
Научни приноси

1. Приноси които изясняват популационната структура и систематика на отделни 
видове на базата на биохимико-генетичен, ДНК  и морфологичен анализ.

На  базата  на  биохимико-генетично  изследване  (скорбелно-гелова  протеинова 
електрофореза) е извършено сравнение между речният кефал, произхождащ от трите 
главни басейна в България – черноморски, дунавски и егейски. Оказа се, че дунавските 
екземпляри не се различават съществено от черноморските,  за разлика от егейските. 
След анализа на 25 ензимни локуса генетичната дистанция по НЕИ (изчислената на 
базата  на  генетичното  сходство  по  НЕИ)  между  двата  изследваните  групи  се  оказа 
достатъчно  голяма за  да  се  смята,  че  те  представляват  два  отделни вида,  а  именно 
дунавско черноморския Leuciscus cephalus и егейския Leuciscus macedonicus (1).  

Извършен е морфологично и биохимико-генетично сравнение на сребърната каракуда 
Carassius auratus gibelio от различни части на р. Струма. На базата на анализираните 6 
ензимни и една неензина протеинова система, както и на 20 морфолични белега може 
да се заключи, че видът в тази река е дивергирал на добре обособени групи (2).

Извършен е морфологичен и биохимико-генетичен анализ на най-често срещани риби 
от  реките  Места  и  Струма.  Най  вариабилни  са  се  оказали  Barbus cyclolepis,  
Chondrostoma nasus, Rhodeus sericeus amarus, Carassius auratus gibelio, като последният 
е  най  вариабиленморфологично  и  биохимично.  Отбелязва  се,  че  морфологичната 
вариабилност  не  винаги  кореспондира  с  биохимичната.  Открити  са  и  някои 
междувидови хибриди, и по двата метода на изследване (3).

Междувидова хибридизация може да  доведе до безполов хибридни линии,  които се 
размножават чрез партеногенеза. Противно на истинските партеногенни, сперматозоидо 
- зависимите асексуални потомци (произхождащи от гинногенеза и хибридогенеза) са 
ограничени  в  рамките  на  бисексуалните  видове  от  които  произхождат,  обикновено 
родителските  таксони,  чрез  тяхната  нужда  от  донорство  на  сперма.  Доказано  е,  че 
безполовите  родословия  могат  рядко  да  използват  сперматозоиди  от  неродителски 
видове, или дори да включат нов родителски вид. Съчетани са нови и по-рано събрани 
данни  за  разпространението  и  филогенетичната  историята  на  гиногенетично 
разможаващите се видове от род  Cobitis от  хибриден произход.  Идентифицирани са 
най-малко три клонови родословия, които са прехвърлили независимо едно от друго 
тяхната зависимост от сперма към други неродителски видове Cobitis, и в някои случаи 
са  включили  дори  техните  геноми  в  тях.  Сегашното  ни  познание  на  европейските 
видовете от род  Cobitis и  техните хибриди показва,  че този модел най- вероятно се 
дължи на разпространението на гиногенетичните родословия в нови области. Такова 
разширение  е  било  независимо от  разпространението  на  родителските  видове.  Това 
предполага,  че  зависимостта  от  сперматозоидите  не  е  ограничена  от  географската 
експанзия в сравнение с истинската партеногенеза, за разлика от това, което се смяташе 
досега (10).

Реките  на  Балканския  полуостров  могат  да  бъдат  разделени  в  ихтиофаунистични 
области с различни ендемични видове риби. Река Вардар съдържа изключително голям 
брой  ендемити,  което  показва  неговата  дългосрочна  изолация  от  съседни  речни 
системи. Един от малкото видове, споделени с други съседни реки е  Oxynoemacheilus  
bureschi.  Изследвана  е  генетичната  диференциацията  на  Oxynoemacheilus  bureschi 
(Дренски, 1928) от всички три дренажа (Струма = Стримон, Места = Нестос, Вардар = 
Аксиос),  където се среща този вид, както и неговите филогенетични връзки с други 
европейски гулеши, с помощта на митохондриален цитохром б ген. Филогенетичната 
реконструкцията  разкри  два  различни  подвида  в  рамките  на  европейските  гулеши. 



