
Първи резултати: Изследване микробиологията на бели 
миди 

Изследване на микробиологията на псамофилни видове миди от Българската акватория на Черно море 
Севгинар Ибрямова, Борислава Павлова, Карамфил Калчев, Дарина Бъчварова, Димитър Димитров, Цветеслава Игнатова-Иванова 

Задачи:  

• Събиране, съхраняване и подготвяне за изследване на образци от характерни видове бели 
пясъчни миди от българското черноморско крайбрежие с важно екологично и стопанско 
значение (Donax trunculus, Chamelea gallina, Mya arenaria и др.) от различни райони по 
българското крайбрежие; 

• Извършване на екотоксикологични, генотоксикологични и микробиологични изследвания 
на събраните образци; 

• Сравнителен анализ на получените данни за отделните видове миди за определяне на 
тяхното екотоксикологично състояние. Създаване на моментна картина за състоянието на 
популациите на бели миди по Черноморието по отношение на тяхната реакция на 
промените в климата и замърсяването на околната среда. 
 

Денят на Земята на 22 април, основан от сенатор Гейлорд Нелсън, е организиран за първи път през 1970 г. с цел насърчаване на екологията и 
уважението към живота на планетата, както и насърчаване осъзнаването на нарастващото замърсяване на въздуха, водата и почвата 

Темата за Деня на Земята 2021: „Възстановете нашата Земя“ 

Цел:  е получаване на фундаментално познание за  екотоксикологичния статус на популации 

от бели пясъчни миди по българското черноморско  крайбрежие чрез интегриране на 
специфични биохимични, генотоксикологични и микробиологични изследвания. 

22 април Ден на Земята 

„Комплексно екотоксикологично изследване на 
псамофилни видове миди от сублиторални местообитания 

на българската акватория на Черно море“  

(ДОГОВОР КП-06-Н31/6/10.12.19 г. 

Партньорски организации: 
• Институт по невробиология – БАН 
• Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 
• Институт по молекулярна биология– БАН 

 

Океаните и моретата 
заемат 71% от 

повърхността на Земята! 
Тяхното биоразнообразие е 

критично застрашено от 
нарастващото 

антропогенно замърсяване  

Нашият принос 

Заключение 
Направената за първи път оценка на микробиологията на бели миди, от различни места по българското черноморско крайбрежие, категорично показа 
наличието на антропогенен натиск с различна интензивност, който предизвиква активиране на патогенни видове микроорганизми на изследваните миди. 
Добрата термична обработка и добавката на вино, лимонов сок и сол намаляват времето на запазване жизнеността на микроорганизмите. 

Среда 

Станция 

MRS 

agar 

Cetrimid 

agar 

Chromokult 

agar 

MacConkey 

agar 

MPA agar М17 Tryptic 

soy agar 

Вид МО 

по BIOLOG 

Кабакум  

10.2019г 

Donax trunculus 

- - 68*10-3 

1.Enterococc

us hirae 

  

- Над 200*10-2 - - 1.Enterococcus 

hirae 

  

Созопол  

01.2020г.  

Donax trunculus 

-   

110 *10-2 

Над 

200*10-2 

Над 

200*10-3 

Enterobacter 

cancerogenus 

- - - 1. 

Enterobacter 

cancerogenus 

Сл. Бряг 

26.02.2020г. 

Donax trunculus 

- - -   

86*10-2 

1.Escherichia 

vulneris 

- - - 1. Escherichia 

vulneris 

Св. Влас 

02.03.2020г. 

Donax trunculus 

- - Над 

200*10-2 

P. viridilivida 

- - - - 1. 

Pseudomonas 

viridilivida 

 Варна N 

06.03.2020 

Donax trunculus 

- - - - 14*10-3 

Staphylococc

us 

lugdunensis 

- - 1.Staphylococc

us lugdunensis 

Варна S 

06.03.2020 

Donax trunculus 

  

- - - - 20*10-3 

Staphylococc

us 

lugdunensis 

- - 1. 

Staphylococcu

s lugdunensis 

Аркутино 

17.05.2020 

Donax trunculus 

    84*10-3 

1.Enterococc

us hirae 

  

      Над 

200*10-3 

  

1.Enterococcus 

hirae 

  

Аркутино 

17.05.2020 

Chamelea gallina 

    156*10-2 

1.Enterococc

us hirae 

  

        1.Enterococcus 

hirae 

  

Въздействие на процеса на готвене върху 
микрофлората на 

мидата               Среда 

Време 

на варене 

MPA agar MacConkey agar Hromokult agar Cetrimid agar 

Без Над 300*10-3 21*10-3 2*10-3 - 

1 мин. Вода Над 200*10-3 - - - 

2 мин. Вода - - - - 

3 мин. Вода - - - - 

5 мин. Вода - - - - 

10 мин. Вода - - - - 

Вид МО 

по BIOLOG 

Смесена култура от 

МО 

Enterococcus hirae Pseudomonas 

аlcaligenes 

       - 


