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в Заседателна зала на База 3 на Института по биоразнообразие и екосистемни
изследвания (ИБЕИ) – БАН, ул. “Акад. Георги Бончев”, №1, бл. 23, на открито
заседание.
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гъбно разнообразие и ресурси“ при ИБЕИ-БАН, ул. „Акад. Георги Бончев“, №1, бл. 23,
стая 403.

1. Увод, цел и задачи
Лечебните растения са били и продължават да бъдат обект на интерес, тъй като
тяхното проучване е път към профилактиката и лечението на редица заболявания. По
данни на Световната здравна организация, около 80% от всички хора по света използват
лечебни растения, като техният брой непрекъснато нараства.
По-голямата част от видовете на род Sideritis L. (Lamiaceae Lindl.) са
разпространени в Медитеранската област. Родовото име произхожда от гръцката дума
„σίδερο“, която означава желязо. То е свързано с използването на билката в древността
за лечение на рани, причинени от метални оръжия (Obon De Castro and Rivera Nunez,
1994). Видовете от род Sideritis са известни като Планински чай, тъй като голяма част от
тях са разпространени в планинските райони. Таксономията на рода е сложна и все още
недостатъчно изяснена – съществуват различни концепции за неговото подразделяне и
статуса на отделни таксони. В България се срещат четири вида: S. scardica, S. syrica, S.
lanata и S. montana. Три от тях имат ограничено разпространение и са включени в
Червена книга на България (Евстатиева 2011а и б, Стоянов 2011), а S. montana се среща
в цялата страна. Обект на настоящото проучване са трите консервационно значими вида,
които са част от голямото разнообразие на Балканския полуостров. Според Turrill (1929)
Балканите са по-богати на флора отколкото всяка друга сравнима област от Европа.
Stevanovic et al. (2003, 2007) посочват, че флористичното богатство на Балканския
полуостров включва повече от 8 000 вида, от които 2 500 – 2 600 са ендемични. S. scardica
е балкански ендемит, поради което запазването на естествените му находища е
приоритетна и особено актуална задача. Тази задача е важна и поради факта, че видът е
ценно и търсено лечебно растение с множество фармакологични активности.
Естествените му находища са подложени на силен антропогенен натиск, което е причина
за критичното състояние на вида. S. scardica и S. syriaca са част от 89-те вида лечебни
растения с консервационен статус (Petrova and Vladimirov 2009). S. syriaca е рядък вид за
българската флора с ограничено разпространение само в един флористичен район –
Странджа. Находищата му са критично застрашени, поради което видът е защитен от
Закона за биологичното разнообразие - ЗБР (включен в Приложение №3). S. lanata също
е вид с консервационно значение, тъй като у нас се среща ограничено - само във
флористичен район Струмска долина. Видът не се използва като лечебно растение и
поради това не е подложен на антропогенен натиск. S. scardica и S. syriaca са широко
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използвани в народната медицина за лечение на болести на дихателната (бронхити,
белодробен емфизем, астма) и отделителната система (като диуретик). Лечебните им
свойства са свързани с техния фитохимичен състав, включващ голямо разнообразие от
биологично активни вещества: терпени, етерични масла, фенолни съединения,
иридоиди, кумарини, лигнини, стероли. Поради това в тази област са проведени
множество изследвания, насочени към разкриване както на състава, така и на
активностите, които проявяват растителните екстракти. Съдържанието на фенолни
съединения има водещо значение и може да се използва като фитохимичен показател за
качеството на посочените видове, в това число и на култивираните. Оценката на това
качество се налага и поради факта, че култивирането се утвърждава все повече като найсигурния начин за устойчиво ползване на растителна суровина от лечебни растения. Този
начин на опазване на видовете съответства на поставените пет стратегически цели
(„Целите от Аичи“) в приетия Стратегически план за биологичното разнообразие 2011 2020, който е част от Протокола от Нагоя (подписан от България на 23.06.2011).
Във връзка с решаването на съществуващите все още неизяснени въпроси се
очертава необходимостта от цялостно проучване върху биологията и фитохимичния
състав на видовете, състоянието на техните популации, флористичния състав на
естествените находища и функционалното място, което заемат.
Целта на настоящата дисертация е да се направи биологично и фитохимично проучване
на видовете с природозащитен статус от род Sideritis в България.
За постигане на целта са поставени следните основни задачи:
 Да се проучи видовото разнообразие и да се направи анализ на флората на
естествените находища на трите изследвани вида
 Да се направи оценка на състоянието на популациите на видовете от род Sideritis
 Да се определят характерът и границите на морфометричната изменчивост на S.
scardica и S. syriaca
 Да се допълнят съществуващите данни за биологията на размножаването на
видовете с изследване на S. syriaca
 Да се проучи количественият и качественият състав на фенолните съединения в
проби на видовете-обекти от естествените находища и от култивирани площи
 Да се изследва антитуморната активност на S. scardica и S. syriaca
 Да се подпомогне разширяването на култивирането като най-сигурния начин за
опазване на видовете и същевременно осигуряване на растителна суровина чрез
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провеждане на информационни срещи, издаване (разпространяване) на наръчник,
предоставяне на посадъчен материал, фитохимични анализи на количественото
съдържание на основните биологично-активни вещества.

2. Литературен обзор
Представен е литературен преглед, включващ информация за таксономичната
структура и разпространение на род Sideritis, за проведените биосистематични
изследвания на видовете, разпространени в България, тяхната морфология, биология,
хорология, състояние на естествените им находища. Проследени са фитохимичните
изследвания, които са насочени към охарактеризирането на основните биологичноактивни вещества: терпени, етерични масла, фенолни съединения. Посочени са много
примери за използването на видовете в народната медицина, както и установените
фармакологични

активности,

които

притежават,

а

именно:

антибактериална,

антивирусна, противовъзпалителна, антиоксидантна, гастропротективна, цитотоксична.
Отбелязани са проведените изследвания, свързани с възможностите и начините за
култивиране на видовете.

3. Материали и методи
3.1. Обект на изследването
Обект на изследване в настоящата дисертация са видовете от род Sideritis с
природозащитен статус в България, а именно Sideritis scardica (застрашен), Sideritis
syriaca (критично застрашен и включен в ЗБР) и Sideritis lanata (застрашен). С цел
разглеждане на получените резултати в по-широк контекст в рамките на рода, за
сравнение в изследването е включен Sideritis raeseri Boiss. and Heldr. (приет за синоним
на S. syriaca от Heywood, 1972) от находища от Македония и Албания.