Много ниска генетична изменчивост без вътрешна хаплотипна структура са установени 
в рамките на изследваните отделни популации, но и между популациите на O. bureschi, 
обозначени  с  ниско  ниво  на  полиморфизъм  и  подобни  хаплотипове.  На  базата  на 
обобщени  данни  става  ясно,  че  Ареалът  на  вида  не  бил  постоянен,  но  претърпя 
експанзия в близкото минало. Липсата на изменчивост, която е необичайно явление за 
рибите от южните Балкани, се дължи на флуктуациите на морското ниво и сливане на 
вододели по време на плейстоцена (9).

Подложени са на генетични анализи 175 индивида от O. Bureschi, произхождащи от 17 
пункта, които обхващат целия ареале на вида – Вардар (=Аксиос), Струма (=Стримон), 
Места (= Нестос) и Дунав (притоци), с помощта на един митохондриите и един ядрен 
маркер.  Генетична  диференциация  сред  изследвания  контингент  като  цяло  е  ниска. 
Откритите хаплотипове бяха общи и се проявяват дори между отдалечени пунктнове и 
различни речни системи. Това сочи висока степен на генна обмяна между популациите 
и  отхвърля хипотезата,  че  населението в река  Вардар представлява реликт от ранна 
колонизация на Балканския полуостров. Резултатите показват,  че населението в река 
Вардар , както и тези в река Дунав, са на най-нови по произход, като човешка намеса не 
може да  се  изключи.  От друга  страна,  популацията  в  река  Агитис  –  ляв  приток на 
долната  река  Струма,  е  ясно  отдиференцирана  от  останалите  популации  на  вида  и 
представлява  изолиран  по-рано  контингент.  Извършеният  демографски  анализи 
предполага  скорошно  разширяване  на  ареала  на  O.  bureschi,  а  в  този  процес 
популацията от река Агитис не е участвала (13).

Изследвани  са  филогенетичният  произход  и  генетичното  разнообразие  на  речната 
пъстърва  в  източната  част  на  балканския  полуостров.  Целта  беше  да  се  разкрие 
допълнителна човешка намеса - транслокации и зарибяване с неместни пъстърви в тази 
област. Анализирани са една контролна област на мтДНК и микросателитните вариации 
на 204 екземпляра от 16 популации. Резултатите показаха, че мтДНК хаплотиповете от 
долното течение на река Дунав и южния черноморски басейн се различават съществено 
от клоните на Дунавската линията, състояща се от хаплотипове намерени в по-голямата 
част на басейна на река Дунав и в басейните на Каспийско и Аралско море . Като се  
вземат в предвид също така резултатите от извършените демографски анализи,  това 
изследване доказва комплексната еволюционна история на речната пъстърва от южните 
и западните части на басейна на Черно Море. В басейна на Егейско море е намерена по-
висока  честота  за  главния  хаплотип  на  адриатическо  мтДНК  потекло.  Други 
адриатически халотипове намерени в този басейн се различават от главния хаплотип на 
базата на една мутационна стъпка само.  Това показва съвременна приемственост на 
адриатически геном в басейна на Егейско море. Беше разкрита съществена генетична 
диференциация между отделните популации и басейни. Хибридизация с атлантическа 
речна пъстърва беше открита и в двата басейна , но най-вече в басейна на река Дунав. В 
сравнение  с  други  европейски  региони  може  да  се  заключи,  че  интрогресията  на 
чуждоземната речна пъстърва в източните балкански популации е по-скоро ниска (21).

