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1. Обща характеристика на дисертационния труд – обем и структура.
Представеният ми за рецензиране дисертационен труд е написан на 306
страници, от които 47 таблици, 56 фигури и 1 приложение. Работата е оформена,
съгласно изискванията за написване на научна разработка от такъв тип, а именно:
- Уводът е представен на 2 страници. В него са разгледани мотивите за провеждането на
настоящето проучване.
- Литературният обзор е написан на 23 страници, като в него са включени 2 таблици и 1
приложение.
- Целта на настоящето проучване е формулирана ясно и точно и за нейно реализиране
са набелязани 4 научни задачи.
- Материали и методи са представени на 7 страници, включително и 1 таблица.
- Резултати и обсъждане – тази глава е най-обширна (204 страници). В тази глава са
представени данни за морфологията, таксономията, гостоприемниците и тяхното
разпространение, както в България, така и в света. Описанията са придружени с 52
фигури, които представляват табла с рисунки и снимки, илюстриращи морфологията на
проучените

видове

цестоди

от

семейство

Hymenolepididae.

Освен

това,

морфометричните данни за всеки вид са придружени с таблици (37 таблици), в които
данните от настоящето проучването са сравнени с литературните източници.
-

В

следващата

глава

на

дисертацията

е

направена

характеристика

на

хименолепидидната фауна на Anatidae и Rallidae в България: таксономичната структура
и зоогеографска характеристика на групата. Към нея са включени 4 таблици и 2 фигури.
- В глава 7 (3 таблици и 2 фигури) са обобщени данни за разпределение на
хименолепидидите по систематични групи гостоприемници в България: видов състав и
степен на проученост на гостоприемниците на хименолепидидите от двете семейства,
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както и оценка на специфичността и сходството на установения видов и родов състав на
семейство Hymenolepididae от семействата Anatidae и Rallidae в България.
- Обобщение и изводи – в тази глава са обобщени основните резултати, получени при
настоящето проучване и формулирани 9 извода, отразяващи най-съществените
резултати и заключения на изследването.
- Списък на цитираната литература – цитирани са общо 467 заглавия, от които 151 на
български и 316 на латиница.
Авторефератът към дисертацията напълно отговаря на изискванията и
съответства на представения дисертационен труд. В синтезиран вид в него са
разгледани основните части на дисертационния труд.
2. Литературна осведоменост и теоретична подготовка на кандидата
Литературният обзор е представен в 2 части: в първата част е направен обстоен
преглед на литературата върху изследваната група в България, а във втората част са
обобщени данните за фауната и таксономията на хименолепедидите по патицови и
дърдавцови птици в Европа. Освен това, на базата на литературния обзор, както и на
базата данни от Fauna Europaea и Host Parasite Datebase на Британския Природонаучен
музей е изготвен пълен списък на установените видове хименолепидиди в Европа,
намерени в семействата Anatidae и Rallidae, заедно с тяхното разпространение и
литературните източници (Приложение 1).
Представеният литературен обзор с обобщенията и изводите към отделните
глави, дискусиите към морфологията на проучените видове, в които докторантката
много умело анализира литературните данни и прави съответните заключения, както и
статиите, свързани с дисертацията са доказателство за отличната литературна
осведоменост и теоретична подготовка на докторантката.
3. Методичен подход
Настоящето проучване се основа както на материали, събрани от докторантката
от районите на бившия Старозагорски окръг, гр. Пловдив, гр. Горна Оряховица и гр.
Варна, така и на колекционни материали на секция „Биоразнообразие и екология на
паразитите“ при ИБЕИ-БАН, гр. София. Освен това, във връзка с по-точното
определяне на установените видове цестоди са проучени типове и сравнителни
материали

