждений, взглядов и определяет отношение личности к окружающему миру и
природе. Ценности как способ регуляции человеческой деятельности, поведения
являются наиболее сложным компонентом экологической культуры. Ценности,
становясь мотивами поведения, переходят в ценностные ориентации личности. Система
ценностей выступает как некая система координат, необходимая для того, чтобы
оценить себя и других, выразить своѐ отношение, сделать свой выбор. Ценность в
отличие от норматива предполагает выбор (от отдельного поступка до жизненного
пути) и поэтому именно в ситуациях выбора наиболее ярко проявляются
характеристики, относящиеся к ценностно-смысловому компоненту экологической
культуры

личности,

а

в

наиболее

важных,

ответственных

выявляются

смыслообразующие мотивы, при этом ценность может выполнять функцию мотива, т.е.
побуждать и направлять реальное поведение

учащегося. Экологические ценности

осваиваются личностью и зависят от меры познания учащимися окружающей
природной среды. Ценности природы устанавливаются непосредственной реакцией
личности и зависят от того, как входит природа в его жизненный опыт, как она
эмоционально осваивается. Особенность экологических ценностей состоит в том, что
они охватывают свойства природы как универсальной ценности – не только
практической, утилитарной, экономической, но и познавательной, эстетической и
моральной. Сформированность данного компонента проявляется в соблюдении
экологических норм, в стремлении к бережному отношению к природе, к жизни в
согласии и гармонии с природой, в восприятии природы как субъекта, отношении ее к
сфере «человеческого», равного по самоценности (Несговорова и др., 2004).
Деятельностный

компонент

характеризует

готовность

личности

к

определенному типу экологически сообразного освоения окружающей среды.
Природосообразной

деятельности

присущи

прогнозируемость

результатов,

адекватность принимаемых решений соответственно экологическому императиву,
бережное отношение к миру, экономия и рациональное использование природных
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ресурсов. В основе такого отношения – принцип «не навреди!». Экологическую
деятельность можно охарактеризовать как интегративное понятие для обозначения
специфических экологических аспектов видов деятельности, тем или иным образом
направленных на оптимизацию общества и природы.
Деятельностный компонент включает поступки, действия учащихся, которые
проявляются в сформированности экологических умений и навыков по осуществлению
социально-экологической деятельности. Поступки (действия) должны быть направлены
на охрану и непрагматическое взаимодействие с природой. У старшеклассников
необходимо сформировать умения оценивать и предвидеть последствия своих
поступков в природе.
Формирование и развитие экологической культуры школьников эффективно
осуществляются в процессе учебной деятельности. В процессе теоретического
осмысления и в ходе эксперимента нами выделены педагогические условия
(способствующие эффективному формированию экологической культуры школьников
в учебной деятельности):
-личностно

осознанное

овладение

учащимися

основными

компонентами

экологической культуры в процессе учебной деятельности;
-развитие

устойчивой

потребности

в

эколого-ориентированной

учебной

деятельности;
-экологизация учебных дисциплин и введение факультативного курса «Экология
Дагестана (Западный Прикаспий)»;
-целенаправленное формирование на уроках естественнонаучных дисциплин
экологических знаний, практических умений и навыков;
-компетентность учителей по формированию теоретических и практических
экологических умений и навыков школьников;
-учет психологических и возрастных особенностей учащихся при формировании
уровней экологической культуры и ее компонентов;
-усиление эмоционально-эстетического и ценностно-смыслового компонентов в
процессе формирования экологической культуры.
Современные социально-экономические и социально-экологические условия,
реформирование школьного образования выдвигают необходимость поиска новых
содержательных