3.2. Изследвани естествени находища и площи
на култивиране
Теренните изследвания са проведени в периода юли 2012 – март 2016. Изследвани са 18
естествени находища, които са част от 5 флористични района в България: Пирин,
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Славянка, Средни Родопи, Странджа, Струмска долина. Посетено е и класическото
находище на S. scardica – Шар планина в Македония (връх Люботен).
Таблица 1 Изследвани естествени находища
вид
Sideritis
scardica

флористичен
район
Пирин

Славянка

Средни Родопи

Sideritis
syriaca

Странджа

Sideritis
lanata

Струмска долина

находище

номер на популация

връх Орелек
връх Свещник
хълм, западно от с. Ново Ляски
връх Шабран
Гоцев връх
Голям Царев връх
Долен Койнар (поляна западно над
Парилски дол)
рид Мурсалица
скалист хълм, източно от с.
Триград
скалист хълм, западно от с.
Триград
Червената стена (Добростански
рид)
Пейково
Големият Валог
Докузак
Кресна
Каменица
Сливница
Сандански

1 – Пирин
2 – Пирин
3 – Пирин
4 – Славянка

5 – Средни Родопи
6 – Средни Родопи

7 – Средни Родопи
1 – Странджа
2 – Странджа
3 – Странджа
1 – Струмска долина
2 – Струмска долина
3 – Струмска долина
4 – Струмска долина

Освен изследване на видовете обекти в техните естествени местообитания са
проведени наблюдения върху натрупването на фенолни съединения на растения (S.
scardica и S. syriaca), отгледани в култура. Наблюденията са осъществени в 21 селища на
16 общини в 8 области, отбелязани на фиг. 1.
Фигура 1 Географско
разположение на
изследваните култивирани
площи
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3.3. Флористични методи
В резултат на приложения трансектен метод са събрани във възможно най-пълен
състав и определени видовете спорови и семенни растения от всяко изследвано
находище. По този начин е направено описание на т.нар. локална флора, характерна за
всяко находище, в което екологичните условия са сравнително еднакви във всичките му
части. Важна стъпка в изследването на локалната флора е определяне на нейното
функционално място в обхвата на по-големите флорогенетично обособени единици. За
целта се прилагат различни анализи, водещи до по-пълното проучване на произхода на
изследванта флора и нейните елементи, както и такива даващи информация за екологогеографско-морфологичното единство на флорните елементи с обкръжаващата ги среда.
Поради това са направени анализи на екологичните изисквания на видовете, определени
са индикаторите на фитоклиматичните условия – геоелементите, биологичният тип на
видовете и жизнените форми. Установен е броят на ендемитите и на видовете с
природозащитен статус. Проследено е антропогенното въздействие.
За всяко находище са определени географските координати, надморската
височина, изложението, наклонът на терена, видът на основната скала. Отчетено е
общото

проективно

покритие

на

растителността.

Определена

е

хабитатната

принадлежност в съответствие с Директива за хабитатите 92/43 (Кавръкова, 2009).

3.4. Оценка на състоянието на популациите на
видовете от род Sideritis
Определянето на природозащитното състояние следва характеризиране на
оптималните условия за благоприятното развитие на видовете и установяване на
застрашаващите фактори. В процеса на теренните изследвания са събирани данни
основно в три направления: 1) Брой и големина на популациите, 2) Оценка на
абиотичните и биотичните фактори и 3) Оценка на антропогенното въздействие.

3.5. Методи за морфометрични изследвания
Морфометричните изследвания включват видовете S. scardica и S. syriaca.
Изследвани са общо 10 находища. На всеки индивид са измервани 13 оригинални и 4
производни морфометрични показатели, изобразени на Фиг. 2.
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При статистическата обработка на резултатите основните цели, които са
набелязани, са следните: 1) установяване на степента на изменчивост на различните
йерархични нива; 2) проверка за наличие на достоверни разлики между видовете и между
популациите в рамките на видовете и 3) установяване на сходството между популациите
и проверка за групиране между тях.
Достоверността на разликите между видовете и между популациите по
отношение на отделните признаци е анализирана с помощта на дисперсионен анализ
(ANOVA), следван от post-hoc тест на Tukey при вероятност p≤0.05. Анализът е направен
с помощта на статистическата програма SPSS v.11. За всяка популация с помощта на
Microsoft Excel са изчислени основните вариационно-статистически показатели: средна
аритметична стойност, стандартна грешка, стандартно отклонение, вариационен
коефициент и показател на точност, изчислен като процент на стандартната грешка от
средната аритметична. Степента на изменчивост е оценена на базата на вариационния
коефициент. Връзката между изследваните морфометрични белези е тествана с помощта
на корелационен анализ, като е приложена линейна корелация (Pearson’s product-moment
correlation). Корелационният коефициент (r) е изчислен с програмата SPSS 11. При
наличие на достоверна корелация (т.е., корелационен коефициент, достоверно различен
от нула), тя е оценявана по 5-степенна скала (Fowler and Cohen, 1994). Диференциацията
между популациите е изследвана с помощта на два подхода. Първият подход е
използване на графично сравнение по метода на Jentys-Szaferowa (1951). Вторият подход
е свързан с изчисляване на сходство/дистанция между популациите на базата на
изследваните морфометрични признаци. Като показател е използвана Евклидова
дистанция. На базата на изчислените дистанции между двойките показатели е построена
матрица на дистанциите. Матрицата на евклидовите дистанции е използвана за
клъстерния анализ. Построена е дендрограма по метода на групи от непретеглени двойки
средни аритметични (UPGMA). За построяването на дендрограмата е използвана
програмата DendroUPGMA (genomes.urv.cat/UPGMA; Garcia-Vallve et al., 1999).
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Фигура 2 Морфометрични показатели

3.6. Сканинг-електронномикроскопско (СЕМ)
проучване на власинки
Наблюдавана е структурата и повърхността на покривни власинки от стъбло,
лист и чашка на S. scardica и S. syriaca, с помощта на сканиращ електронен микроскоп
JSEM-5510. При СEM изследването е следвана методиката, предложена от Терзийски
(1981).

3.7. Методи за изследване на биологията на
размножаване
Изследвани са ембриологичните особености (върху трайни микроскопски
препарати), жизнеността на полена (чрез оцветяване с ацетокармин) и жизнеността на
семената (чрез тетразолов тест) на S. syriaca.
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3.8. Фитохимични изследвания върху
съдържанието на фенолни съединения
3.8.1. Количествено определяне
Количественото определяне се осъществява на базата на спектрофотометричен
метод, оптимизиран в ИОХЦФ, БАН за видове от род Sideritis (Alipieva et al., 2010).
Анализирани са общо 75 проби (23 проби от 2012 г., 31 проби от 2013 г. и 21 проби от
2014 г.). Направени са сравнения между диворастящите растения и тези, въведени в
култура при различни екологични условия.
Спектрофотометрично определяне на количественото съдържание на
общите полифеноли:
Съдържанието на тотални феноли е изчислено на базата на уравнението на стандартната
права за кафеената киселина, а получената концентрация е представена в mg/ml.
Спектрофотометрично определяне на количественото съдържание на
флавоноидите:
Съдържанието на флавоноидите е изчислено на базата на уравнението на стандартната
права за рутин, а получената концентрация е представена в mg/ml.

3.8.2. Определяне на качествения състав на фенолните съединения
Качественото определяне на фенолния състав на видовете от род Sideritis е
проведено в Институт по Химия, Природоматематически факултет, Скопски
университет, съвместно с колеги от Македония. Анализирани са общо 42 проби на
видовете S. scardica, S. syriaca, S. lanata, S. raeseri и S. taurica, събрани в периода 2011 –
2013 от България, Македония, Албания, Гърция и Турция. Използвана е LC/DAD/ESIMSn analysis – система.