на

12

вида

хименолепидиди

от

паразитологичните

колекции

на

Природонаучен музей, Женева и Националната паразитологична колекция на САЩ –
Национален природонаучен музей, Вашингтон.
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За изолирането и по-нататъшната обработка на материалите (изготвяне на трайни
микроскопски препарати) са използвани стандартизирани методики, използвани в
цестодологията, позволяващи по-пълното разкриване на морфологията на изследваните
материали. С методите на светлинната микроскопия са изготвени подробни
морфологични описания на видовете, придружени с много прецизно изпълнени
рисунки и снимки от докторантката.
4. Значимост на получените резултати, интерпретациите и изводите
Проведено е мащабно проучване върху морфологията, таксономията и фауната
на цестоди от семейство Hymenolepididae по птици от семействата Anatidae и Rallidae в
България.
В хода на изследването са проучени 38 вида хименолепидиди, отнасящи се към
14 рода, а като техни гостоприемници са установени 20 вида птици: 18 вида
принадлежащи към семейство от Anatidae и 2 вида – към Rallidae.
- Изготвени са съвременни детайлни морфологични описания на установените
видове хименолепидиди от България, които допълват данните за тяхната морфология и
изменчивост, като 20 вида от тях са съобщавани до момента от България, само по
фаунистични данни. Морфометричните данни на проучените видове са сравнени с
литературните данни, представени в таблици към всеки вид. Описанията са богато
илюстрирани с прецизно изработени рисунки и снимки.
- Описан е нов за науката вид – Diorchis thracica Marinova, Georgiev & Vasileva,
2015 по материали от Tadorna ferruginea от България (гр. Раднево).
- Във връзка с по-пълното изясняване на морфологията на видовете са
преописани типовите екземпляри на шест вида от род Diorchis Clerc, 1903: D. acuminata
(Clerc, 1902) Clerc, 1903, D. ransomi Schultz, 1940, D. longibursa Sleetman, 1939, D.
inflata (Rudolphi, 1819) Clerc, 1903, D. americana Ransom, 1909 и D. jacobi Fuhrmann,
1932 (със статут на потвърдителен материал) и са изготвени детайлни описания като:


е потвърдена валидността на D. acuminata и е определен лектотип и
паралектотипове;
 D. ransomi и D. longibursa са предложени за синоними на D. acuminata;
 изготвено е подробно преописание на D. americana (на базата и на
потвърдителен материал от Франция). До настоящето проучване,
съобщението на вида у нас има само фаунистичен характер. Видът се
съобщава за първи път за фауната на Франция.
 потвърдена е синонимията на D. jacobi с D. inflata.
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- На базата на материали от България и сравнителни екземпляри от Франция е
изготвено детайлно преописание на Diorchis visayana Tubangui et Masilungan, 1937 видът е известен само по оригиналното си описание от Филипините. Това е първо
съобщение на вида за Палеарктика.
- Преописани са типове материали на Retinometra longistylosa (Tseng-Shen, 1932)
Spasskaya, 1966 и R. longivaginata (Fuhrmann, 1906) Spasskaya, 1966. Видовете се
съобщават за първи път за фауната на България.
- В резултат на настоящето проучване са допълнени диагностичните признаци,
използвани при определяне на видовете от род Diorchis: структурата на половия атриум,
наличието на сфинктери в терминалните полови протоци и позицията на вителариума
спрямо овариума. Освен това са предложени за обсъждане като диференциални белези
на родово ниво позицията на матката и цирусната бурса.
- Едновременно с представените морфометрични описания на установените при
настоящето проучване видове е представен и систематичен преглед на установените
досега в България 59 вида хименолепидиди (54 вида в Anatidae и 5 вида в Rallidae),
принадлежащи към 18 рода. За всеки вид са представени списък на синонимите,
литературните източници, разпространието в България и общото им разпространение,
както и данни за степента на проученост на жизнените им цикли.
- В резултат на проведеното проучване е установен нов род (Wardoides Spasskii,
1963) за фауната на България, както и 12 нови видове хименолепидиди [Anatinella
spinulosa (Dubinina, 1953) Spasskii, 1963, Diorchis brevis Rybicka, 1957, D. asiatica
Spasskii, 1963, D. inflata, D. visayana, Echinocotyle minutissima Singh, 1952,
Fimbriarioides intermedia (Fuhrmann, 1913) Skrjabin et Mathevossian,1945 , F. tadornae
Maksimova,