и

процессуальных

подходов

к

экологическому

образованию

школьников, поиска оптимального соотношения эффективных форм и методов
экологического образования.
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ABSTRACT
Marine planktonic pennate diatoms of the genus Pseudo-nitzschia are of global importance
due to their production of the neurotoxin domoic acid (DA) that can cause Amnesic Shellfish
Poisoning. These microalgae have been responsible for seafood contamination, human, marine
wildlife and aquaculture fish mortality events worldwide. Eight Pseudo-nitzschia species have been
reported for the Black Sea (BSPC Editorial Board, 2015). The confirmed production of DA by P.
calliantha in the Black Sea (Besiktepe et al., 2008) and the presence of DA detected in cultured
molluscs from the Bulgarian Black Sea coast (Peneva et al., 2011) as well as the fact that P.
delicatissima and P. seriata are typical blooming species of regional basin scale, have to be a
warning for the potential risk of toxic events,

with possible

ecological and socio-economic

implications given the expansion of mariculture activities along the Bulgarian coast. The
implementation of efficient scientifically based coastal HAB management demands a clearer
understanding of the environmental controls on Pseudo-nitzschia growth and proliferation. Existing
data on the role of environmental conditions in regulation of HAB species toxicity and outburst are
rather contradictory. The article aims to give an overview and assess the relationship between selected
environmental variables and the abundance and distribution of potentially toxic Pseudo-nitzschia
species along the Bulgarian Black Sea. The results are based on 8 years data obtained from 502
samples collected from 64 stations during the period 1999-2014. Temperature, salinity, nutrient
concentration and ratios are considered as key environmental factors that influence phytoplankton
growth. Statistical methods are applied in order to explain the species specific ecological interactions
in the study area.
Keywords: potentially toxic phytoplankton, Pseudo-nitzschia, ecology, environmental factors,
Black Sea

INTRODUCTION
The marine planktonic genus Pseudo-nitzschia became a global concern after 1987,
when a sudden human poisoning event in Canada resulted in three deaths and 105 confirmed
cases of acute intoxications. It was the first documented Amnesic Shellfish Poisoning (ASP)
event caused by consumption of cultured blue mussels (Mytilus edulis L.) containing the
neurotoxin domoic acid (DA) produced by Pseudo-nitzschia sp. (Bates et al. 1989). Later it
has been found that these microalgae induced mass mortality in sea bird, fish and mammals
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(Mos, 2001; Landsberg, 2002). According to Anderson et al. 2002 Pseudo-nitzschia spp.
blooms are increasing in frequency and duration due to change of nutrient loading. Laboratory
studies with cultured isolates of Pseudo-nitzschia have tried to give clues about environmental
factors that may control cell growth and DA production (Bates et al., 2006) but they still
remain enigmatic (Sekula-Wood et al., 2011). Most of the toxigenic Pseudo-nitzschia species
are widely distributed and reveal cosmopolitan nature (Hasle, 2002).
Among the 44 species described in the literature so far (Guiry, Michael D., 2015),
eight have been reported for the Black Sea (BSPC Editorial Board, 2015). Production of DA
has been confirmed for Pseudo-nitzschia calliantha, isolated from Sevastopol Bay, Black Sea,
in batch culture by fluorenylmethoxycarbonyl (FMOC) derivatization and HPLC-fluorescence
method (Besiktepe et al., 2008). DA presence has been detected in cultured molluscs from the
Bulgarian Black Sea coast in the range 0.02-0.55 mg/kg (Peneva et al., 2011). Furthermore P.
delicatissima and P. seriata are widespread and typical blooming species for the Black Sea
(Moncheva and Krastev, 1997; Moncheva et al., 2001; Petrova and Gerdzhikov, 2007;
Velikova et al., 2001). Thus, a potential risk of toxic events does exist and it is essential to
determine the abundance and distribution of Pseudo-nitzschia spp. and the environmental
factors which control them in order to prevent harm to human health and environmental state
and to minimize the economic impacts in commercial fisheries and aquaculture sectors which
are highly susceptible to the effect of DA toxicity.
The study aimed at assessment of distribution and growth of potentially toxic Pseudonitzschia species along the Bulgarian Black Sea area in relation to a suit of environmental
variables.