Извършено е сравнение между дванадесет видове попчета от българското Черно море, 
крайбрежните  езера  и  някои  реки  въз  основа  на  генетичен  -  биохимичен  анализ 
(скорбелно-гелова електрофореза и изоелектрическо фокусиране на тънки и свръхтънки 
гел  плочи-IEF).  Проучени  са  11  ензимни  и  една  протеинова  не-ензимна  система 
(кодирани от 29 локуса) на базата на скорбелно-гелова хоризонтална електрофореза и 
общите мускулни протеинови локуси на базата на IEF (кодирани от 22 локуси). Един 
единствен  регистриран  случай  на  междувидова  хибридизация  между  Neogobius 
fluviatilis  и  Neogobius  syrman  от  Мандренското  езеро  е  доказателство,  че 
хибридизацията  сред тази група се  случва само случайно поради факта,  че попчета 



проявяват  родителска  грижа  към  хайвера  си,  и  размножаването  става  на  двойки. 
Отбелязват  се   първите  данни  за  биохимико-генетичната  характеристика  на 
Knipowitschia longecaudata. Генетичната дистанция (DNei = 1.10) между Knipowitschia  
caucasica и К. longecaudata показват специфични разлики на ниво вид. Изследваните 
генетични маркери могат да бъдат приложени за бърза и точна идентификация между 
двата  вида  .  Получените  данни  са  полезни  за  оценка  на  състоянието  на  техните 
популации, като се има предвид , че и двата вида са застрашени. Полиморфизмът  при 
EST -3 * , EST -4 * , LDH - B * , sMEP - 1 * , sMEP -2 * и MDH - 1 * локуси, може да се  
използва за оценка на популационната инфраструктурата при Neogobius melanostomus,  
Gobius  niger,  Pomatoschistus  marmoratus и  K.  caucasica.  Електрофоретичната 
подвижност   на  LDH *  B  локус  e  била  използвана  като  маркер  при  определяне  на 
статуса  на  род  Zosterisessor.  Хипотезата,  че  Neogobius  fluviatilis и  N.  melanostomus 
принадлежат към подрод Apollonia е потвърдена чрез LDH - B * локус като генетичен - 
биохимичен маркер. Четирите за първи път прилагани в таксономията на сем. Gobiidae 
ензимни системи (ADH , GPI , GLUDH и G3PDH),  дадоха видово специфични спектри, 
които  да  се  използват  успешно  като  протеинови  биомаркери.  Тяхното  значение  за 
точното  идентифициране  на  видове  и  популации,  особено  на  тези  с  по-малки 
морфологични различия, както и за пътища на инвазия, може да се увеличи в бъдеще 
(23).

Родът  Pomatoschistus е  представен  в  Черно  море  от  три  вида.  Сравнение  с  по-стар 
материал  и  музейни  сбирки,  разреши  проблема  за  таксономичния  статус  на 
Pomatoschistus marmoratus и неговата погрешна идентификация с  P. microps от някои 
автори в миналото. С оглед липсата на съвременни изследвания, засягащи българската 
фауна  на  представителите  от  сем  Gobiidae,  извършен  е  морфологично  и  генетико-
биохимично описание на Pomatoschistus marmoratus от българското черноморие (17).

Таксономичният статус  на  видовете  атерини в  черноморския   и  егейския басейни е 
спорно.  Поради  това  е  проведено  биохимико-генетично  сравнение  между  някои 
видовете от род Atherina в Черно, Егейско и Средиземно Море с помощта на различни 
методи  (скорбелно-гелова  електрофореза  и  изоелектрическо  фокусиране  на  тънки  и 
свръхтънки гел  плочи-IEF)  на  седем ензимни системи:  AAT,  ADH,  EST,  LDH,  МЕР, 
MDH и SOD, както и общи неспецифични мускулни протеини (Prot). Изследвани са 16 
ензими и 10 неензимнии локуса в мускулите и тъканите на очите. Според отбелязаната 
генетична дистанция между А. boyeri , A. mochon pontica , A. sp.1 ( с малко око и остър 
рострум),  A. Sp . 2 (сголеми очи, къс рострум) и  A. hepsetus са добре дивергирали на 
ниво  вид.  Генетичната  дистанция  на  Неи  (  DNei  )  между  A.  hepsetus и  другите 
изследвани  видове  атерини  се  оценява  като  0.956,  1.06,  1.07  и  1.178  съответно.  A. 
hepsetus вероятно е дивергирала от другите видове преди около 4.8-5.9 милиона години, 
и би трябвало да бъде отделена в друг род (4, 5).