1976,

Retinometra

longivaginata,

R.

longistylosa,

Sobolevicanthus

longistyleticus Macco, 1992 и Wardoides nyrocae (Yamaguti, 1935) Spasskii, 1963].
- Направен е анализ на таксономичната структура на хименолепидидната фауна на
птиците от двете семейства. Установено е, че с най-голямо видово богатство е
представен род Diorchis (14 вида). Направен е също така сравнителен анализ на
сходството между видовия състав на хименолепидидите от Anatidae и Rallidae и са
сравнени данните от България с тези от Европа.
- От направената зоогеографска характеристика на хименолепидидната фауна у нас е
установено, че преобладаващата част (около 80 %) от установените у нас видове се
характеризират с широко географско разпространение (холарктично, палеарктично,
космополитно, холарктично-ориенталско и субкосмополитно).
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- За първи път е направен анализ на разпределението на хименолепидидите по
родове и видове гостоприемници. От родовете гостоприемници, с най-много видове
хименолепидидни цестоди (44 вида) е род Anas, следван от родовете Aythya (17 вида) и
Anser (12 вида), а от видовете гостоприемници, с най-голямо разнообразие на
хименолепидиди се характеризира Anas platyrhynchos (26 вида).
- За първи път е направен анализ на видовия състав на хименолепидидите от
Anatidae и Rallidae от гледна точка на гостоприемниковата им специфичност.
Установено е, че хименолепидидите на сем. Anatidae се отличават с преобладаване на
евриксенни видове (87%), докато видовете, установени в сем. Rallidae са стеноксенни.
- За първи път е анализиран и видовият състав на хименолепидидите от двете групи
птици в България и Европа. В настоящето изследване не са установени общи видове
хименолепидиди в Anatidae и Rallidae за разлика от ситуацията в Европа. Коментирани
са и вероятните причини за установените различия в резултатите от България и Европа.
Считам, че представеният обстоен списък с резултати и заключения, обвързани с
адекватни изводи, по категоричен начин доказва значимостта и актуалността на
проведеното мащабно проучване от докторантката.
5. Критични бележки към дисертационния труд
1. Бележки по литературния обзор:
- Във връзка с големия брой разгледани литературни източници добре би било
прегледът на литературата за отделните райони на Европа да бъдат представени в
подчасти (подточки) към втората част на обзора.
- Освен това, добре би било прегледът на литературата върху таксономията на
семейство Hymenolepidide да бъде разгледан в отделна част на литературния обзор.
- Цитирани са автори без годините на публикуване, напр. Dollfus (липсва и в
списъка на литературата), Fuhrmann (стр. 9, редове 3 и 4 съответно).
2. Допусната е техническа грешка при Таблица 3 – първите 2 гостоприемника се
повтарят и на следващите 2 страници. Подобна грешка има и на Таблица 2.
3. В уводните бележки към Глава 5 (стр. 35, редове 6-7) е добре да се
конкретизира, че морфологични данни са представени само за установените 38 вида
хименолепидиди и на базата на собствените и литературните данни е изготвен
представеният систематичен преглед на всичките 59 вида, съобщени за България.
Посочените бележки с нищо не намаляват стойността и значимостта на
проведеното изследване.
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6. Характер на научните приноси
Всичките представени от докторантката 13 приноса са с оригинален характер.
Приемам представена справка за научните приноси на докторанта. Част от тях са
свързани с изучаване на морфологията на установените видове: изготвени са
съвременни детайлни описания на проучените видове хименолепидиди, допълващи
тяхната морфологията и изменчивостта (Приноси №№ 1, 4, 8). Друга част от приносите
са свързани с таксономията на проучената група: описан е нов за науката вид,
преописани са типовете материали на 8 вида хименолепидиди (6 вида от род Diorchis и
2 вида от род Retinometra). Изготвените подробни описания спомагат за изясняване на
тяхната морфология, съответно валидност или синонимия (Приноси №№ 5, 6, 7).
Третата група приноси имат фаунистичен характер, като са обобщени данните на
