БЪЛГАРСКА

АКАДЕМИЯ

НА

НАУКИТЕ

ИНСТИТУТ ПО БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
ОТДЕЛ “ЖИВОТИНСКО РАЗНООБРАЗИЕ И РЕСУРСИ”
ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА
АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА “БИОЛОГИЯ И АКВАКУЛТУРА”

Маргарита Христова Маринова

ЦЕСТОДИ ОТ СЕМЕЙСТВО HYMENOLEPIDIDAE (CESTODA: CYCLOPHYLLIDEA)
ПО ПТИЦИ ОТ СЕМЕЙСТВА ANATIDAE И RALLIDAE ОТ БЪЛГАРИЯ

АВТОРЕФЕРАТ
на дисертация за присъждане на
научна и образователна степен “Доктор”
Научна специалност: 01.06.02. “Зоология”

Научен ръководител:
доц. д-р Гергана П. Василева
Научен консултант:
проф. д.б.н. Бойко Б. Георгиев

София, 2016 г.

Дисертацията е разработена в рамките на докторантура на самостоятелна подготовка в
Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН. Докторантката работи като
редовен асистент в катедра „Биология и аквакултура” на Аграрен факултет на Тракийски
Университет, Стара Загора.
Дисертационният труд е с общ обем 306 страници и съдържа 47 таблици, 56 фигури и
1 приложение. Списъкът на цитираната литература съдържа 467 заглавия, от които 151 на
кирилица и 316 на латиница.
Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита на разширено заседание на
колегиума

на

отдел

"Животинско

разнообразие

и

ресурси"

при

Института

по

биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) - БАН, проведено на 21 ноември 2016 г.

Защитата на дисертационния труд ще се състои 21 декември 2016 г. от 14.00 часа в
Заседателната зала База 1 на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при
БАН, ул. „Ю. Гагарин”, № 2, на открито заседание на Научно жури (назначено със Заповед на
Директора на ИБЕИ–БАН № 186 / 22.11.2016 г.) в състав:
1. проф. д-р Яна Димитрова Мизинска-Боевска (ИБЕИ – БАН) - председател на
Научното жури
2. проф. д-р Мария Делова Шишиньова (СУ-БФ) - рецензент
3. доц. д-р Златка Михайлова Димитрова (ТрУ, Стара Загора) - рецензент
4. доц. д-р Мариана Станчева Панайотова-Пенчева (ИЕМПАМ – БАН)
5. доц. д-р Гергана Петрунова Василева (ИБЕИ – БАН) – научен ръководител
Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в библиотеката на
Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, София, ул. „Ю.
Гагарин”, № 2.

1. Увод
Паразитните червеи са важен фактор, регулиращ здравното състояние, а оттам и числеността
на популациите на гръбначните животни - техни гостоприемници. Тяхната висока степен на
специализация, многообразието от приспособления, които им позволяват съвместно
съжителство с гостоприемника, защита от имунните му механизми и синхронизиране на
жизнените им цикли, процесите на коеволюция и филогенетичните им взаимоотношения,
представляват научен интерес вече повече от две столетия.
Водоплаващите птици са интересен обект за изследване взаимоотношенията в
системата паразит-гостоприемник (Bush & Holmes, 1986; Gregory, 1990; Kokkotis &
McLaughlin, 2006). Географското разпространение на тази група птици, разнообразната
диета, включваща широк спектър безгръбначни животни, миграционните пътища,
осигуряващи достъп до различни местообитания, предопределят богат видов състав на
техните хелминти. Част от тях са ловни обекти, значителен брой видове са с природозащитен
статус, а друга част са домашни птици, което също ги прави атрактивни за провеждане на
хелминтологични проучвания.
Цестодите от семейство Hymenolepididae (Cestoda: Cyclophyllidea) са сред найразпространените хелминти по водоплаващите. Това би могло да се очаква, тъй като поголямата част от тях се развиват с участието на водни безгръбначни като техни междинни
гостоприемници (ракообразни, ларви на насекоми, малочетинести червеи, мекотели и др.)
(Cestode Life-Cycle Database по Lefebvre et al., 2009). Според последната таксономична
ревизия на Hymenolepididae (Czapliński & Vaucher, 1994), това е най-богатото на видове
семейство от циклофилидейните цестоди, което обхваща около 850 вида. От тях 620 са
установени в птици, предимно в Европа и Азия, като значителна част от видовете са паразити
по водоплаващите птици. Въпреки големия брой находки, преобладаващата част от тях имат
характера на фаунистични съобщения и не привеждат данни за морфологията на
установените видове. От друга страна, през последните десетилетия таксономията на
цестодите