Ha бaзama на биохимико-генетичен анализ и проведено сравнение на популациите на 
сребристата  каракуда  Carassius  gibelio от  реките  Струма  и  Велека  (България)  и  яз. 
Керкини  (Гърция),  както  и  тези  от  яз.  Дреновец  и  Полетковци  (северозападна 
България). Определена е биохимико-генетичната структура на вида чрез прилагане на 
скорбелно-гелова електрофореза и изоелектрично фокусиране на пет ензимни и една 
неензимна  протеинови  системи  (кодирани  от  18  локуса).  Генетичните  честоти  на 
полиморфните  локуси  PROT -3  *,  EST -  1  *,  mMEP *  и   SOD* биха  могли  да  се 
използват  за  разграничаване  на  популациите  на  вида.  Всички  останали  изследвани 
ензимни  системи  имат  обща  електрофоретична  подвижност  при  сравняваните 
популации (7).



2. Фаунистични и ихтиогеографски приноси

Установено  е  съвременното  разпределение  на  видовете  Barbatula  barbatula и 
Oxynoemacheilus bureschi в България и се сравнява с публикувани по-стари данни по 
темата. Установена е тенденция за изчезване на  B. barbatula в източната част на своя 
ареал в  България с паралелно разпространение на  B.  bureschi от  типичните за  него 
находищата, както и съвместното съществуване на двата вида (8).

Река Места /Нестос е типична трансгранична речен разположена в Източните Балкани и 
преминаваща през България и Гърция. През последните десетилетия, различни усилия 
бяха положени за насърчаване на осведомеността за интегрирано управление и защита в 
рамките на международното законодателство и по този начин пряко да се допринесе за 
оценката  на състоянието на  речната  екосистема чрез  рибни биоиндикатори.  По тази 
насока  е  подготвен  интегриран  и  обновен  списък  на  рибната  фауна  на  р.  Места  и 
нейните  притоци.  Дадено  е  описание  на  ихтиологичния  комплекс  на  системата  от 
извора до устието на реката и нейните притоци за период от почти седемдесет години, 
тези данни са също сравнени с сегашната композиция на ихтиофауната. Бяха отчетени 
общо 25 вида сладководни риби. Тринадесет видове бяха характеризирани като нативни 
или ендемични за този речния басейн. Освен това, седем вида са били характеризирани 
като интродуцирани и още пет като чуждоземни.  Тези последни видовете,  срещащи 
благоприятна среда в два язовира, създадени за производство на ектрическа енергия, 
състоят  28,66%  от  общия  улов.  От  друга  страна,  автохтонни  видове  доминират  в 
главното течение на реката. Броят на чуждоземни лимнофилни видове се увеличава във 
времето за сметка на местните реофилни. Това се дължи на антропогенните промени, 
главно унищожаване на микрохабитатите и интродукциите (6, 14, 24).

Понтийското речно попче,  Neogobius  fluviatilis (Pallas, 1814),  e открит за първи път в 
Гърция през август 2011 година. Осем екземпляра са открити в гръцко-турския участък 
на река Марица-Еврос, на 65 километра над нейната делта. Въпреки, че видът е бил 
наскоро  открит  в  Тунджа,  приток  на  Марица  в  България,  никога  преди  не  е  бил 
намерени в основното течение на Марица. Въпреки че долното течение на реката не е 
добре проучено ихтиологически, малко е вероятно, че един такъв вид ще остане досега 
незабелязан в тази река и следователно, предложена е и хипотезата да бъде третиран с 
голяма вероятност като чуждоземен за системата. Въпреки това, тъй като басейна на 
река Марица е имал геоложки връзки с Мраморно море и Черно море в миналото и е в 
непосредствена близост до местните популации на Neogobius fluviatilis, статуса на вида 
е  категоризиран  като съмнителен  докато не  са  извършени по-подробни генетични и 
морфологични проучвания (18).