3.9. Изследване на цитотоксичната активност
Изследвана е цитотоксичната активност на екстракти от S. scardica и S. syriaca
върху клетъчна линия HCT-116 (Human colorectal carcinoma cell line – клетки от
злокачествено образувание на дебелото черво). Анализите са проведени в Институт по
Токсикология на храните и Аналитична химия, Университет по Ветеринарна Медицина,
Хановер, Германия.
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Експерименталната работа включва четири основни етапа: 1) Подготовка на
растителните екстракти; 2) Подготовка на туморните клетки; 3) Tретиране на туморните
клетки с растителните екстракти и 4) Отчитане на резултатите. Етапи 1, 2 и 3 са
изобразени схематично на фиг. 3, а етап 4 – на фиг. 4.
Фигура 3

Фигура 4
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4. Резултати и обсъждане
4.1. Флористичен анализ
4.1.1. Флористичен анализ на находищата на S. scardica
Находищата на S. scardica се характеризират с голямо видово разнообразие,
включващо около 10% от българската флора. Като цяло най-богати на видове са
находищата в Родопите, което е свързано с различните типове местообитания. В
Славянка също се наблюдава голямо видово разнообразие, което е изразено в най-голяма
степен в подножието на връх Шабран. Находищата в Пирин се характеризират с наймалък брой видове.
Характерна е високата степен на автохтонност на флората, но съобществата, в
които участва видът са отворени с възможност за навлизане на нетипични видове.
В състава преобладават видове от клас Magnoliopsida (с около 84% от видовете
на подотдел Magnoliophytina), което е характерно за умерените и умерено субтропичните
райони на Холарктичното царство. Не е малък процентът (около 16% от видовете на
подотдел Magnoliophytina) и на видовете от клас Liliopsida.
За всички естествени находища на S. scardica е характерен висок процент на
ендемичните видове (български и балкански ендемити), който варира между 7 и 23% от
всички видове. Най-много ендемити са установени в находищата във флористичен район
Славянка, следвани от тези в Пирин, а най-малко в Родопите.
S. scardica е балкански ендемит и се среща само на специфични за него
местообитания, към които е строго привързан. Характерно за тези местообитания е
съчетанието на голяма надморска височина с медитеранско влияние. Варовиковата
скална

основа

допринася

за

формиране

на

термофилни

местообитания

от

средиземноморски тип и на по-голяма височина. Произходът и ареалът на род Sideritis
обхваща Медитеранската област и при проведените изследвания оптимални за
развитието на S. scardica се оказват по-южните райони. Така най-добро развитие се
наблюдава във флористичен район Славянка (особено в местността Долен Койнар и в
подножието на връх Шабран), следвано от Родопите (особено на рида Мурсалица, над с.
Мугла, което е и най-южното находище в Родопите) и най-слабо развитие – във
флористичен район Пирин.
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Естествените находища на S. scardica са част от природните местообитания от
европейска значимост. В състава им участват много защитени видове растения, които са
приоритетни за опазване. В Закона за биологичното разнообразие са включени 15 вида,
а 42 вида са част от Червения списък на висшите растения в България. Чрез опазване на
находищата на S. scardica ще се осигури и съхраняване на уникалното видово
разнообразие в тях.
Анализ на сходството между изследваните находища на S. scardica
С цел по-пълното и точно представяне на флористичното място на всяко
находище и връзката му с останалите е проведен клъстерен анализ. Клъстерната
дендрограма (фиг. 5) показва групирането на изследваните находища на базата на
флористичното сходство помежду им, изчислено чрез индекса на Jaccard.

Фигура 5

4.1.2. Флористичен анализ на находищата на S. syriaca
Находищата на S. syriaca заемат малка площ, но се характеризират с голямо
видово разнообразие. Най-много видове са установени в местността Пейковото.
Местообитанията се характеризират с варовикова скална основа, сухи плитки почви,
добро развитие на терофитните растения, сред които много едногодишни видове житни.
Разпределението на видовете от подотдел Magnoliophytina съвпада с
наблюдаваното в находищата на S. scardica, а именно преобладават видове от клас
Magnoliopsida (с около 84%), над тези от клас Liliopsida (16%).
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В естествените находища на S. syriaca преобладават субмедитеранските
елементи (броят на медитеранските също е голям). Това се дължи, от една страна на
южното положение на изследвания район, а от друга е резултат от микроклиматичните
особености на местообитанията с варовикова скална основа. Наблюдава се и значително
участие на европейските елементи.
Флората заема междинно положение между Европейската и Средиземноморска
област, като се доближава в по-голяма степен до Средиземноморската (особено по
отношение на броят на терофитите).
В изследваните находища са установени малък брой ендемични видове
растения, което говори за вторичния характер на местообитанията на

S. syriaca в

Странджа.
Като цяло, поради географският кръстопът, на който се намира Странджа,
флората й е представена от уникално геоелементно съчетание. В състава й участват
различни по произход и степен на еволюция видове с висока консервационна значимост.
Опазването на находищата на S. syriaca е част от опазването на това флористично
богатство.

4.1.3. Флористичен анализ на находищата на S. lanata
Находищата на S. lanata заемат малка площ. Местообитанията се характеризират
със силикатна скална основа, силно ерозирал почвен слой и ниско видово разнообразие.
Най-голям брой видове са установени в находището в района на град Кресна. То има и
най-голяма площ. Най-малък брой видове, както и най-малка площ има находището в
района на с. Каменица. Основна причина за наблюдаваната ниска степен на видово
разнообразие е от една страна малката площ, която заемат популациите на вида, а от
друга отразява спецификата на местообитанията му (като слабо конкурентен вид).
Геоелементният анализ показва преобладаващо участие на видовете с
медитеранска компонента. В находищата в района на с. Сливница и с. Каменица се
наблюдава доминиране на изцяло медитеранските видове. Това са и най-южните
изследвани находища. В най-северното изследвано находище (в района на град Кресна)
доминират европейско-азиатските видове, но е голямо и участието на медитеранските.
Във всички изследвани находища се наблюдава висок процент на терофитните видове,
което е типично за Средиземноморието.
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В находищата на S. lanata са установени малък брой ендемити - 2 вида. Това се
дължи на: малката площ, която заемат; силикатната скална основа; близостта на
находищата до населени места.

Заключение от флористичните анализи на находищата на
трите изследвани вида
Най-голямо видово разнообразие е установено в находищата на S. scardica. Те
сумарно заемат и най-голяма площ, включваща три флористични района. Най-малък
брой видове е установен в находищата на S. lanata. Това се дължи на спецификата на
местообитанията, за които е характерен.
Най-голям брой ендемити е установен в находищата на S. scardica, тъй като част
от тях са и най-големите формообразуващи огнища на Балканския полуостров (Пирин и
Славянка са локални центрове на активни формообразуващи процеси върху варовикова
скална основа).
В находищата на изследваните видове (S. scardica, S. lanata, S. syriaca) се
наблюдава голямо участие на флорни елементи с медитеранска компонента, което е в
съответствие с произхода и ареала на род Sideritis. Най-голяма част на видове с
медитеранска компонента (включително и типично медитеранските елементи) е
установена в находищата на S. lanata. Местообитанията му заемат периферната част на
псевдомаквисовите съобщества, за които е характерно доминиращото участие на
медитерански елементи.
Опазването на видовете от род Sideritis ще даде отражение и върху опазването
на много редки и застрашени видове от българската флора, тъй като местообитанията им
се характеризират с богат генетичен фонд, който е приоритет за съхраняване.