претърпя

бързо

развитие,

особено

по

отношение

систематиката

на

Hymenolepididae. Бяха предложени таксономични ревизии на цели групи от родове и бяха
обособени нови подсемейства. Въпреки това, голяма част от видовете и някои от родовете
остават с неизяснен таксономичен статус (Czapliński & Vaucher, 1994), което се дължи на
няколко причини: 1) част от видовете са известни само по първоначалното си описание, което
често е доста оскъдно; 2) липсват достатъчно надеждни данни за морфологията на видовете;
3) много често типовите материали не са запазени за сравнение, а ако са – не са преизучени и
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преописани. Възниква необходимостта от изготвянето на нови, съвременни преописания и
таксономични дискусии, основани на цялостно проучване върху морфологията на видовете,
тяхното разпространение и гостоприемниковия им спектър. Такова проучване е добре да бъде
базирано, както на новосъбран материал, така и на преразглеждане на съществуващите
музейни колекции и типови материали.
Хелминтофауната на водоплаващите птици у нас е проучена недостатъчно, като
предходните изследвания са били насочени предимно към хелминти на домашните
водоплаващи птици и в преобладаващата си част не представят морфологични данни. Досега
цялостен анализ върху видовия състав, морфологията и таксономията, гостоприемниковия
спектър и разпространението на цестодите от семейство Hymenolepididae по птиците от
Anatidae и Rallidae у нас не е провеждан. Сравняването на хименолепидидната фауна на тези
две групи птици (Anatidae и Rallidae) ще спомогне за изясняване степента на
гостоприемникова специфичност на цестодите, което би могло да даде основа за понататъшни филогенетични и коеволюционни изследвания.
Съществена предпоставка за осъществяване на изследване върху хименолепидидите
по водоплаващи птици в България е обстоятелството, че в продължение на 10-годишен
период по единна методика е събран богат материал от цестоди по птици от семействата
Anatidae и Rallidae от различни райони в страната. Налице са и част от музейните материали
от предходни съобщения (Паспалев и Паспалева, 1965; Корнюшин и др., 1984), които се
нуждаят от допълнителни проучвания.
Изтъкнатите съображения определят мотивите за провеждане на изследванията,
включени в настоящия дисертационен труд.
2. Литературен обзор
В тази глава е направен обстоен преглед на хелминтологичните проучвания върху птиците от
семейства Anatidae и Rallidae в България и Европа, от който могат да се направят следните
по-важни изводи:
1. Хелминтофауната на водоплаващите птици у нас е проучена доста неравномерно.
До този момент са установени 49 вида цестоди от семейство Hymenolepididae, отнасящи се
към 16 рода, което е значително по-малко от известния до момента видов състав на тази
група цестоди в Европа. Предходните изследвания са били съсредоточени предимно върху
хелминти на домашните водоплаващи птици, не обхващат богатия видов състав на семейство
Anatidae, а птиците от семейство Rallidae са проучени спорадично.
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2. В преобладаваща част от досегашните съобщения на хименолепидиди от България
липсват морфологични и метрични данни за намерените видове. Досега цялостен анализ
върху видовия състав, морфологията и таксономията, гостоприемниковия спектър и
разпространението на цестодите от семейство Hymenolepididae по Anatidae и Rallidae у нас не
е правен.
3. В Европа до настоящия момент са установени общо 130 вида от семейство
Hymenolepididae по птици от Anatidae и Rallidae, принадлежащи към 25 рода. Въпреки
големия брой находки на хименолепидиди, преобладаващата част от тях са фаунистични
съобщения и не привеждат данни за морфологията на установените видове. Това поставя под
съмнение видовата идентификация, и предполага необходимостта от изготвянето на
съвременни преописания и таксономични дискусии, базирани на сравнителни проучвания на
типови материали.
4. Голяма част от родовете и видове хименолепидиди по Anatidae и Rallidae са с
недостатъчно изяснен гостоприемников спектър, като за преобладаваща част от тази група
цестоди по правило се счита, че паразитират в широк кръг гостоприемници (често и от двете
семейства). Досега не е правен сравнителен анализ на степента на гостоприемникова
специфичност на хименолепидидите от Anatidae и Rallidae.
3. Цел и задачи
Целта на настоящето проучване е да се установят видовия състав, разпространение и
гостоприемников спектър на цестодите от семейство Hymenolepididae, паразитиращи по
птици от семейства Anatidae и Rallidae в България, като същевременно се допринесе за
изучаването на тяхната морфология и таксономия.
За осъществяване на тази цел са изпълнени следните изследователски задачи:
1. Разкриване на видовия състав на цестодите от семейство Hymenolepididae по птици
от Anatidae и Rallidae в България.
2. Проучване на морфологията на установените видове. Сравнителен преглед на
предходните съобщения от Европа и анализ на таксономичното положение на видовете
хименолепидиди.
3. Таксономична структура и зоогеографска характеристика на фауната на
хименолепидидите по Anatidae и Rallidae в България.
4. Анализ на гостоприемниковия спектър и специфичност на установените видове
хименолепидиди в различните систематични групи гостоприемници.
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4. Материали и методи
Настоящото изследване се основава на собствен материал от района на бившия
Старозагорски окръг, гр. Гълъбово, гр. Раднево, гр. Казанлък, гр. Пловдив, гр. Горна
Оряховица и гр. Варна (отбелязани с колекционни номера MHM), както и музейни сбирки от
цестоди на водоплаващи птици от колекцията Институт по биоразнообразие и екосистемни
изследвания, БАН (отбелязани с колекционни номера IBER–BAS и BBG). Общо са
изследвани 242 екземпляра водоплаващи птици от 18 вида на сем. Anatidae и 2 вида на сем.
Rallidae.
Изолирането на цестодите, тяхното фиксиране и лабораторна обработка, свързана с
оцветяване и подготовка на микроскопски препарати са проведени по стандартизирана
методика (Дубинина, 1955; Georgiev et al., 1986).
Морфологията на хименолепидидите е проучена на микроскопи Оlympus BX51 и
Leica DM 2500, с бинокулярен рисувателен апарат, дигитална камера и специализиран
софтуер. Всички размери в описанията, дискусиите и сравнителните таблици са представени
в микрометри, с изключение на случаите, когато е посочена друга мерна единица.
Метричните и меристичните данни са представени като граница на вариране; в скоби са
посочени средните стойности, а с n е означен броя на измерванията.
За оценка на фаунистичното сходство на видовия състав на хименолепидидите от
Anatidae и Rallidae в България с фауната на други добре проучени европейски страни и
между гостоприемниците от различни родове, използвахме коефициента на Jaccard (S J) = [c/
(a+b-c)]×100, където “c” е броят на видовете общи за две сравнявани фауни; “a” и “b” – броят
на установените видове, съответно в I и II фауна (Дажо, 1975).
С цел точната идентификация на установените видове цестоди бяха проучени типови
екземпляри и допълнителни сравнителни материали на 12 вида от паразитологичните
колекции на Природонаучен музей, Женева (MHNG) и Национална паразитологична
колекция на САЩ, Национален природонаучен музей, Вашингтон (USNPC).
5. Морфология и таксономия на установените видове хименолепидиди от птици от
семейства Anatidae и Rallidae от България
В проучените 20 вида птици от Anatidae и Rallidae от България бяха установени общо 38 вида
от семействo Hymenolepididae, отнасящи се към 14 рода. В глава 5 са представени данни за
синонимията, морфологията, таксономията, гостоприемниците и находищата на всички
видове хименолепидиди, установени в Anatidae и Rallidae до момента в България (общо 59
вида). Включени са и описания на допълнително проучени типови и сравнителни материали.
4

