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                                                 Р  Е  Ц  Е  Н  З  И  Я

От  проф.  д-р  Мария Делова  Шишиньова –  катедра  по  Зоология  и  антропология  на
Биологическия факултет на  Софийския университет „Св.  Климент Охридски“,  член на
Научно жури съгласно Заповед № 12/26.01.2016 год. на Директора на ИБЕИ – БАН

ОТНОСНО: Материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната
длъжност  ПРОФЕСОР   по  специалност  ЕКОЛОГИЯ  И  ОПАЗВАНЕ  НА
ЕКОСИСТЕМИТЕ за нуждите на секция „Биорознообразие и екология на паразититите“
на отдел „Животинско разнообразие и ресурси“ на ИБЕИ – БАН 

За участие в конкурса за академичната длъжност  „Професор“,  обявен в ДВ бр.
89/17.11.2015 год., са представени документите на единствен кандидат –  доц. д-р Павел
Христов Зехтинджиев от секцията „Биорознообразие и екология на паразитите“ на отдел
„Животинско разнообразие и ресурси“ на Инситута по биорознообразие и екосистемни
изследвания на БАН.

Общи данни за кариерното и тематичното развитие на кандидата

Доц. д-р Павел Христов Зехтинджиев работи в секция „Биорознообразие и екология
на паразитите“ на отдел „Животинско разнообразие и ресурси“ на ИБЕИ – БАН. През 1990
год. завършва висше образование в катедрата по Зоология с квалификация биолог-зоолог
на Факултета по биология на Санкт – Петербургския университет.От 1993 год. до 2009 год.
работи последователно като научен сътрудник  III-та,  II-ра и  I-ва степен в Института по
зоология на БАН, а от 2009 до 2011 год. е главен асистент в Института по биоразнообразие
и екосистемни изследвания, завеждащ БЕБ „Калимок“. През 2001 придобива Научната и
образователна степен „Доктор“, като защитава дисертация на тема „Нощна миграция на
птиците  в  България“  с  научен  консултант  проф.  Казимир  Болшаков.  От  2011  год.  до
мамента  е  доцент  в  ИБЕИ-БАН.  Във  връзка  с  повишаване  квалификацията  си,  Павел
Зехтинджиев осъществява специализации в чужбина като:  Швейцарския орнитологичен
институт,  Семпах,  Швейцария  –  3  месеца  през   2001  год;  Станция  за  изследване
миграцията на птиците, Пржебендово, Гданс, Полша – 1 месец през 2003 год.; Отдел по
Екология, Университета на Лунд, Швеция – 6 месеца през 2007 год. 
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Трудовият стаж по специалността на доц. д-р Павел Зехтинджиев е 22 години, 8
месеца и 6 дни към момента на подаване документите по настоящия конкурс в ИБЕИ –
БАН.

Основни направления в изследователската работа на кандидата и най-важни
научни приноси 

В  обявения  конкурс  доц.  д-р  Павел  Зехтинджиев  участва  общо  с  62  научни
публикации. От тях 2 статии и 1 автореферат са свързани с получаване на образователната
и научна степен „Доктор“. 51 от публикациите са на английски език и 11 на български
език.  От  представените  публикации  1  е  самостоятелна,  в  19  е  на  първо  място,  в  21
публикации  е  втори  автор,  в  8  е  на  трета  позиция  и  в  останалите  13  на  последваща
позиция.  Разпределението  на  научните трудове е  както  следва:  статии в  чуждестранни
списания, включени в SCI - 13; в българско списание, включено в SCI - 1; статии в други
чуждестранни  списания  –  9;  статии  в  български  списания  –  2;  статии  в  тематични
сборници – 6; глави и части от книги – 10 и публикации в списания, включени в SCI
след заемане на академичната длъжност „Доцент“ – 20.

Основната  научноизследователска  дейност  на  доц.  д-р  Павел  Зехтинджиев  е
свързана с екологични проучвания на птиците, ориентирани в две  направления – сезонни
миграции на  птиците и взаимоотношенията  на  птиците като гостоприемници с кръвни
паразити. Това дава възможности за изучаване на еволюционните механизми, свързани с
проява на адаптивни механизми при птиците. Мобилността на птиците, разнообразните
екологични  отношения,  позволяват  те  да  бъдат  подходящ  модел  за  изучаване  на
видообразуването и ко-еволюцията в системата паразит – гостоприемник.