През  периода  2009-2010  г.  са  проучени   шест  влажните  зони  по  поречието  на 
българския  участък  на  река  Дунав.  Открити  са  30  вида  риби,  10  от  тях  са  с 
консервационна значимост . Най-високо видово разнообразие е регистрирано в езерото 
Сребърна и най-ниското в блатата Гарван. Стопанският риболов във влажните зони е 
загубил вече своята икономическа значимост, поради резкия спад на рибните запаси и 
деградацията на съобществата. Обемът на постоянни водни обекти в региона, режимът 
на наводнения и редовната връзката с реката са факторите, определящи добрият статус 
на рибните съобщества (15).

През 2006 г. на Научно-техническата и икономическата комисия по рибарство (STEFC) 
на ЕС предложи да бъде изключен Черноморският регион от списъка на естествения 
ареал, където обитава европейската змиорка Anguilla аnguilla. Основната концепция на 
тази идея  е,  че  уловените в  района на  Черно море змиорки представляват избягали 
екземпляри от рибовъдни стопанства в някои крайдунавски страни. Извършен е опит да 



се  даде  косвен  отговор  на  въпроса  дали  Черно  море  е  краят  на  естественото 
разпространение на вида на базата на литературни данни и тригодишно пробонабиране. 
В заключение може да се добави, че видът и нативен и винаги присъствал в региона, но 
никога не е бил в изобилие и не представлявал обект на стопански риболов (25).

Изяснено е точното пространствено разпространение на видовете попчета, обитаващи 
водните тела в България. Това е извършено и представено така, че да става веднага ясно 
колко  вида  обитават  дадена  система.  Направени  са  карти  за  разпространението  им, 
също са снимани на висока резолюция. Изяснено е, че Neogobius platyrostris не се среща 
в България. За пръв път се съобщава  Pomatoschistus bathi в българския черноморски 
сектор. Преоткрива се  Benthophiloides brauneri в ез. Шабла-единственото находище в 
България, като последните данни за него са от преди 40 години. Локализирани са най 
южните находища по дунавските притоци, където обитават попчетата. Отбелязва се, че 
колкото разстоянието от р. Дунав расте на юг, толкова тяхното разнообразие и биомаса 
спада (26, 29). 

3. Приноси касаещи изясняване на някои аспекти от екологията на рибите

Изследвани са някои биологични характеристики на  Carassius gibelio като възраст на 
съзряване,  полово  съотношение,  темп  на  растеж  и  кондиция  от  три  находища  в 
българския участък на река Дунав. Изследваните екземпляри достигат полова зрялост 
на  едногодишна възраст.  През1988  г.,  популацията  на  вида  от   Видин се  състоя  от 
мъжки  и  женски  индивиди  в  съотношение  приблизително  1:3.  Индивидите  от 
дунавската популация от Видин и Силистра се характеризират с умерен темп на растеж, 
докато тези от Байкал с висок темп на растеж, в сравнение с други 5 изследвани през 
различни години дунавски контингента,  както и 8 популации на вида от други реки. 
Изследваните популации са се оказали с добра кондиция (11).

4. Научно – приложни приноси

Високото ниво на ендемизма на сладководните риби в региона на балканите подчертава 
необходимостта за оценка на риска от чуждоземните  видове, с цел мерки за управление 
и контрол. Това може да стане с предварителен скрининг инструмент, като например 
Fish  Invasiveness  Screening  Kit  (FISK),  който  предоставя  поне  една  полезна  първа 
стъпка. На базата на информацията  за 43 чуждоземни и интродуцирани сладководни 
риби  в  четири  балкански  страни,  FISK  надеждно  дискриминира  инвазивните  от 
неинвазивните видове. С калибрираща прагова стойност 9.5 се прави разлика между 
видовете от среден и висок риск sensu lato, които биха могли да станат инвазивни. 12 от 
43  разглеждани  вида   бяха  оценени  от  учени  произхождащи  от  две  или  повече 
балкански  страни,  а  останалите  31  вида  бяха  оценени от  един единствен  оценител. 
Използването на прага на 9.5, окачестви 3 вида като от нисък риск, 10 като от среден 
риск и 30 от висок риск, като последната категория се състои от 26 от умерено висок 
риск, 3 от висока степен на риск, както и 1 вид от много висок риск. Нивото на доверие 
в оценките е относително постоянно за всички разглеждани видове риби, което показва 
съгласуваност между оценителите (20).