Приведени са само бележки за родовете, чиито диагностични признаци са допълнени.
Родовите диагнози съответстват на публикуваните в Czapliński & Vaucher (1994).
Резултатите от проведеното изследване могат да се обобщят в следните основни групи
според техния характер и приноси:
1) Фаунистични: в България са установени 59 вида цестоди от 18 рода на семейство
Hymenolepididae (Таблица 1). За първи път за фауната на България се съобщават един род
(Wardoides) и 12 вида: Anatinella spinulosa, Diorchis brevis, D. asiatica, D. inflata, D. visayana,
Echinocotyle minutissima, Fimbriarioides intermedia, F. tadornae, Retinometra longivaginata, R.
longistylosa, Sobolevicanthus longistyleticus и Wardoides nyrocae. Нови съобщения за фауната
на Франция са видовете Diorchis americana и D. visayana. Находките на D. visayana, от
България и Франция са и първо съобщение на вида за Палеарктика.
2) Морфологични: изготвени са съвременни детайлни морфологични описания, които
документират находките на 38 вида от България и допълват по-ранните данни за тяхната
морфология и изменчивост. Данните допринасят за разрешаването на таксономични
проблеми и за осъществяване на критичен преглед на предходните находки и
гостоприемниковия спектър на видовете. Наред с широко използваните в систематиката на
Hymenolepididae морфологични признаци като форма и големина на ростелумните куки,
структура на цируса и цирусната бурса, настоящето изследване допълва признаците за
идентификация

на

видовете

от

родовете

Diorchis

и

Retinometra,

като

изяснява

диагностичното значение на структурата на половия атриум, наличието на полови папили и
сфинктери в терминалните полови протоци, позицията на вителариума спрямо овариума.
Изявени са и някои нови морфологични характеристики, които биха имали значение и като
диагностични признаци на родово ниво, като например позицията на матката и цирусната
бурса спрямо осморегулаторните канали при род Diorchis, и особености в структурата на
вагината при род Retinometra.
Описана е морфологията на 20 вида хименолепидиди, съобщавани до момента от България,
но само с фаунистични данни.
3) Таксономични:
– описан е един нов за науката вид – Diorchis thracica, по материали от Tadorna ferruginea от
България (Фиг. 1); видът се отличава от останалите видове от род Diorchis по големината и
формата на ростелумните куки, силно развитата надлъжна мускулатура на цирусната бурса и
наличието на два вагинални сфинктера (Marinova et al., 2015);
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Фигура 1. Diorchis thracica Marinova, Georgiev & Vasileva, 2015 от T. ferruginea от гр. Раднево,
синтипови екземпляри. А. Сколекс. В. Ростелумни куки. С. 'Мъжки' половозрял проглотид. D.
Хермафродитен проглотид. E. Постматюрен проглотид с развиваща се матка. F. Прегравиден
проглотид.
– преописани са типовите екземпляри на шест вида от род Diorchis: D. acuminata, D. ransomi,
D. longibursa, D. inflata, D. americana и D. jacobi;
– възстановена е валидността на D. acuminata (Фиг. 2); типовият материал е преописан и е
определен лектотип; предложена е новата синонимия на D. acuminata с D. ransomi и D.
longibursa;
– потвърдена е синонимията на D. jacobi с D. inflata.
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Фигура 2. Diorchis acuminata (Clerc, 1902) Clerc, 1903, синтипови екземпляри от Fulica atra
от Урал (Русия). A-В. Сколекс. С. Ростелумни куки. D. 'Мъжки' половозрял проглотид. E.
Хермафродитен проглотид. F. Прегравиден проглотид. G. Терминални полови протоци.
Детайлните морфологични описания са надеждна база за критичен преглед на
предходните съобщения на видовете, както и за изясняване на синонимията им. Въз основа
на настоящето изследване са уточнени валидните видове на родовете Diorchis и Retinometra.
За два вида хименолепидиди за първи път са установени като гостоприемници
следните видове птици: Tadorna ferruginea за Diorchis asiatica и Anas crecca за Retinometra
longistylosa. За 15 вида хименолепидидни цестоди за първи път за България са установени
като гостоприемници следните видове птици: Fulica atra и Gallinula chloropus за Diorchis
acuminata; Anser anser за Diorchis elisae; Anas crecca за Diorchis spinata; Aythya ferina и
Aythya nyroca за Diorchis parvogenitalis; Tadorna ferruginea за Fimbriaria fasciolaris; Aythya
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nyroca за Microsomacanthus abortiva; Aythya nyroca за Microsomacanthus baeri; Anas
platyrhynchos за Microsomacanthus compressa; Anas querquedula за Microsomacanthus
spiralicirrata; Aythya ferina за Retinometra skrjabini; Anas platyrhynchos за Sobolevicanthus
dafilae; Tadorna tadorna за Sobolevicanthus fragilis; Anas penelope за Sobolevicanthus gracilis;
Anas acuta и Anas penelope за Sobolevicanthus krabbeella; Branta ruficollis за Tschertkovilepis
krabbei.
6. Характеристика на хименолепидидната фауна на Anatidae и Rallidae в България
6.1. Таксономична структура на изследваната група в България
Фауната на Hymenolepididae, паразитиращи по птиците от семействата Anatidae и Rallidae в
нашата страна, наброява общо 59 вида, отнасящи се към 18 рода (Таблица 1).
Разпределението на видовете от фауната на групата в България по родове не е равномерно
(Фиг. 3). С най-много видове е представен род Diorchis (14 вида, 24%), следван от родовете
Microsomacanthus (11 вида, 19%), Sobolevicanthus (8 вида, 14%), Retinometra (6 вида, 10%), и
Diploposthe (3 вида, 5%). Останалите родове са представени с по един или два вида. В
процентното разпределение на броя видове на най-добре представяните родове в България и
Европа има доста сходства. И в европейската хименолепидидна фауна на тези две групи
птици, с най-богат видов състав са родовете Diorchis, Microsomacanthus, Sobolevicanthus и
Retinometra (Фиг. 3)