Голяма част от  изследванията  са свързани с  миграцията на птиците.  В своята
професионална  научноизследователска  кариера  доц.  Зехтинджиев  провежда  редица
проучвания,  свързани  с  количествени  изследвания  на  нощната  фаза  на  миграциите  на
птиците в България и доминирането на представители от три разреда през пролетта и през
есента. Анализирана е височината на мигриращите птици през ноща, както и значението
на релефа и бреговата линия на Черно море по отношение на врабчоподобните птици като
най-масова  група  мигранти.  Индивидуалното  проследяване  на  птиците  по  време  на
сезонните миграции чрез използване на съвременна техника позволява да се установят
съответни адаптации на  птиците,  свързани с морфологията на крилата при различните
популации и стратегии за преодоляване, които използват транс-сахарски мигранти.

 Публикуваните след хабилитирането научни трудове,  свързани с миграцията на
птиците,  касаят  анализи  относно  морфологичните  адаптации  за  ефективен  полет  при
миграции, които често са противоположни на морфологичните адаптации за ефективно
поведение  през  перида  на  уседналост.  Решаваща  роля  има  времето  на  миграционните
полети за пристигане в местата на размножаване, което е свързано с възможностите за
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приспособяване, зависещи от специфичната фенология на съответния локалитет. На базата
на  обикновения  славей  се  изследва   признакът  дължина  на  крилете,  свързан  с
аеродинамиката,  който  показва,  че  дължината  на  крилата  е  свързана  с  фенологията  на
местата  на  гнездене  или  със  скоростта  на  разлистване  на  всеки  конкретен  локалитет.
Изказва се твърдение, че по-дългите крила са предимство за регулация на скоростта на
миграция  към  условията  в  местата  за  гнездене  в  хабитати  с  бързо  разлистваща  се
растителност,  което предполага  по-къс  оптимален  период  на  пристигане.  Скоростта  на
разлистване  се  предполага,  че  е  фундаментална  променлива,  която  определя
продължителността на миграция и настройва фенотиповете на мигрантите в целия ареал
на вида (43).

Принос в изучаването на миграционните характеристики на птиците са данните от
сравняването  на  три  миграционни  пътя  на  славеи  –  западния,  централния  и  източния
миграционни  пътища,  придвижващи  се  от  Европейските  места  за  гнездене  към
Африканските места за презимуване (50). Продължителността на миграция и времето на
пристигане в крайната точка не са свързани с дължината на отклоненията. Пристигането
на местата за гнездене е почти синхронно при птиците, летящи по различни обходи на
маршрута.  Анализира  се  ролята  на  обходите,  връзката  между  обходи  и  хабитати  и
наличието  на  други  фактори,  определящи  степента  на  обходите.  Оскъдните  данни  за
местата и ресурсите, използвани от мигрантите в периода извън гнезденето, позволяват да
се  проучи  обикновения  славей  Luscinia megarhynchos относно  взаимовръзките  на
миграцията с ресурсите, използвани извън териториите на гнездене и тези в местата на
гнездене. Въз основа на изследване на индивиди от три географски разделени популации
се  установяват  еднакви  изотопни  ниши  през  определен  период,  независимо  от
отдалечеността  на  местата  на  пребиваване.  Характеристиките  на  нишите  се  отличават
съществено между гнездовия и  извън гнездовия период и показват  постоянни сезонни
промени в изотопните ниши в изследваните популации. Славеите  променят ресурсите,
използвани между размножителния и извънгнездовия си период като показват адаптации
към промените в достъпността на храната (56).