4.2. Оценка на състоянието на видовете обекти в
естествените им находища
4.2.1. Оценка на състоянието на S. scardica в естествените му
находища
Изследваните популации на S. scardica сумарно заемат голяма площ (641.5 ha),
но имат ниска плътност, поради голямото разстояние между индивидите. С най-голяма
площ е популацията в субалпийската част на Славянка (330 ha), следвана от тази в района
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на връх Орелек (200 ha), а с най-малка площ са тази на билната част на връх Свещник
(0.8 ha) и в Биосферен резерват Червената стена (0.5 ha).
Пространственото разпределение на индивидите е силно неравномерно, като са
установени площи с по-висока плътност и такива само с единични индивиди.
Размерът на индивидите не е строго генетично детерминиран, а е резултат от
условията на средата. При наличието на развит почвен слой се наблюдава значително повисоко проективно покритие, дължащо се на по-големите размери, а не на по-висока
численост на индивидите.
Проективното покритие варира силно, но при изследванията на ниво популация
във всички флористични райони е по-малко от 0.1%. Най-висока стойност е установена
в популацията в района на Мугла (0.028%). По-високи стойности са установени на ниво
субпопулация, като най-висока е в местността Долен Койнар (0.65%).
Общото състояние на S. scardica във всички изследвани популации е критично,
като най-застрашени са популациите в Пирин. Основната причина за критичното
състояние е антропогенният натиск, изразяващ се в масово събиране на цветоносните
стръкове още преди фазата на цъфтеж. Това прави невъзможно образуването на семена
и възпрепятства нормалното възобновяване на вида, което е изключително генеративно.
Регистрирани са много случаи на напълно унищожени растения, в резултат на
изкореняване и отъпкване.

В заключение:
От седемте изследвани популации на S. scardica в трите флористични района в най-добро
състояние е тази в района на Мугла (рида Мурсалица, от който идва и името Мурсалски
чай). Тя се характеризира с най-добро съотношение площ на популацията/проективно
покритие на вида. В значително добро състояние е и популацията в Славянка, като по
показателя проективно покритие на вида, субпопулацията в Долен Койнар има по-високи
стойности от това на популацията в Мугла. Основна причина за относително стабилното
състояние на тези (суб)популации е по-трудната достъпност до находищата и сътветно
по-ниският антропогенен натиск. Друга важна предпоставка за по-доброто развитие на
изследвания вид е наличието на добре обособена почвена покривка. Факторът надморска
височина е второстепенен, но се забелязва, че макар и високопланински вид, S. scardica
се развива най-добре в диапазона между 1400 и 1800 m. В близост до върховете (при
голяма надморска височина и почти липсваща почвена покривка) е установен само с
единични индивиди. По-малката надморска височина (660 – 800 m), каквато е в
находището в района на с. Ново Лески, съчетана с варовиковата скална основа и голям
14

наклон, също се оказва по-неподходяща за развитието на вида. Популациите на вида в
Пирин са застрашени в най-голяма степен. Като оптимални условия за развитието на
вида в естествените находища могат да се посочат: съчетанието на планински климат със
средиземноморско влияние, висока степен на осветеност, варовикова скална основа,
наличие на почвена покривка, отдалеченост от населени места.

4.2.2. Оценка на състоянието на S. syriaca в естествените му
находища
Изследваните популации на S. syriaca сумарно заемат малка площ (около 9 ha),
имат много ниски численост и плътност. С най-голяма площ е популацията в местността
Пейковото (8 ha), но това е и популацията с най-малка численост: едва 3 индивида,
намиращи се на голямо разстояние един от друг.
Пространственото разположение на индивидите в двете популации с по-висока
численост – в местностите Докузак и Големият Валог е представено като единични петна
с по-висока плътност, заемащи малка площ.
Условията на местообитанията позволяват разширяване на площта на
популациите, за което е необходимо подпомагане на възобновяването на вида.
Проективното покритие е ниско, като достига 0.3% в находището в местността
Големият Валог. Най-ниска стойност има в местността Пейковото, в която се доближава
до 0.
Общото състояние на S. syriaca в трите изследвани популации е критично, като
най-застрашена е популацията в местността Пейковото. Основната причина за
критичното състояние на тази популация е антропогенният натиск, дължащ се на
близостта на находището до републикански път. Рискът от цялостното му унищожаване
е много висок, а възможностите за запазване са минимални. В резултат на предприетите
мерки, антропогенният натиск в другите две находища е овладян, но все още
възстановителните процеси на популациите не са започнали (или са в начален етап).

4.2.3. Оценка на състоянието на S. lanata в естествените му
находища
Изследваните популации на S. lanata сумарно заемат малка площ (около 1 ha).
Размерите на отделните находища имат много близки стойности (около 0.1 ha), като в
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най-добро състояние е популацията в района на град Кресна. Пространствената
структура на популациите се характеризира с групово разпределение на индивидите.
Числеността е значително по-голяма на местата с подходящи за вида екологични
условия, а именно сухи и песъчливи, слънчеви местообитания. При всички изследвани
популации оптимални за вида се оказват ерозираните участъци на хълмовете, като найголяма плътност е установена в долната част на склона или по бреговете.
Проективното покритие на вида е ниско (между 0.5 и 1%), но на отделни
участъци (с размери до 100 m2) достига до 30% (района на град Кресна).
Видът се характеризира със слаба конкурентна способност, поради което е
установен само на ерозирани участъци, без плътна тревна покривка. Краткият и ранен
вегетационен период (март-май), типичен за медитеранските терофитни видове, е
стратегия за оцеляване. От една страна така се избягва конкуренцията на повечето
многогодишни растения, които се развиват по-късно, а от друга – се използва периода с
най-благоприятен температурно-влажностен режим.
S. lanata не представлява обект на интерес като лечебно растение, поради което
не е пряко засегнат от антропогенния фактор. Естествените му находища не се използват
като земеделски земи, поради силно ксеротермния им характер. Пашата също не
представлява заплаха, поради това, че в изследваните райони не е много застъпена
(особено в пролетния период), видът не може да се използва за храна от
селскостопанските животни, а отъпкването (извън вегетационния период) само би
допринесло за разширяване на благоприятните за вида условия. Потенциална заплаха
за местообитанията му представлява строителството и проектните предложения за
разширяване на пътищата, които могат пряко да засегнат част от популациите му. От
косвено действащите антропогенни фактори, потенциално най-застрашаващи са
навлизането в естествените находища на инвазивни видове растения. От тях са
установени използваните при озеленителните крайпътни дейности - Amorpha fruticosa,
Ailanthus altissima. Тяхното бързо размножаване при неконтролирани условия би довело
първо до засенчване на местообитанията, а после до пълното им заемане.
Общото състояние на S. lanata в петте изследвани популации е определено като
“Неблагоприятно - лошо”, поради малката площ на популациите на национално ниво.
Причина за малката площ, която заемат е, че през Струмска долина минава северната
граница на ареала на вида. В периода на инвентаризация на находищата не е регистриран
антропогенен натиск, но той съществува като потенциална опасност.
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Заключение от изследванията върху състоянието на
популациите на трите вида
От трите изследвани вида на род Sideritis, пред най-голям риск за съществуването
си е изправен S. syriaca. Неговите популации са най-малочислени и заемат най-малка
площ. Видът е включен в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие,
което е първата стъпка за подобряване на неговото състояние чрез осигуряване на охрана
на находищата му. Следващите действия, които трябва да се предприемат са свързани с
подпомагане размножаването на вида в ex situ условия и реинтродукция на получените
растения в естествените находища.
Пълна забрана за събиране е необходима и за другия изследван вид - S. scardica,
който също е обект на интерес като лечебно растение. Площта, която заемат популациите
му е голямо, но проективното му покритие има изключително ниски стойности. S.
scardica е включен в Списъка на видовете лечебни растения под специален режим на
опазване и ползване на основание на Закона за лечебните растения (чл. 10, ал. 1, 2 и 3),
при което е забранен за събиране за стопански цели от естествените му находища на
територията на цялата страна. Законът допуска събирането на стръкове за лична
употреба в количества до 2 kg (в свежо състояние) от един човек на ден. Тази мярка не е
достатъчна за S. scardica, тъй като търсенето му като лечебно растение е много голямо и
това създава огромен антропогенен натиск, изразяващ се в ежедневното събиране на
стръкове от голям брой хора. Така, при събирането, дори да е спазено ограничението от
два килограма на ден, още преди фазата на пълен цъфтеж, стръковете биват напълно
събрани. Това възпрепятства образуването на семена и прави невъзможно естественото
размножаване на вида (което е изключително полово). Популациите му са силно
фрагментирани, отделните индивиди са разположени на голямо разстояние един от друг,
което допълнително затруднява процеса на ентомофилното опрашване. Необходима е
пълната забрана за събиране чрез включването му в Закона за биологичното
разнообразие и осигуряване на охрана на находищата. Така ще се създадат условия за
стабилизиране на възрастовата структура на популациите чрез появата на ювенилни
растения, които по време на периода на инвентаризацията (2012 - 2015) не са установени
в нито едно находище.
В относително най-стабилно състояние е S. lanata, тъй като не представлява
интерес като лечебно растение. Естествените му находища имат малка площ и е
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необходимо тяхното опазване. Препоръките за подобряване на състоянието на вида са
насочени по-скоро към запазване на местообитанията му, а не към увеличаване на
числеността и плътността на популациите му.