Според официални източници ( ИАРА) попчета в промишлените улови заемат второ 
място  след  цацата.  В  действителност  тези  улови  са  много  по-високи,  тъй  като 
регистрираните в ИАРА са по-малко от 10% (по неофициални данни). За пръв път са 
изследвани  попчета  в  България,  с  аспект  информацията  относно  видовия  състав  в 
любителския  риболов  и  промишлените  улови.  Изследването  обхванаа  повечето  от 



българската черноморска акватория за периода 2009-2012 г. Местата за пробонабиране, 
оборудването и техниките на улова бяха избрани да бъдат възможно най-близки до тези, 
които  използват  местните  рибари.  Проведени  са  също  наблюдения  върху  местните 
пазари, както и интервюта с рибари. 8 вида попчета от  обитаващите 24 територията на 
България,  бяха  представени  в  извадката  .  Най-големият  процент  е  взел  стронгила 
(Neogobius melanostomus), следван от черното попче (Gobius  niger), кадънката (Gobius  
cobitis)  и  широкоглавото  попче  (Neogobius  eurycephalus).  По-малка  част  в  уловите 
показат  от  лихнусът  (Mesogobius  batrachocephalus).  Установени  са  най-малки 
количества  за  тревното  попче  (Zosterisessor  ophiocephalus)  ,  голямоглавото  попче 
(Neogobius cephalargoides) и скалното поче  (Gobius paganellus) . Също така има ясни 
индикации за прекомерния улов на този рибен ресурс (19).

Пъстървовите реки в България се характеризират с естествено беден видов състав на 
ихтиоценозата. Това прави съществуващите рибни индекси основани на богатството на 
видовете  неприложими като  показатели  за  оценка  на  качеството  на  околната  среда. 
Предложен е алгоритъм за оценка на екологичното състояние на всички пъстървови 
реки в рамките на двете екорегиони в България съгласно Рамковата директива за водите 
– екорегион 12 и 7. Използвани са 10 ихтиологични параметри : общ брой и биомаса на 
ихтиофауната, общ брой, биомаса и броя възрастови групи на пъстървите от род Salmo, 
процентите в броя и възрастовите  групи на главоча (за дунавските притоци), процент 
на  броя  на  шаранови  видове,  процент  на  броя  на  интродуцираните  видове, 
здравословното състояние на рибите на ихтиоценозата. Стойностите на използваните 
параметри са организирани в четири степени, със съответните стойности 0 , 1 , 3 и 5.  
Интегрираният Пъстървов Речен Индекс – Trout River Index (TRI) се изчислява като 
сбор от тези стойности. Оценката на качеството на околната среда се извършва чрез 
сравнение на стойностите, получени с референтни стойности на TRI като се отчита и 
видът  на  реката.  Предложеният  алгоритъм  е  тестван  за  оценка  на  екологичното 
състояние на пъстървовите речни участъци в рамките на дунавския и егейския басейни 
(22).

Съставен е  индекс за  оценка на  състоянието на водните тела  в  България,  съгласно 
Рамковата директива за Водите. Основан е на някои лесни за отбелязване биологични 
показатели  на  ихтиоценозите.  От  тези  метрики  и  на  базата  на  дадени  таблици  се 
изчислява индексът. В случай той е доста гъвкав, тъй като при изчислението му няма 
нужда  да  се  измерват  физико-химичните  параметри  на  средата,  а  само  биологични 
показатели.  Отбелязва се при кои случаи не работи и при кои трябва да се прилага 
внимателно (има само помощни функции.) Разработена е и разновидност на индекса за 
пъстървовите реки, тъй като в тези рични участъци отсъствието на видово обилие не 
винаги означава влошен екологичен статус (30).