Фигура 3. Процентно разпределение на видовете в най-добре представените родове от
хименолепидидната фауна на Anatidae и Rallidae.
8

Обсъждане
Таксономична структура на хименолепидидната фауна на Anatidae и Rallidae в България
съставлява 45.38% от регистрираните в Европа представители на групата. Този резултат и
разликите в състава на фауните могат да се обяснят със следните причини: а) в Европа са
изследвани за хелминти видове гостоприемници, които не се срещат изобщо в нашата страна
или се срещат рядко; б) има видове-гостоприемници с високо консервационно значение,
които са проучени в много малки извадки; в) някои видове цестоди вероятно имат ендемично
разпространение; г) изследването е провеждане върху материал, събиран по време на
мигриране и зимуване, а видовият състав на хелминтите по мигриращите птици може да
показва съществени различия в гнездовите местообитания и в местообитанията, в които те
зимуват (Догель, 1962).
В главата са представени и данни за фаунистичното сходство на хименолепидидите от
птиците от семействата Anatidae и Rallidae в България с фауната на други добре проучени
европейски

страни

(Украйна,

Полша,

Словакия,

Чехия,

Словения,

Финландия,

Великобритания, Швейцария и Германия). Най-големи стойности на сходството се изявяват
между хименолепидидните фауни на България и Украйна (58.3), Полша (45.3), Словакия
(44.6), Словения (39.1) и Чехия (37.7). Най-вероятна причина за това е сравнително близкото
географско разположението на тези страни в Източна Европа и това, че се намират по трасето
на източно-европейския прелетен път и видовият състав на птиците е сходен. Освен това, в
тези

страни

са

провеждани

дългогодишни

целенасочени

и

задълбочени

хелминтофаунистични изследвания, включително и на птици от семействата Anatidae и
Rallidae.
6.2. Зоогеографска характеристика на хименолепидидната фауна
В главата са представени резултати и обсъждане на разпределението на установените в
България видове хименолепидиди по тяхното географско разпространение (Таблица 1). По
своето географско разпространение хименолепидидите от Anatidae и Rallidae в България се
разпределят в дванадесет групи (Фиг. 4).
Резултатите показват, че 79.7% от хименолепидидите по птици от сем. Anatidae и
Rallidae, съобщени за фауната на България (47 вида), имат широко географско
разпространение (холарктично, палеарктично, космополитно, холарктично-ориенталско и
субкосмополитно) (Фиг. 4). За хименолепидидите по птици е характерно широко географско
разпространение, което се определя от няколко фактора. На първо място са особеностите на
техните гостоприемници: голямото им разнообразие, обширните им ареали и миграциите.
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Таблица 1. Таксономичен състав на фауната на Hymenolepididae от птици от семействата
Anatidae и Rallidae в България, с данни за тяхното географско разпространение. Легенда: 1.
Палеарктично царство, 2. Неарктично царство, 3. Ориенталско царство, 4. Афротропично
царство, 5. Австралийско царство, 6. Неотропично царство. Със звездичка (*) са обозначени
новите видове за фауната на България.
Таксони

Зоогеографски царства
1

2

1. *A. spinulosa

+

+

2. A. kazachstanica

+

3

4

5

Категория
6

Род Anatinella
Холарктичен
Европейско-Средноазиатски

Род Aploparaksis
3. A. furcigera

+

+

+

Холарктично-Австралийски

+

+

+

+

+

+

Космополитен

+

+

+

+

+

+

Космополитен

6. D. acuminata

+

+

7. D. americana

+

+

8. *D. asiatica

+

+

9. *D. brevis

+

10. D. danutae

+

11. D. elisae

+

+

12. *D. inflata

+

+

13. D. longiovum

+

+

14. D. nyrocae

+

+

15. D. parvogenitalis

+

16. D. spinata

+

+

17. D. stefanskii

+

+

18. *Diorchis thracica

+

19.*D. visayana

+

Род Cloacotaenia
4. C. megalops
Род Dicranotaenia
5. D. coronula
Род Diorchis
Холарктичен
+

+

Субкосмополитен
Холарктичен

+

+

Палеарктично-Палеотропичен
Европейско-Средноазиатски
+

+

+
+

+

Холарктично-Неотропичен
Субкосмополитен
Холарктично-Афротропичен
Холарктичен
Транспалеарктичен
Холарктичен

+

Холарктично-Ориенталски
Условен ендемит

+

Палеарктично-Ориенталски
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Таксони

Зоогеографски царства
1

2

3

4

5

Категория
6

Род Diploposthe
20. D. bifaria

+

21. D. laevis

+

22. D. monoposthe

+

Европейско-Средноазиатски
+

+

+

+

+

Космополит
Транспалеарктичен

Род Drepanidotaenia
23. D. lanceolata

+

+

+

+

+

+

Космополит

Род Echinocotyle
24. *E. minutissima

+

+

Палеарктично-Ориенталски

25. E. rosseteri

+

+

+

+

+

+

+

+

27.*F. intermedia

+

+

+

28. *F. tadornae

+

Европейско-Средноазиатски

+

Транспалеарктичен

Холарктично-Палеотропичен

Род Fimbriaria
26. F. fasciolaris

+

+

Космополит

Род Fimbriarioides
Холарктично-Ориенталски

Род Gastrotaenia
29. G. dogieli
Род Microsomacanthus
30. M. abortiva

+

+

+

Холарктично-Афротропичен

31. M. arcuata

+

+

Холарктичен

32. M. baeri

+

+

Холарктичен

33. M. compressa

+

+

34. M. formosa

+

35. M. formosoides

+

+

36. M. hopkinsi

+

+

37. M. paracompressa

+

+

Холарктичен

38. M. paramicrosoma

+

+

Холарктичен

39. M. parvula

+

+

Холарктичен

40. M. spiralicirrata

+

+

Холарктично-Ориенталски
Европейско-Средноазиатски
Холарктичен
+

+

Род Monotestilepis
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Холарктично- Неотропичен