MATERIALS AND METHODS
The results are based on 8 years data obtained from 502 samples collected from 64
stations along the Bulgarian Black Sea area within 1999-2014 under different research
programs and projects. Samples have been obtained from various depths (0-100m). Species
identification and cell counting were done under light microscope on fixed samples according
to routine methodology (Moncheva and Parr, 2010). Regression analysis was applied in
search for statistically significant relationships between environmental variables and Pseudonitzschia spp. abundance.
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Fig. 1 Map of global distribution of Nitzschia spp. species (after Trainer et al. 2012) and map
of sampling stations along the Bulgarian Black Sea area
RESULTS AND DISCUSSION
Pseudo-nitzschia diatoms are common species of the Black Sea phytoplankton
community. The presence of four species of the genus have been confirmed under LM Pseudo-nitzschia delicatissima, Pseudo-nitzschia seriata, Pseudo-nitzschia pungens, Pseudonitzschia pseudodelicatissima. Most dominant species - P. delicatissima comprised 71% of
the total Pseudo-nitzschia abundance (Fig. 2). For the period 1999-2014 four cases of
blooming densities of P.delicatissima have been observed with maximum abundance 3 495
680 cells L-1 recorded in June 2012 (t = 21.17°C), accounted for 52% of the total cell
abundance. The other three cases with concentration > 1x106 cells L-1 occured in May 2014 at
a temperature range between 11.0 - 15.3оС. P. seriata co-dominated in all the blooming
events (Fig. 3) also described for other Black Sea regions (Terenko et al, 2012). P. seriata
was present in 40% of the samples with highest abundance of 407 056 cells L-1 at the end of
May (t = 16.6оС). The other two representatives - P. pungens and P. pseudodelicatissima
appeared rarely in low abundance (max concentration 23 274 cells. L-1 at 15.18°C and 22 558
cells. L-1 at 19.65°C respectively). It should be noticed that the difficulties in precise
determination of Pseudo-nitzschia species by light microscopy (Zingone et al., 2006) might
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result in misidentifications that impose uncertainties in determination of community
composition.

Fig. 2 Intragenus percentage composition found in samples

Fig. 3 Blooming densities of P.delicatissima accompanied by P. seriata (cells L-1)
The maximum abundance of Pseudo-nitzschia spp. at station 32 during the period
1987 - 2014 reveal an irregular trend of species growth with occasional peaks corresponding
to bloom density (Fig. 4). Even if the long-term literature data demonstrate continuous
presence of Pseudo-nitzschia ―blooming‖ events along the Bulgarian Black Sea coast
indicating P. delicatissima and P. seriata as causative species no systematic pattern of
occurrence could be outlined (Fig. 5).
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Fig. 4 Annual maximal abundance (cells L-1) observed in samples at Station 32

Fig. 5 Long-term data of Pseudo-nitzschia blooming concentrations (cells L-1) along the
Bulgarian Black Sea coast after Moncheva et al., 1997; Petrova et al., 2007; 2011
Pseudo-nitzschia cells were distributed throughout the water column down to 88 m
depth. The highest abundance was normally associated to surface layer (17 m depth) at
stations under anthropogenic influence.
A statistical summary of the environmental physico-chemical parameters are presented
in Table 1. The correlation analysis of environmental variables and Pseudo-nitzschia cell
abundance didn‘t show a significant relationship: temperature (r = 0.001), salinity (r = 0.153), ammonium (NH4; r = 0.04), nitrate (NO3; r =0.05), total nitrogen (N; r = 0.07),
orthophosphate (PO4; r = 0.04), phosphorus (P; r = 0.03) and silica (Si; 0.05) (Fig. 6).
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Table 1. Maximum (MAX), minimum (MIN) and average (AVG) values of physico–
chemical parameters and phytoplankton abundance, N – number of samples.
Min
Max
Avg
SD
N
7.3
27.5
18.4
5.7
502
Temperature (°C)
11.5
20.3
17.3
1.1
502
Salinity
-1
0
43
8.6
3.9
354
NH4 (µg L )
-1
0 279.13
17.91
20.35
496
NO3 (µg L )
-1
0 287.41
2.74
11.99
487
NO2 (µg L )
-1
0 304.75
8.46
22.61
494
PO4 (µg L )
-1
0 3863.93 140.92 201.63
401
Si (µg L )
-1
938 7723591 870126 870557
502
Total phytoplankton (cells L )
-1
0 3495680
44836 174857
502
Pseudo-nitzschia spp. (cells L )