4.3. Морфометрична изменчивост при S. scardica и S.
syriaca
4.3.1. Дисперсионен анализ
Резултатите от дисперсионния анализ показват статистически достоверно
влияние на фактора „находище“ по отношение на всички признаци. Това свидетелства,
че са налице достоверни разлики между находищата, които се дължат, както на разликите
в екологичните условия, така и на таксономичната принадлежност.

4.3.2. Анализ на изменчивостта в отделните находища
Нивото на фенотипната изменчивост на изследваните признаци в рамките на
популациите в повечето случаи е високо до много високо, измерено чрез стойностите на
вариационния коефициент.

4.3.3. Графичен анализ на варирането
Графичният анализ на варирането на признаците, извършен по метода на JentysSzaferowa (1951) показва, че най-силно вариращ признак е дължината на акумена (фиг.
6). Популациите от Странджа се характеризират със стойности под средната за всички
находища, което е очаквано предвид на ключовите разлики между двата вида.
Популацията от Червената стена заема междинно положение между S. syriaca и
останалите популации на S. scardica.
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Фигура 6 Диаграма на Jentys-Szaferowa за групирането и отклонението на
средните стойности за отделните находища спрямо общата средна стойност.
Съкращения за имената на отделните находища: SVE – Свещник, ORE – Орелек,
MUG – Мугла, TRI – Триград, CHE – Червената стена, GOC – Гоцев връх, SHA –
Шабран, STO – Стоилово, GVL – Големия валог, DOK – Докузак.

4.3.5. Клъстерен анализ
Клъстерният анализ се основава на матрицата на евклидовите разстояния
(дистанции) между отделните находища. Евклидовите дистанции са изчислени на базата
на всички отчетени признаци, включително и съотношенията. Клъстерната дендрограма
(фиг. 7) показва, че находищата на S. scardica се групират заедно, с едно забележително
изключение – находището от Червената стена, което е ясно обособено. Трите изследвани
находища на S. syriaca също ясно се групират заедно.

Фигура 7 Клъстерна дендрограма, представяща
групирането на изследваните находища на базата на
Евклидовите дистанции между тях, изчислени от
морфометричните признаци. Съкращенията на
имената на находищата са както във фигура 6.
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4.4. Сканинг-електронномикроскопско (СЕМ)
проучване на власинки от S. scardica и S. syriaca
При наблюдаване на структурата и повърхността на покривни власинки от
стъбло, лист и чашка не са установени съществени различия между S. scardica и S.
syriaca. Регистрирана разлика между двата вида е отбелязана в дипломна работа
(Севдалина Стоянова 1990), която се изразява в наличието на жлезисти власинки по
стъблото на S. syriaca и отсъствието им по това на S. scardica. Нашето наблюдение
потвърждава това заключение.
Наблюдаваните покривни власинки са прости, многоклетъчни. Дължината им
достига до 1 cm, а широчината до около 100 m. За двата изследвани вида е характерен
по-големият брой власинки по листнатия епидермис, отколкото по стъбления, а чашката
заема междинно положение.

4.5. Изследване на биологията на размножаване на S.
syriaca
Проучени са някои основни параметри на биологията на размножаване на S.
syriaca. Резултатите са близки до установените от Yankova-Tsvetkova et al. (2013) за S.
scardica.

4.5.1. Изследване на ембриологичните особености
♂ Мъжка генеративна сфера. Прашниците са четиригнездни с развитие на
плацентоиди. Прашниковата стена е четирислойна, устроена по Двусемеделен тип.
Състои се от епидерма, фиброзен ендотеций, ефемерен среден слой и секреторен
тапетум.

Мейозата

протича

без

съществени

отклонения.

Симултанната

микроспорогенеза води до образуване на тетраедрични и по-рядко на изобилатерални
тетради. Зрелите поленови зърна най-често са трибраздни, по-рядко 4-браздни, 3клетъчни (спермиите-клетки са дребни, със сферична форма, разположени в близост до
вегетативната клетка).
♀ Женска генеративна сфера. Плодникът е синкарпен, типичен за семейство
Lamiaceae (Poddubnaya-Arnoldi, 1982). Яйчникът е двугнезден, като във всяко от гнездата
20

се залага по една семепъпка. Добре развитата семепъпка е анатропна, тенуинуцелусна с
един интегумент. Археспорът е едноклетъчен. Развитието на зародишната торбичка
протича по основния за покритосеменните Polygonum (моноспоричен) тип от халазната
мегаспора, която функционира като ембриосак. Не са регистрирани форми на
апомиксисно размножаване, което се очертава като тенденция за цялото семейство
(Poddubnaya-Arnoldi, 1982). Зародишът и ендоспермът се развиват след двойно прогамно
оплождане.

4.5.2. Изследване на жизнеността на полена
Проведеният ацетокарминов тест показва висока поленова жизненост на S.
syriaca, надвишаваща 80%. Наблюденията са извършени върху 735 поленови зърна от
материал, събран от естественото находище на вида – Големият Валог (Странджа).

4.5.3. Изследване на жизнеността на семената (зародишите)
На базата на интензивността на оцветяване от тетразолов разтвор, зародишите са
класифицирани в пет групи. Получените резултати показват висока жизненост на
зародишите на изследваната популация – 62.36%.