Палеарктично-Афротропичен

Таксони

Зоогеографски царства
1

41. M. tadornae

2

3

4

5

Категория
6

+

Европейско-Средноазиатски

42. R. giranensis

+

Транспалеарктичен

43. R. longicirrosa

+

44.*R. longistylosa

+

45. *R. longivaginata

+

+

Холарктичен

46. R. macracanthos

+

+

Холарктичен

47. R. skrjabini

+

Род Retinometra

+

Палеарктично-Ориенталски
Транспалеарктичен

Транспалеарктичен

Род Sobolevicanthus
48. S. dafilae

+

+

Холарктичен

49. S. fragilis

+

50. S. gracilis

+

+

51. S. krabbeella

+

+

52. *S. longistyleticus

+

53. S. octacantha

+

54. S. spasskii

+

55. S. stolli

+

+

Холарктичен

56. T. krabbei

+

+

Холарктичен

57. T. setigera

+

+

+

+

Холарктичен

+

+

Холарктичен

Транспалеарктичен
+

+

+

Субкосмополит
Холарктичен
Европейско-Северноазиатски

+

+

Холарктично-Афротропичен
Европейско-Северноазиатски

Род Tschertkovilepis

+

Холарктично-Ориенталски

Род Wardium
58. W. arctica
Род Wardoides
59.*W. nyrocae
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Фигура 4. Процентно разпределение на видовете хименолепидиди от Anatidae и Rallidae от
България по географско разпространение.
Преобладаващата част от гостоприемниците от Anatidae и Rallidae са прелетни птици
(Нанкинов и др., 1997; Мичев и др., 2012). Това, както и формираните в хода на еволюцията
обширни ареали на представителите от тази група, благоприятства обмена на паразити и
обяснява

широката

застъпеност

на

видове

хименолепидиди

с

космополитно

и

субкосмополитно разпространение.
Данните от настоящето изследване са съпоставени със зоогеографската структура на
други групи паразитни червеи, срещащи се по птици в България: дилепидидите на
врабчоподобните птици (Георгиев, 1990), акантоцефалите по птици (Димитрова, 1998) и
нематодите от надсемейство Acuarioidea по птици (Мутафчиев, 2009). Сравнението показва,
че и в трите групи преобладават видове с големи ареали – транспалеарктични, холарктични,
палеарктично-палеотропични, субкосмополитни и космополитни, което вероятно се дължи на
биологичните особености на техните крайни гостоприемници.
7. Разпределение на хименолепидидите по систематични групи птици
7.1. Видов състав и степен на проученост на гостоприемниците на хименолепидиди от
Anatidae и Rallidae в България
В тази глава са представени данни за видовия състав на хименолепидидите по различните
видове птици от семейства Anatidae и Rallidae, установени в България, както в резултат на
предходни проучвания (по литературни данни), така и при изследванията, включени в
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дисертационния труд. В настоящето изследване като гостоприемници на Hymenolepididae са
установени 20 вида птици от 8 рода, 5 трибуса и 2 подсемейства на сем. Anatidae, и 2 вида от
2 рода на семейство Rallidae. В представителите на сем. Anatidae са установени 54 вида
хименолепидиди, докато в сем. Rallidae – 5 вида. С най-много видове хименолепидиди e род
Anas (42 вида), следван от Aythya (17 вида) и Anser (12 вида). Най-вероятно това се дължи на:
а) по-богатата извадка изследвани птици от тези родове (като брой видове и изследвани
екземпляри, вкл. и от предходни проучвания от България); б) многообразието на
местообитанията и смесеният тип хранене, с преобладаване на безгръбначни животни,
междинни гостоприемници на хименолепидидни цестоди. Допълване на данните за видовия
състав на семейство Hymenolepididae в България би могло да се очаква при хелминтологично
изследване на птици от родовете Mergus, Branta, Netta, Cygnus и Tadorna, както и на птиците
от сем. Rallidae (Fulica и Gallinula).
7.2. Оценка на специфичността и сходството на установения видов и родов състав на
семейство Hymenolepididae от птици от семействата Anatidae и Rallidae в България
Установените в България хименолепидиди по Anatidae и Rallidae са разпределени в зависимост от степента на гостоприемникова специфичност. Съгласно възприетата класификация в
съвременната литература (Combes, 2001), видовете паразити могат да бъдат отнесени към
следните категории според тяхната специфичност към гостоприемника:
-

ойоксенни видове – паразити, които се срещат само в един вид гостоприемник;

-

стеноксенни видове – паразити, които се срещат в малка група от филогенетично

родствени видове гостоприемници, най-често принадлежащи към един род или едно семейство;
-

евриксенни видове – паразити, които се срещат в по-голям брой видове гостоприемни-