Fig. 6 Plots of the relationship between Pseudo-nitzschia abundance (cells L−1) and some
physico-chemical variables: temperature (C), salinity, N (µg L-1), P (µg L-1), and Si (µg L-1).
As typical cosmopolitan species Pseudo-nitzschia were found within a wide range of
water temperature 7.4 –27.5оС (Table 1). Probably their eurythermal nature hampers
correlation between seawater temperature and species succession. Because of the broad
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temperature tolerance of Pseudo-nitzschia spp. this variable can be used only in a general way
to elucidate species distributions, despite some authors found positive or negative correlation
(Lelong, 2012). Salinity is known to be an important abiotic factor affecting phytoplankton
growth. In relation to it Pseudo-nitzschia spp. also demonstrated a wide tolerance as
euryhaline and halotolerant species (Thessen et al. 2005). Salinity values did not show high
oscillations and range between 11.53 and 20.26 ‰ as the variance was related to the increase
of salinity in depth. Although some studies have shown significant positive correlations
between salinity and the occurence of Pseudo-nitzschia spp. (Lelong, 2012) the data in this
study didn‘t confirm it.
Generally nutrient enrichment of seawater has been associated with an increase in
harmful algal blooms worldwide (Anderson et al., 2008) however a direct uniform linkage
between Pseudo-nitzschia spp. abundance and eutrophication was not possible to show
(Lelong, 2012). Furthermore in natural populations species can demonstrate distinct
correlations with environmental characteristics suggesting regional species specificity
(Fryxell et al., 1997 cited by Thessen et al., 2008). The values of nutrients associated to
Pseudo-nitzschia blooming concentration were in the range of 13-58.2 µg L-1 for NO3, 500589 µg L-1 for N, 7-13 µg L-1 for P, 33.4-171 µg L-1 for Si. Nitrogen is essential to cell growth
and division, as well it is required for the DA synthesis. The nutrient ratio in the samples
indicated an N enriched system. The preference for the type of the nitrogen sources is species
and even strain specific (Thessen et al., 2009), while the excess of this macronutrient makes
the interpretation of data about the relationship quite arduous. Phosphorus is a structural
element of all cellular membranes and plays a major role in biological molecules DNA and
RNA and in cell bioenergetics (Butusov et al., 2013). Conversely a positive correlation
between P-limitation and high levels of cell toxin has been documented (Bates, 1998). Silica
is required by diatoms for frustule formation and for DNA synthesis but on the other hand Si
limitation is related to increase of DA production (Bates, 1998). In our samples silica (Si)
varied from 0 to 3863.93 µg L-1 and the Si:N ratio was below 1 in all samples. The
intracellular concentration of limiting nutrients considered as a better indicator of nutritional
status of phytoplankton (Droop, 1983) hasn‘t been analysed, thus the interpretation could be
inadequate.
The lack of a significant relationship between studied physico-chemical parameters
and Pseudo-nitzschia cell abundance should not be surprising as the genus hasn‘t been
distinguished with unique physico-chemical parameters in a vast variety of studies,
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confirming that Pseudo-nitzschia species could bloom under diverse environmental
conditions.

CONCLUSIONS
Pseudo-nitzschia spp. grow under different environmental conditions supporting the
perception of the cosmopolitan nature of the genus. In addition the existence of multiple
ecotypes in natural populations suggests that Pseudo-nitzschia could proliferate under
multiple environmental regimes resulting in complexity of bloom dynamics and seasonal
succession.
The correlation between Pseudo-nitzschia abundance and related environmental
variables are vague so an extensive research of parallel experiments and field sampling
including more environmental parameters and DA production is a prerequisite for
understanding of environmental conditions promoting Pseudo-nitzschia toxic blooms at a
local scale.
The problem is further complicated by the arduous morphological identification of
Pseudo-nitzschia species that could cause misidentifications and incorrect assessment of
species composition. Hence the application of advanced techniques such as scanning electron
microscopy or molecular methods is strongly recommended.
Given the expansion of mariculture activities along the Bulgarian Black Sea coastal
area (40 marine aquaculture farms in 2013 according to official data of EAFA - Bulgaria),
regular targeted monitoring of potentially toxic phytoplankton species complemented by toxin
analysis is essential for the implementation of adequate coastal HAB management in order to
protect public health and to minimize economic and ecosystem hazards.
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