4.6. Фитохимични анализи
4.6.1. Количествен анализ на общите полифеноли и на флавоноидите
в проби от S. scardica, събрани от естествените находища и от
култивирани площи в България
Направените анализи показват (фигура 8), че не съществува зависимост между
количественото съдържание на фенолните съединения и това дали изследваната проба
има диворастящ произход или е култивирана. Количеството на общи полифеноли варира
между8.21 и 18.82 mgCAE /g, а това на флавоноидите - между 2.79 и 9.27 mgRE/g. Найвисоко съдържание на общи полифеноли е установено в пробата от естественото
находище на S. scardica в Триград. От графиката се вижда, че пробите на растения,
отгледани в култура (с. Владо Тричков и с. Момчиловци) имат много близки стойности
до максимално установеното за естествените находища (Триград) от една страна, а от
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друга надвишават стойностите на фенолните съединения в други естествени находища
на видовете.
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Фигура 8 Количествено съдържание на фенолни съединения в проби от естествени
находища (с розов и лилав цвят) и от култивирани площи (светло- и тъмносин цвят) на
S. scardica.
Факторът надморска височина е от значение за количеството на фенолните
съединения, но не е решаващ. Най-високи стойности на изследваните съединения са
наблюдавани в районите на култивиране с по-голяма надморска височина (с.
Момчиловци - 1200 м.н.в., Лютово - 1200 м.н.в., Пашови - 1360 м.н.в.), но има и
изключения, както в положително (с. Владо Тричков - 510 м.н.в., Радомир - 650 м.н.в.,
София - 565 м.н.в.), така и в отрицателно (с. Триград - 1240 м.н.в.) отношение.
Типът на скалната основа няма решаващо значение, въпреки че всички естествени
находища са върху варовик. При култивирането се получават високи стойности на
фенолните съединения, както на варовик, така и на силикат.
От много голямо значение е осветеността и влажността на мястото за
култивиране. S. scardica е силно светлолюбив вид и не понася засенчване. Влажността
на почвата (прекомерното поливане) също оказват силно негативно влияние, както върху
съдържанието на БАВ, така и върху цялостното развитие на вида, като водят до бързо
отмиране на индивидите.
Периодът на събиране на пробите (съответно получената растителна суровина) е
препоръчително да става по време на фазата на пълен цъфтеж, без валежи, когато
количеството на фенолните съединения е най-високо. Сушенето на билката трябва да
бъде на сянка.
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Направената съпоставка на натрупването на фенолни съединения в различни
растителни органи (листа, цветове, цветоносни стръкове) показва по-високи стойности в
листата, отколкото в цветовете. Ето защо е препоръчително при приготвянето на чай
(чрез запарка) да се използват и първите една-две листни двойки.

4.6.5. Количествен анализ на общите полифеноли и флавоноиди в
проби от S. syriaca, събрани от естествените находища в България
Резултатите от спектрофотометричния анализ показват най-високи стойности на
общи полифеноли в пробата, събрана от Големия Валог (18.39 mgCAE/g). Много близки
стойности са установени в проби, събрани през два вегетационни периода (2012 и 2014)
от култивирана площ в Малко Търново. Тяхната средна аритметична стойност е 17.71
mgCAE/g. Като цяло в изследваните проби на S. syriaca се наблюдават много ниски
стойности на флавоноидите, които са в диапазона между 2.79 и 5.73 mgRE/g.

4.6.7. Количествен анализ на общите полифеноли и флавоноиди в
проби от S. lanata, събрани от естествени находища в България
Резултатите от спектрофотометричния анализ показват близки стойности на
фенолните съединения, които в сравнение с другите изследвани видове от рода са много
ниски. Съдържанието на общи полифеноли варира от 4.2 до 5.1 mgCAE /g, а това на
флавоноидите – от 1.75 до 2.82 mgRE/g. S. lanata е едногодишно растение, което не се
използва с лечебни цели. Поради това видът не е перспективен за култивиране.

4.6.8. Качествен анализ на полифенолното съдържание в проби от S.
scardica, S. syriaca, S. raeseri, S. taurica, S. lanata събрани от
естествените им находища на Балканския полуостров
С цел установяване на корелация между географското разпространение на
видовете и съдържанието на основните биологично-активни вещества е проведен анализ
на 42 проби на пет вида от род Sideritis, събрани от Албания, България, Гърция,
Македония и Турция. Резултатите от проведения LC/DAD/ESI-MSn анализи включват
идентифицирането на 33 фенолни съединения, класифицирани в следните основни
групи:
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 5 производни на хидроксиканелените киселини
 9 фенилетаноидни гликозиди
 4 неацетилирани флавоноид 7-О-алозил (12) глюкозиди
 13 ацетилирани флавоноид 7-О-алозил (12) глюкозиди
 1 флавон моноглюкозид
 1 флавон p-кумароил глюкозид
Резултатите от проведения анализ показват сходен състав на фенолните
съединения при изследваните 5 вида, което говори за тяхната генетична близост. От
идентифицираните 33 фенолни съединения, 8 са установени във всички изследвани
проби и тяхното процентно съдържание варира между 50 и 80% за S. scardica, S. syriaca,
S. raeseri и S. taurica и достига над 90% в S. lanata.
Като цяло се наблюдава добро разграничаване на фенолния състав на видовете от
двете секции Hesiodia (S. lanata) и Empedoclia (S. syriaca, S. raeseri, S. scardica, S. taurica).
Пробата на S. syriaca, събрана от Крит се различава съществено от останалите, а тази
събрана от България се доближава повече до S. taurica от Турция. Нейният състав застава
между този на S. scardica и S. raeseri. Пробите на S. raeseri, събрани от Албания и Гърция
са близки помежду си, а тези от Македония се доближават повече до S. scardica (събран
от България и Македония).

4.7. Цитотоксична активност на S. scardica
Метаноловият екстракт на S. scardica с концентрация 50 g/mL намалява
жизнеността на клетъчна линия HCT-116 (клетки от злокачествено образувание на
дебелото

черво).

Резултатите са отчитани
на всеки 24 часа до 120тия час. На фигура 9 се
вижда, че още на 24-тия
час се наблюдава лек спад
в

броя

на

туморните

клетки, в сравнение с този
в контролата (в която
Фигура 9

вместо екстракт е добавен
0.1% разтвор на DMSO).
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На 48-мия час броят на третираните туморни клетки е по-малък с 46% от този на
нетретираните, а на 72-рия час – с 65.75%. Най-висока активност се наблюдава на 96тия час, при което броят на туморните клетки (третираните с екстракт) се различава с
69.72% от контролата (т.е, само 30.28 % от туморните клетки показват жизненост). На
120-тия час се наблюдава увеличаване (с 5% от измерените на 96-ти час) на броя клетки,
което се дължи на изчерпване на растителния екстракт.