ци, които са филогенетично отдалечени.
Разглежданите в настоящата разработка семейства Anatidae и Rallidae принадлежат
към две твърде отдалечени в еволюционно отношение групи. В съответствие с филогенетичните хипотези и съвременна систематика на птиците, за целите на настоящето изследване
приемаме че „стеноксенни видове“ са тези хименолепидиди, паразитиращи във видове
гостоприемници от един и същ род или в близки родове, принадлежащи на един трибус.
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Обсъждане
Анализът на гостоприемниковата специфичност на цестодите показва, че хименолепидидите
на сем. Anatidae се отличават с преобладаване на евриксенни видове (87%), характеризиращи
се с ниска степен на гостоприемникова специфичност. Значително по-малко на брой са стеноксенните (5.6%) и ойоксенни видове (7.4%). За разлика от тези резултати, в изследваните
представители на сем. Rallidae всички установени видове са стеноксенни. До голяма степен,
този резултат би могъл да се дължи на разликите в големината на извадката от сем. Rallidae,
доколкото в Европа са съобщавани повече видове от тази група птици, вкл. и евриксенни.
Сравнението на стойностите на сходство във видовия състав на хименолепидидите в
сем. Anatidae, показват следните зависимости:
– високи стойности на сходство се наблюдават в хименолепидидите на филогенетично
близки родове, принадлежащи към един трибус (напр. Anas – Aythya, Netta – Aythya, Anser –
Cygnus);
– сходен видов състав се разкрива и при някои филогенетично отдалечени родове, като
напр. Anser – Anas, Anser – Aythya, Anser – Netta, поради преобладаване на общи евриксенни
видове с широко разпространение. Най-вероятната причина за това са общите местообитания
и храна, които осигуряват достъп до общ инвазионен резервоар и потенциални междинни
гостоприемници (водни безгръбначни).
Според съвременните филогенетични хипотези сем. Rallidae и Anatidae са твърде отдалечени, като представителите на Anseriformes участват в базалния клад, разположен в основата на съвременните птици (Sibley & Ahlquist, 1990; Donne-Goussé et al., 2002; Livezey & Zusi,
2007; Jarvis et al., 2014). В настоящето изследване не бяха установени общи видове хименолепидиди за двете семейства птици. Същевременно беше установено, че хименолепидидните
фауни на родовете Fulica и Gallinula от България се отличават с най-висока стойност на
сходство. Сравнението с данните от предходни изследвания в Европа свидетелстват, обаче, за
наличие на общи (главно евриксенни) видове между двете семейства птици. Това би могло да
се обясни с вероятно включване на нови видове гостоприемници в жизнените цикли на тази
група цестоди в хода на еволюцията, поради екологични фактори: общи ареали, местообитания, обща хранителна база (и междинни гостоприемници). От друга страна, причините за
установените различия в резултатите от България и Европа най-вероятно са свързани с
малката големина на извадката изследвани птици от сем. Rallidae от България, както и недостатъчно добра идентификация на цестодите и верификация на публикуваните находки от
Европа.
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Таблица 47. Сходство на видовия състав (на основата на коефициента на Jaccard) на Hymenolepididae по родове гостоприемници от семейства Anatidae и Rallidae: под
диагонала по данни за България, над диагонала - по литературни данни.
Брой
видове
птици

Cygnus

Anser

Branta

Tadorna

Mergus

Anas

Netta

Aythya

Fulica

Gallinula

45.5

33.3

31.3

17.5

19.6

24.1

21.6

27.8

6.1

35.1

40.4

26.7

35.5

42.6

34.5

30.2

4.7

19.5

13.8

10.9

12.8

10.7

18.5

0

19.1

34.4

33.3

34.9

25.0

4.8

16.0

27.7

17.6

25.8

3.7

38.7

64.1

16.1

4.3

46.3

28.3

4.3

16.4

3.5

Cygnus

1

Anser

4

0

Branta

1

0

8.3

Tadorna

2

0

11.1

0

Mergus

1

0

0

0

0

Anas

8

0

22.7

2.4

6.4

2.4

Netta

1

0

14.3

0

9.1

0

9.5

Aythya

2

0

26.1

5.9

4.2

5.9

31.1

10.5

Fulica

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Gallinula

1

0

0

0

0

0

0

0

0
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40.0

8. Обобщение и изводи
Обект на настоящото проучване са цестодите от семейство Hymenolepididae, паразитиращи в
птиците от семейства Anatidae и Rallidae в България. Както това е изтъкнато в литературния
обзор, хелминтофауната на водоплаващите птици у нас е проучена неравномерно, като
предходните изследвания са били съсредоточени предимно върху хелминти на домашните
водоплаващи птици. По-ранните проучвания върху цестоди по дивите водоплаващи птици не
обхващат целия богат видов състав на семейство Anatidae, а птиците от семейство Rallidae са
изследвани

спорадично.

В

преобладаваща

част

от

предходните

публикации

на

хименолепидиди по водоплаващи птици от България липсват морфологични и метрични
данни за намерените видове, което прави преосмислянето им в светлината на съвременното
развитие на таксономията на групата невъзможно само на основата на публикуваните данни.
Досега

цялостна

разработка

върху

видовия

състав,

морфологията,

таксономията,

гостоприемниковия спектър и разпространението на цестодите от семейство Hymenolepididae
по водоплаващите птици в България не е правена.
Настоящата разработка се основава на хелминтологично изследване на 242 екземпляра
водоплаващи птици от 18 вида от семейство Anatidae и 2 вида от семейство Rallidae. Част от
тях са събрани от автора, а друга част представляват неразработен материал, събран през
последните 35 години от хелминтолози от Българската академия на науките. Като
сравнителни екземпляри са използвани материали от хелминтологичната колекция на
Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и музейни материали от
Природонаучния музей в Женева и Националната паразитологична колекция на САЩ.
Разработката на наличните материали, както анализите и обобщението на
литературните данни показват, че в България са установени 59 вида цестоди от 18 рода на
семейство Hymenolepididae. Проучена е морфологията на 38 вида, което допринася за
разрешаването на таксономични проблеми и за осъществяване на критичен преглед на
предходните находки и гостоприемниковия спектър на видовете. Изясняването на видовия
състав на основата на морфологични и таксономични проучвания създава надеждна основа за
анализи на таксономичната и зоогеографската структура на фауната на групата в България и
на гостоприемниковата специфичност на видовете цестоди.
Настоящото изследване е първото целенасочено проучване върху видовия състав,
морфологията, таксономията, гостоприемниковия спектър и разпространението на цестоди от
семейство Hymenolepididae по птици от семейства Anatidae и Rallidae от България.
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На основата на това изследване могат да се направят следните по-важни изводи:
1. В България са установени общо 59 вида цестоди от 18 рода на семейство
Hymenolepididae, паразитиращи по водоплаващите птици от семействата Anatidae и Rallidae.
От тях 12 вида се съобщават за първи път за фауната на България – Anatinella spinulosa,
Diorchis brevis, D. asiatica, D. inflata, D. visayana, Echinocotyle minutissima, Fimbriarioides
intermedia,

