
Първи резултати: 

Code 
Sampling 

locality 
Latitude Longitude Fish species 

N1 Tyulenovo 43.481384° 28.717535° 
Platichthys flesus; Merlangius 

merlangus  

N2 Kaliakra cape 43.363970° 28.432982° 
Platichthys flesus; Neogobius 

melanostomus  

N3 Batova bay 43.343525° 28.142787° 
Platichthys flesus; Neogobius 

melanostomus; Mullus barbatus 

N4 Shkorpilovtsi  42.952405° 27.940966° 
Platichthys flesus; Merlangius 

merlangus  

S1 Nessebar bay 42.625721° 27.832556° 
Neogobius melanostomus; 

Trachinus draco; Mullus barbatus 

S2 Pomorie bay 42.555478° 27.690450° Trachinus draco; Mullus barbatus 

S3 Sozopol bay 42.431374° 27.958637° 

Platichthys flesus; Merlangius 

merlangus; Neogobius 

melanostomus; Trachinus draco 

Места на пробонабиране и видове риби 

Микробиология в храносмилателния тракт от  риби от българската 
част на Черно море  

Изследване на микробиологията на различни видове риби от Българската акватория на Черно море 
Севгинар Ибрямова, Борислава Павлова, Стефани Тошкова, Радослав Иванов, Цветеслава Игнатова-Иванова 

Задачи: Оценка на избрани биомаркери върху три взаимосвързани измерения: 

• Биологична организация на рибите – клетъчно, популационно и екосистемно ниво. Тук ще 
се интегрират данните за оценка на биомаркерите за различните нива на организация; 

• Пространствено измерение – ще бъдат интегрирани данните от измерваните биомаркери 
на различни нива на организация в пространствен аспект (по зони и райони); 

• Времево измерение - ще бъдат интегрирани данните от измерваните биомаркери на 
различни нива на организация във времеви (сезонен, годишен) аспект. 

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: да се получат нови фундаментални познания за реакцията на морски риби към натиска 

на околната среда чрез интердисциплинарно изследване, оценяващо разнообразието, 
здравното състояние и стрес екологията на ключови за екосистемите видове риби от 
българския сектор на Черно море. Да се направи оценка на специфични биомаркери на 
рибите, съответстващи на различни нива на биологична организация, което да даде 
обективни иновативни данни за състоянието на екосистемите, като цяло. 

22 април Ден на Земята 

„Екосистемен подход за оценка на 
биоразнообразието и състоянието на 

популации на ключови видове риби от 
българското крайбрежие на Черно море“  

(ДОГОВОР КП-06-Н41/7 от 2020 г.) 

Партньорски организации: 
• Институт по океанология „Фритьоф Нансен“ – БАН 
• Институт по невробиология – БАН 
• Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 

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 някои дънните видове риби, обитаващи различни местообитания по българското 
черноморско крайбрежие, категорично показа наличието на антропогенен натиск с различна интензивност, който предизвиква активиране на 
патогенни видове микроорганизми на изследваните риби.  

             Хр. среда 

Риби 

Pseudomon

as agar 

MacConkey 

agar 

Streptococcu
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agar 

Azide 
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agar 

MPA agar Вид МО 

по BIOLOG 

T26F1 

Scophthalmus 

maximus - 

калкан 

      2*10-3 

E. 

villorum 

  Enterococcus  

villorum 

Scophthalmus 

maximus – 

калкан – Варна 

(01.2021г) 

       25*10-3 70*10-3 

M.  

nonliquefaci

ens 

  Над 

100*10-3 

Moraxella  

nonliquefaciens 

Scophthalmus 

maximus – 

калкан 2 

Над 

100*10-3 

P. 

synxantha 

  3*10-3 

  

  Над 

100*10-3 

Pseudomonas 

synxantha 

T26F3 Neogobius 

melanostomus -

 стронгил 

2*10-3 

P. 

putida 

      Над 

100*10-3 

  

Pseudomonas 

putida 

20T29-

30F7 Platichthys 

flesus - писия 

  

  Над  

     100*10-3 

Streptococc

us 

entericus 

    Над 

100*10-3 

Streptococcus 

entericus 

Сардела - 

Созопол 

(01.2021г) 

60*10-3 

P. 

fulva 

      Над 

100*10-3 

Pseudomonas 

fulva 