4.8. Деиности, пряко свързани с опазването
на S. scardica
Дейностите, пряко свързани с опазването на S. scardica включват: 1.)
реализирането на научно-приложен проект и 2.) предприемане на стъпки за промяна на
природозащитния статут на вида. Предприетите и осъществени дейности са в
съответствие

с

представения

стратегически

план

в

„Целите

от

Аичи

за

биоразнообразието“. По точка 1 в процеса на изпълнение на дисертационния труд бе
одобрен проект между ИБЕИ и ПУДООС (МОСВ) с ръководител доц. д-р Люба
Евстатиева по договор № 9299 от 14.10.2013 с тема: „Опазване на биологичното
разнообразие и устойчиво използване на Sideritis scardica Griseb. (Пирински/
Алиботушки/ Мурсалски чай)“.
В резултат от изпълнението на проекта са проведени срещи с жители на общо 30
селища (подредени в азбучен ред): Банско, Благоевград, Варвара, Велинград,
Гайтаниново, Голешово, Горна Брезница, Гудевица, Дебочица, Девин, Долна
Градешница, Изгрев, Катунци, Кюстендил, Лесичово, Лютово, Могилица, Ново Лески,
Пашово, Петрово, Пирин, Сливница, Смилян, Стара Кресна, Сушица, Тешово, Триград,
Ощава, Яворница, Якоруда. Това са главно населени места, които са в непосредствена
близост до подстъпите на находищата в трите планини. Предоставен е посадъчен
материал (под формата на разсад от създаден в ИБЕИ култивар), което количество е 2000
броя, както и наръчник за успешното му отглеждане (отпечатан в тираж от 100 броя).
По точка 2 от дейностите, въз основа на подробните научни изследвания по
отношение разпространението и състоянието на вида, както и установените по време на
изследването заплахи е изпратено писмо (с входящ номер 33-00-70) до министъра на
МОСВ (г-жа Ивелина Василева) с искане да се смени режимът на опазването му.
Приложено към писмото е предоставена подробна информация за състоянието на S.
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scardica, която включва снимков материал от 10 естествени находища в трите
флористични района, GPS - координати на находищата, стойности за проективното
покритие, плътността и числеността на популациите, застрашаващите фактори, както и
попълнени (през периода 2013 - 2015) унифицирани и одобрени от МОСВ бланки за
мониторингови наблюдения върху избрани пробни площи. Като резултат е издадена
Заповед на министъра на околната среда и водите от 16.03.2016 за пълна забрана за
събиране на S. scardica от естествените му находища.
Този резултат е важна стъпка в опазването на вида, тъй като единствено чрез
осигуряване охрана на находищата може да се постигне стабилизиране на популациите
и възстановяване на тяхната численост. Необходим е строг контрол и продължаване на
мониторинговите изследвания.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В резултат на проведеното биологично и фитохимично проучване на видовете с
природозащитен статус от род Sideritis в България са формулирани следните основни
изводи:
А. Изводи, получени при изследване на състава и състоянието на естествените
находища:
1.

Геоелементният анализ на състава на находищата на трите изследвани вида

показва преобладаващо участие на елементите с медитеранска компонента. Това
разпределение е най-силно изразено в находищата на S. lanata, при които преобладават
типично медитеранските видове.
2.

Участието на ендемични видове в изследваните находища е най-силно изразено

в местообитанията на S. scardica, като в част от тях (Славянка) то е доминиращо. Това е
индикатор за автохтонността на флората и потвърждава съществуването на
формообразувателно огнище.
3.

Местообитанията на всички изследвани находища на целевите видове са

приоритетни за опазване по Директива 92/43 на ЕС. Тези хабитати имат голямо значение
за съхраняването на уникална по своя състав флора, която е част от националното ни
богатство.
4.

Най-застрашен вид е S. syriaca, чиито популации имат най-ниска численост и

заемат най-малка площ. Това напълно обосновава предприетите мерки за неговото
опазване чрез включването му в ЗБР. Популациите на S. scardica заемат голяма площ, но
въпреки това състоянието им е критично, тъй като индивидите се намират на много
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големи разстояния един от друг, което допълнително затруднява опрашването и
възпрепятства размножаването. Поради лечебните свойства, които притежава, видът е
подложен на силен антропогенен натиск и за опазването му е необходима пълна забрана
за събиране чрез връщането му в ЗБР. Популациите на S. lanata заемат малка площ, но
състоянието на вида е стабилно и не се нуждае от допълнителни мерки за опазване.
5.

Пространственото разположение на индивидите в популациите на трите

изследвани вида е силно неравномерно (варира от единични и разпръснати индивиди до
мозаично структурирани). При S. scardica и S. syriaca то е резултат от силния
антропогенен натиск (който е основният лимитиращ фактор), а при S. lanata се дължи на
ниските конкурентни способности на вида и привързаността му към специфично
местообитание. Условията на местообитанията в находищата на S. scardica и S. syriaca
позволяват разширяване на площта на популациите им при ограничаване на
антропогенния натиск.
Б. Изводи върху биологични особености на изследваните видове:
6.

Нивото на фенотипната изменчивост на изследваните признаци в рамките на

популациите в повечето случаи е високо до много високо, измерено чрез стойностите на
вариационния коефициент.
7.

Групирането на находищата при клъстерния анализ подчертава обособеността

на двата таксона S. scardica и S. syriaca, както и дистанцираното положение на
популацията от Червената стена. Вариационният анализ показва, че средните стойности
на признаците от находището Червената стена в повечето случаи заемат междинно
положение между другите находища на S. scardica и тези на S. syriaca.
8.

Епидермисът на стъбло, лист и чашка на S. scardica и S. syriaca показва сходни

белези на структурата и повърхността на покривните власинки при двата вида.
9.

Наблюдаваните ембриологични особености на S. syriaca определят вида като

полово размножаващ се.
10.

Установената висока поленова и семенна жизненост на S. syriaca разкриват

висок репродуктивен капацитет.
11.

Ниската пластичност на мъжката и женската генеративни сфери (балансирани

процеси и консервативни структури, специализирани само в полово размножаване)
ограничават адаптативните механизми на S. syriaca.

В. Изводи получени от фитохимичните анализи и активности:
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12.

Количеството на общите полифеноли при S. scardica и S. syriaca е съпоставимо,

но количеството на флавоноидите при S. syriaca е около два пъти по-малко.
Съдържанието, както на общи полифеноли, така и на флавоноиди в S. lanata е значително
по-ниско.
13.

Направената съпоставка на натрупването на фенолни съединения в различни

растителни органи (листа, цветове, цветоносни стръкове) показва по-високи стойности в
листата, отколкото в цветовете.
14.

Култивирането на S. scardica и S. syriaca е целесъобразно и препоръчително, тъй

като получените растения притежават високо съдържание на биологично активни
вещества, равняващо се или дори превишаващо това на диворастящите. Високата
екологична пластичност на S. scardica позволява неговото култивиране в много райони
на страната, включително и извън естествения му ареал и височинния диапазон на
разпространение, като съдържанието на фенолни съединения остава високо.
15.

Резултатите от проведения HPLC анализ показват сходен състав на фенолните

съединения при изследваните 5 вида (S. scardica, S. syriaca, S. raeseri, S. taurica и S.
lanata), разпространение на Балкански полуостров, което говори за тяхната генетична
близост.
16.

Установено е добро разграничаване на фенолния състав на видовете от двете

секции Hesiodia (S. lanata) и Empedoclia (S. syriaca, S. raeseri, S. scardica, S. taurica), което
потвърждава тяхната добра таксономична обособеност.
17.

Пробата на S. syriaca, събрана от България (Големия Валог, Странджа) се

различава съществено от тази, събрана от остров Крит (S. syriaca), а се доближава много
до S. taurica от Турция. Нейният състав заема междинно положение между този на S.
scardica и S. raeseri. Получените резултати са хемотаксономично потвърждение за
съществуването на отделни видове, които във Флора на Европа са приети за синоними.
По-голямата близост на вида, събран от Странджа до този, събран от Турция подкрепя
становището за съществуването на S. taurica в България (Стоянов и Стефанов 1925, 1933,
1948; Стоянов и др. 1967).
18.