F.

tadornae,

Retinometra

longivaginata,

R.

longistylosa,

Sobolevicanthus

longistyleticus и Wardoides nyrocae. За първи път за фауната на България е установен род
Wardoides.
2. Разработката на сравнителни материали разкри Diorchis americana и D. visayana
като нови видове за фауната на Франция. Diorchis visayana се установява за първи път за
фауната на Палеарктика.
3. Описан е един нов за науката вид Diorchis thracica Marinova, Georgiev & Vasileva,
2015, установен като паразит на червения ангъч Tadorna ferruginea от България.
4. Преописанието на типовите материали на Diorchis acuminata (Clerc, 1902) - типов
вид на рода, позволи определянето на лектотип, изясняване на диагностичните му
характеристики и предлагане на нова синонимия на вида с видовете Diorchis ransomi Johri,
1939 и Diorchis longibursa Steelman, 1939. Проучването на синтиповите екземпляри и
допълнителни сравнителни материали на три вида Diorchis, D. americana Ransom, 1909, D.
inflata Ransom, 1810 и D. visayana Tubangui & Masilungan, 1937, позволи изясняване на
диагностичните им характеристики. Анализът на предходните съобщения показа, че и трите
вида са специфични паразити на птици от сем. Rallidae.
5. Таксономичната структура на хименолепидидната фауна на сем Anatidae и Rallidae
от България показва голямо видово богатство на групата, съставляваща 45.38% от видовете и
72% от родовете от фауната на Hymenolepididae по тези групи птици в Европа. Най-високо
сходство се изявява между хименолепидидните фауни на България и европейските страни
със сравнително близко географско разположение и сходен видов състав на птиците
(Украйна, Полша, Словакия, Словения и Чехия).
6. Във фауната на Hymenolepididae от Anatidae и Rallidae в България преобладават
видове с широко географско разпространение (холарктично, палеарктично, космополитно,
холарктично-ориенталско и субкосмополитно) - 79.7%. Вероятната причина за това са
биологичните особености на техните крайни гостоприемници, тяхното разнообразие,
миграции и обширни ареали.
7. Като гостоприемници на Hymenolepididae в България са установени 20 вида птици
от 2 подсемейства на сем. Anatidae, и 2 вида от семейство Rallidae. С най-много видове
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хименолепидиди са родовете с най-добре представени извадки, обитаващи разнообразни
местообитания и имащи смесен тип хранене, като род Anas (42 вида), следван от Aythya (17
вида) и Anser (12 вида).
8. В птиците от сем. Anatidae преобладават видове с ниска степен на гостоприемникова специфичност (евриксенни видове). Сравнението на стойностите на сходство във видовия
състав на хименолепидидите в сем. Anatidae, свидетелстват за влиянието на два фактора във
формирането на хименолепидидната фауна: филогенетичен и екологичен. Високи стойности
на сходство се наблюдават между хименолепидидите на филогенетично близки родове водоплаващи, както и между такива, със сходни изисквания по отношение на местообитания и
диета.
9. За разлика от Anatidae, в птиците от Rallidae от България всички установени видове
са с висока степен на гостоприемникова специфичност (стеноксенни). В настоящето
изследване не са установени общи видове хименолепидиди за двете семейства птици. Наличието на видове хименолепидиди (главно евриксенни) общи и за двете групи птици в Европа
свидетелстват за вероятно включване на нови видове гостоприемници в жизнените цикли на
хименолепидидите в хода на еволюцията поради екологични фактори. Вероятно обяснение за
разликите в резултатите от България и Европа може да се търси и в големината на извадката
от сем. Rallidae от България, както и с възможна погрешна идентификация на цестодите на
публикуваните находки от Европа.
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СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
1. За първи път е проведено системно и целенасочено изследване върху видовия
състав, морфологията, таксономията, гостоприемниковия спектър и разпространението на
цестоди от семейство Hymenolepididae по птици от семейства Anatidae и Rallidae от България.
Установено е, че за момента за фауната на България са регистрирани 59 вида
хименолепидиди, принадлежащи към 18 рода – в Anatidae (54 вида) и Rallidae (5 вида).
2. За първи път за фауната на България се съобщава род Wardoides. Установени са
също и 12 нови вида за фауната на страната - Anatinella spinulosa, Diorchis brevis, D. asiatica,
D. inflata, D. visayana, Echinocotyle minutissima, Fimbriarioides intermedia, F. tadornae,
Retinometra longivaginata, R. longistylosa, Sobolevicanthus longistyleticus и Wardoides nyrocae.
3. За първи път за фауната на Франция са установени видовете Diorchis americana и D.
visayana. Находките на D. visayana от България и Франция са първо съобщение на вида за
Палеарктика.
4. Проведено е морфологично проучване на 38 вида. Съвременните описания
допълват по-ранните данни за морфологията и изменчивостта на видовете, и добавят редица
нови диагностични характеристики.
5. Описан е един нов за науката вид - Diorchis thracica Marinova, Georgiev & Vasileva,
2015, по материали от Tadorna ferruginea от България.
6. Изготвени са детайлни преописания на синтиповите екземпляри на Diorchis
acuminata (Clerc, 1902), D. ransomi и D. longibursa. Валидността на D. acuminata (типов вид
на рода) е потвърдена, изяснени са диагностичните му признаци и е избран лектотип.
Предложена е новата синонимия на D. acuminata с видовете D. ransomi и D. longibursa.
7. Преописани са типовите екземпляри на Diorchis americana, и за първи път са
преизучени и преописани типовите екземпляри на D. inflata и D. jacobi. Диагностичните
характеристики на видовете са допълнени и синонимията на D. inflata и D. jacobi е
потвърдена.
8. За първи път е изготвено детайлно съвременно преописание на Diorchis visayana по
материали от Франция и България. До настоящето изследване видът е известен само от
оригиналното си описание от Филипините от 1937 г.
9. Направен е таксономичен и зоогеографски анализ на хименолепидидната фауна на
птиците от двете семейства. Установено е, че с най-голямо видово богатство е представен род
Diorchis (14 вида), следван от родовете Microsomacanthus, Sobolevicanthus, Retinometra и
Diploposthe. Преобладаващата част от установените у нас видове от групата се
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характеризират с широко географско разпространение (холарктично, палеарктично,
космополитно, холарктично-ориенталско и субкосмополитно).
10. За първи път е направен е анализ на разпределението на хименолепидидите по
родове и видове гостоприемници. От родовете гостоприемници, с най-много видове
хименолепидидни цестоди (42 вида) е род Anas, следван от родовете Aythya (17 вида) и Anser
(12 вида). От видовете гостоприемници, с най-голямо разнообразие на хименолепидиди се
характеризират Anas platyrhynchos (25 вида), следван от Anas querquedula (21 вида), Anas
crecca (17 вида) и Aythya nyroca (15 вида).
11. За първи път е направен анализ на видовия състав на хименолепидидите от
Anatidae и Rallidae от гледна точка на гостоприемниковата специфичност. Хименолепидидите
на сем. Anatidae се отличават с преобладаване на евриксенни видове (87%), характеризиращи
се с ниска степен на гостоприемникова специфичност. За разлика от тези резултати, в
изследваните представители на сем. Rallidae всички установени видове са стеноксенни.
12. Направен е сравнителен анализ на сходството между видовия състав на
хименолепидидите от Anatidae и Rallidae от България и данните са сравнени с тези от Европа.
В сем. Anatidae високи стойности на сходство се наблюдават между хименолепидидните
фауни на филогенетично близки родове (напр. Anas – Aythya, Netta – Aythya, Anser – Cygnus).
Същевременно високо сходство показват и филогенетично отдалечени родове, но обитаващи
сходни местообитания и имащи близки хранителни предпочитания. В сем. Rallidae родовете
Fulica и Gallinula от България се отличават с доста по-високи стойности на сходство в
сравнение с Европа.
13. За първи път е направен анализ на видовия състав на хименолепидидите от двете
групи птици в България и Европа. В настоящето изследване не са установени общи видове
хименолепидиди в Anatidae и Rallidae. Наличието на видове хименолепидиди (главно
евриксенни) общи и за двете групи птици в Европа свидетелстват за вероятно включване на
нови видове гостоприемници в жизнените цикли на хименолепидидите в хода на еволюцията
поради екологични фактори. Вероятно обяснение за разликите в резултатите от България и
Европа може да се търси и в големината на извадката от сем. Rallidae от България, както и с
недостатъчно добра идентификация на цестодите и верификация на публикуваните находки
от Европа. Резултатите от настоящето изследване потвърждават ролята на детайлното
проучване на морфологията на вида като основополагаща за разрешаване на таксономични
проблеми,