установените видове хименолепидиди от Anatidae и Rallidae в България, както и на
техните гостоприемници (Приноси №№ 1, 2, 3).
С характеристиката на хименолипидидната фауна на Anatidae и Rallidae: анализ
на таксономичната структура и зоогеографската характеристика на групата е свързан
Принос № 9. От съществено значение са приносите, свързани с разпределението на
установените видове хименолепидиди по систематични групи гостоприемници: видов
състав на проучените гостоприемници в България, заразени с хименолепидиди (Принос
№ 10); гостоприемникова спефичност на хименолепидидната фауна от Anatidae и
Rallidae в България (Принос № 11); сравнителен анализ на сходството между
установените видове хименолепидиди в България, сравнени с тези от Европа (Принос
№ 12); сравнение на видовия състав на хименолепидидите, установени в двете групи
птици в България и Европа (Принос № 13).
7. Оценка на качеството на научните трудове, отразяващи изследванията по
дисертацията
Във връзка с разработения дисертационен труд, докторантката е представила 3
научни труда. Всички статии са публикувани в научни списания с импакт фактор. Една
от статиите е публикувана в международното списание Systematic Parasitology (2015) с
IF= 1.316, в която е описан нов за науката вид. Другите 2 научни работи са в
българското научно списание Acta parasitologica bulgarica: обзорен труд върху цестоди
по водоплаващи птици в България (2013; IF = 0.357), а втората работа е върху
морфологията на видове от род Diorchis - приета за печат (IF за 2014/15 = 0.532).
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Освен това, част от резултатите по дисертацията са докладвани на научни
форуми с международно участие: доклади на IX научна конференция по паразитология
в Пловдив (2013) и на семинара по екология (2015); постер на Международната
конференция по зоология и зоонози в Хисаря (2016).
Докторантката е представила и едно цитиране, върху един от научните трудове
по дисертацията.
8. Лично дело на дисертанта
Две от представените статии по разработваната дисертация са колективно дело (в
съавторство с още двама автори), на които докторантката е водещ автор, а третата
работа (под печат) е самостоятелна публикация. Освен това, докторантката също е
водещ автор на докладите и постера, докладвани на цитираните по-горе научни
конференции. Всичко това е свидетелство за водещата роля на докторантката при
настоящето проучване.
Имам и лични впечатления от докторантката, с която работя повече от 10 години.
Свидетел съм на отделните етапи от разработването на дисертацията –изолирането на
паразитите, приготвянето на материалите за изследване, микроскопската обработка,
изготвяне на рисунките и снимките на проучените материали. Този огромен обем от
работа докторантката успешно съчетаваше с голямата си учебна натовареност като
асистент. Маринова е изграден преподавател по зоология в Аграрния факултет на
Тракийски университет, ползващ се с уважението както на колегите си, така и на
студентите, които обучава.
Убедена съм, че дисертационният труд, както и свързаните с него публикации са
лично дело на докторантката, реализирано под ръководството на нейния научен
ръководител и консултант.
9. Заключение
Настоящият дисертационен труд представлява мащабно и актуално проучване
върху фауната, морфологията и таксономията на цестоди от семейство Hymenolepedidae
по патицови и дърдавцови птици в България, който значително превишава рамките на
дисертационен труд за придобиване на PhD степен. Всички научни приноси, свързани с
дисертационния труд имат оригинален характер. Демонстрирана е отлична теоретична
и методична подготовка от докторантката при разработването на научния труд.
Разработеният дисертационен труд напълно отговаря на законовите нормативни
документи.
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На основата на изложеното, убедено предлагам на научното жури да присъди
образователната и научна степен „доктор“ на Маргарита Христова Маринова по
научната специалност 01.06.02. Зоология.

06. 12. 2016 г.

Подпис:……………………..

гр. Ст. Загора

(доц. д-р З. Димитрова)
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