Проведените изследвания върху цитотоксичността на метанолов екстракт от S.

scardica показват висока активност върху клетъчна линия HCT-116 (клетки от
злокачествено образувание на дебелото черво) и откриват нови перспективи за
изследването на лечебните му свойства.
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6. Справка за приносите
на дисертационния труд
Научни приноси:
1. За първи път е направено мащабно проучване върху разпространението на
трите вида с природозащитен статус от род Sideritis в България. Разкрити са основни
закономерности в разпространението и условията на местообитанията.
2. Направена е флористична характеристика на 18 естествени находища в 5
флористични района, в които се срещат трите изследвани вида. Установени са две
нови находища за S. scardica. Едното от тях се намира при надморска височина (600
m), с което се разширява известната долна височинна граница на разпространение на
вида (от 1000 на 600 м).
3. Установен е геоелементният състав на изследваните находища, като са
отбелязани консервационно значимите и ендемичните видове.
4. Направена е оценка на състоянието на популациите на изследваните
видове, която включва подробна информация за площта, която заемат, числеността,
плътността, проективното покритие и застрашаващите фактори.
5. За първи път е установена степента на изменчивост на морфометричните
белези на S. scardica и S. syriaca от естествените им находища. Установени са ясни
различия в изследваните белези на индивидите в едно от находищата на S. scardica
(Червената стена), което заема обособено място в общата схема и подчертава
необходимостта от допълнителни изследвания за уточняване на таксономичното му
положение.
6. За първи път са установени някои особености в биологията на
размножаване на S. syriaca.
7. На базата на проведено широкообхватно проучване (включващо анализа
на 75 проби) е установено количеството на фенолни съединения в естествените
находища на видовете и в условията на култура, при което е допълнена
съществуващата информация за S. scardica и S. syriaca и са получени нови данни за
S. lanata.
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8. За първи път е направен качествен анализ на съдържанието на фенолни
съединения в проби от 5 вида на род Sideritis (S. scardica, S. syriaca, S. raeseri, S.
taurica, S. lanata), събрани от южната част на Балканския полуостров.
9. За първи път е изследвана и установена цитотоксичната активност на
метанолов екстракт от S. scardica върху клетъчна линия HCT-116 (клетки от
злокачествено образувание на дебелото черво).

Научно-приложни приноси:
10. Направени са карти на всички изследвани находища, като са нанесени
участъците с по-висока плътност на популациите.
11. Въз основа на установеното критично състояние на S. scardica, е изпратено
писмо (с входящ номер 33-00-70) до министъра на МОСВ с искане да се смени
статутът на опазването му и да бъде върнат в Приложение № 3 на ЗБР. Като резултат
е издадена Заповед на министъра на околната среда и водите от 16.03.2016 за пълна
забрана за събиране на S. scardica от естествените му находища.
12. Създадена е експериментална площ в Западни Родопи с размери 20 х 5
метра, с цел проучване на процеса на култивиране и осигуряване на материал за
фитохимични излседвания.
13. Изготвен е наръчник за успешното култивиране на S. scardica, който е
предоставен заедно с посадъчен материал на желаещите да започнат неговото
отглеждане. Наръчникът е издаден в тираж от 100 броя, а размножителният материал
включва 2000 броя растения за засаждане.
14. Проведени са срещи с жителите на 30 селища, с цел предоставяне на
информация за критичното състояние на S. scardica в естествените му находища и
представяне на алтернатива за снабдяване с растителна суровина чрез неговото
култивиране.
Декларация за оригиналност и достоверност
Резултатите, обсъжданията и изводите в научната продукция, които представям, са
оригинални и не са заимствани без цитиране от изследвания и публикации, в които нямам
участие.
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The present thesis aims at biological and phytochemical study of the Sideritis species
with conservation status in Bulgaria. The study includes broad range of topics related to the
analysis of flora in the localities of target species, evaluation of their population status,
morphometric variation of the perennial species, reproduction biology of Sideritis syriaca. The
quantitative and qualitative composition of the phenolic compounds of the species was studied
in detail both in their natural localities and in cultivation. Additionally, the anti-tumor activity
of S. scardica and S. syriaca was studied in laboratory test.
As a result of the floristic analysis total 358 plant species were recorded in the localities
of Sideritis scardica, 155 species in the localities of S. syriaca and 98 species in the localities
of S. lanata. In the case of S. scardica the highest plant diversity was found in the localities in
the Rhodopes and Slavyanka, where the percentage of endemic species was very high.
Predominant geolements in the localities of all three species were these having Mediterranean
component. The species of conservation importance and medicinal plants in the localities of the
three species studied were identified and analyzed. The natural habitats of all studied localities
of the three species are of high nature conservation importance and are among the priority
habitats for the EU. The population status of the three species studied indicates necessity of
measures for their conservation. The most endangered species is S. syriaca, whose populations
are characterized by the lowest census number and occupy the smallest area.
The morphometric variation of S. scardica and S. syriaca underlined the differences
between the two taxa, but also distinguished the population of S. scardica from Chervenata
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stena as having an intermediate position and, therefore, needing further investigation. The stem,
foliar, and calyx’s epidermis was similar in S. scardica and S. syriaca. The embryological study
of S. syriaca revealed a high reproductive capacity and confirmed the sexual reproduction as
main type of reproduction for this species, thus limiting at some extent its adaptive mechanisms.
The phytochemical studies have shown that the quantity of total phenolics in S. scardica and S.
syriaca has similar values but the quantity of flavonoids in the second species was lower. The
content of the two studied groups of compounds was significantly lower in S. lanata. The
accumulation of phenolic compounds was higher in the leaves, as compared to flowers. The
comparison between wild and cultivated plants showed that in some cases the quantity of
biologically active substances in the cultivated plants is not inferior to that in wild plants and
can be even higher, which fact allows to recommend the cultivation of the two species – S.
scardica and S. syriaca. The qualitative HPLC analysis included two species more (S. raeseri
and S. taurica), and the qualitative composition was quite similar, thus underlining the genetic
similarity of the species studied. The phenolic composition allowed to distinguish the species
belonging to the two sections Hesiodia and Empedoclia. Some differences were found between
S. syriaca from Bulgaria (Strandzha) and from Crete Island, and the Bulgarian sample was
closer to S. taurica from Turkey, which indicates unresolved taxonomic relationships and
necessity of further studies in this respect.
High phytotoxic activity of methanol extract of S. scardica was recorded regarding the
tumor cell line HCT-116, which offers new perspectives for studying the medicinal properties
of the species and its application.
Numerous activities were performed within the framework of scientific and applied
project, aimed at conservation of S. scardica. These include meeting with local people in the
regions close to the natural localities, providing information about the species status (as
presentation and printed materials), about the measures for its conservation and possibilities for
conservation. An experimental field for observations and investigations was established and
planting material was produced, which was put at disposal of people willing to cultivate the
species. An initiative for change of the conservation status of the species was launched,
consisting of well-grounded proposal for its protection. As a result of these efforts, an order
signed by the Minister was issued by the Ministry of Environment and Waters, fully prohibiting
the collecting of S. scardica from its natural localities.
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