ревизиране

на

предходни

находки,

гостоприемников спектър на видовете хелминти.
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Cestodes of the family Hymenolepididae (Cestoda: Cyclophyllidea) parasitic in birds of the
families Anatidae and Rallidae in Bulgaria
PhD Dissertation worked out at the Institute of Biodiversity and Ecosystem Research,
Bulgarian Academy of Sciences
Abstract: The present study is the first attempt for a comprehensive survey on the diversity,
morphology, taxonomy, host range and distribution of cestodes of the family Hymenolepididae from
Anatidae and Rallidae in Bulgaria. It is based on the examination of 242 host individuals of 18
species of Anatidae and 2 species of Rallidae. As comparative materials, specimens from the
collections of the Institute of Biodiversity and Ecosystem Research – Sofia, Natural History
Museum of Geneva and U.S. National Parasite Collection were used. The examination of the
present material and the review of the published data reveal that 59 species of 18 genera of
Hymenolepididae from Anatidae and Rallidae have been recorded in Bulgaria. Redescriptions of 38
species are presented on the basis of specimens from Bulgaria. Twelve species are recorded for the
first time for the fauna of the country: Anatinella spinulosa, Diorchis brevis, D. asiatica, D. inflata,
D. visayana, Echinocotyle minutissima, Fimbriarioides intermedia, F. tadornae, Retinometra
longivaginata, R. longistylosa, Sobolevicanthus longistyleticus and Wardoides nyrocae. The
examination of comparative materials from elsewhere detected for the first time Diorchis
americana and D. visayana in France; the latter species is recorded for the first time for the
Palaearctic fauna. A new species is described, i.e. Diorchis thracica Marinova, Georgiev &
Vasileva, 2015 from Tadorna ferruginea in Bulgaria. The taxonomy of the genus Diorchis Clerc,
1903 is improved by the redescription of the types of the type species Diorchis acuminata (Clerc,
1902) and the designation of lectotype, a detailed analysis of its diagnostic characters and the
recognition of D. ransomi Johri, 1939 and D. longibursa Steelman, 1939 as its new junior
synonyms. The examination of types or voucher specimens of D. americana Ransom, 1909, D.
inflata Ransom, 1810 and D. visayana Tubangui & Masilungan, 1937 has elucidated their
diagnostic characters and confirmed them as specific parasites of Rallidae. The species diversity of
hymenolepidids from Anatidae and Rallidae in Bulgaria represents 45.38% of the species and 72%
of the genera recorded in Europe. The highest levels of similarity are revealed between the fauna of
the group in Bulgaria with those in Ukraine, Poland, Slovakia and Slovenia. The majority of the
species recorded in Bulgaria (79.7%) are characterised by large geographical ranges (Holarctic,
Palaearctic, Holarctic-Oriental, sub-cosmopolitan and cosmopolitan). Twenty species of Anatidae
and two of Rallidae have been recorded as hosts of hymenolepidids in Bulgaria. The species
occurring in Anatidae are mostly euryxenous while those in Rallidae are stenoxenous.
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