Миграционата активност варира, като включва сложно мултимодални ориентации
на мигриращите птици, изпитвани в ориентационните клетки, независимо от изследвания
вид.  Предлага  се  процедура  за  модел,  който  позволява  анализиране  на  мултимодални
разпределения  както  на  индивидуално,  така  и  на  групово  ниво  (57).  На  ниво  вид
мултимодалната ориентация може да даде възможност да се разшири обхвата или да се
отнесе към предпочитанията на различните пътища на миграция на отделните популации.
Предлаганият метод е приложен към резултати от анализа на поведението на Индийското
шаварче,  гнездящо  в  България  и  зимуващо  в  Индия.  Методът  дава  възможност  да  се
установят  посоките,  следвали  еволюционните  промени  в  хода  на  усвояване  на  нови
територии при мигриращите видове птици и да се възстановят историческите промени в
ареалите на видовете.
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Важен приносен характер имат проучванията на  популационната структура на
птиците. Провеждани са преди хабилитацията изследвания на популационната структура
на  Тръстиковото  шаварче,  хаплоидното  разнообразие  и  степените  на  сходство  на
популации от Европа и Азия. На базата на генетични анализи може да се прави оценка на
ролята на изолоцията  и  на  експанзията  като механизми на  структуриране на видовете.
След хабилитирането изследванията  продължават върху популационната структура  на
тръстиковия цвъркач  Locustella luscinioides и  пингвина папуа  Pygoscelis papua (59, 61).
Изследвана е митохондриалната и микросателитната ДНК на 330 индивида от 17 гнездящи
и 2 презимуващи популации на  тръстиковия цвъркач с  цел  да се  опише влиянието на
плейстоценските заселвания върху генетичната структура и демографията на вида. За да се
опише генетичната структура, времето на основните разделения и модела на демография
на популациите са използвани филогенетични, популационно генетични и други методи.
Изследванията на пингвина папуа, морфологично определен с два подвида – северен и
южен,  не  се  потвърждава  от  генетичното  разделяне  на  популациите  с  молекулярни
маркери  и  построяването  на  филогенетично  дърво  въз  основа  на  110  пингвина  и  58
халотипа  от  специфичен  участък  на  митохондриална  ДНК.  Съпоставката  на
полиморфизма в популациите на вида в пределите на целия му ареал са установени 3
подвида с голяма генетична дистанция. Ограничените крайбрежни места за хранене на
пингвините  папуа  и  разстоянията  между  изолираните  океански  архипелази  могат  да
обяснят съществуването и разпределението на генетично различаващи се популации. 

Приносен характер  имат  и  продължаващите изследвания след  хабилитацията  на
видовото разнообразие на кръвни паразити (Haemosporidia) в малко изучавани райони на
света   и  в  слабо  проучени  видове  птици  (46,  54,  55).  Чрез  морфологични  и  първи
молекулярни за Малайзия  PCR методи е изследвано наличието на  Haemoproteus spp.  и
Plasmodium spp. в популации на птици. Установени са 10 нови линии на Haemoproteus spp.
и три на Plasmodium, като инфекциите на Haemoproteus spp. доминират инфекциите от род
Plasmodium. 

Направено  е  първото  молекулярно  изследване,  свързващо  cyt  b  секвенциите  на
няколко хемоспоридии с  техните морфовидове,  паразитиращи в жълтата  стърчиопашка
Motacilla  flava.  Освен  молекулярните  характеристики,  в  изследването  е  направено
морфологично описание на оокинетите на H. motacillae.

Извършена е идентификация чрез използването на PCR на митохондриална ДНК на
cyt b гена на хемоспоридии на 23 вида птици от 14 семейства в четири локалитета на
провинция Гансу, Китай. Наличието на нова линия  CYAPIC1, намерена в 4 вида птици,
предполага присъствието на нов вид Haemoproteus.  Окритата е  една  положителна проба
за  Pl.  relictum само   в една немигрираща птица от  Китай,  което показва  предаване на
паразита в умерените ширини. Линията е считана като характерна за мигриращите видове
птици и имаща векторно предаване само в тропическите райони.
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Важно  място  в  научноизследователската  дейност  на  доц.  Зехтинджиев  заема
приложението на молекулярнобиологичните методи в паразитологичните изследвания
с оглед установяване на връзката на морфологичното описание с генетичните маркери при
диагностика  на  хемоспоридиите.  Публикувани  са  поредица  от  нови  резултати  като  са
охарактеризирани молекулните маркери за определяне на видове, а също така са описани и
нови видове паразити от различни видове гостоприемници (51, 52, 54).

 Описани са два нови вида хемопротеуси: Haemoproteus homovelans  от сив кълвач и
H.  concavocentralis от  черешарка.  Направеният  филогенетичен  анализ  подкрепя
досегашната  класификация  на  птичите  хемоспоридии.  Изследването  подчертава
необходимостта от комбиниране на молекулярните техники и светлинната микроскопия
при определяне на хемоспоридиите при птиците (51).

Описани  са  нови  цитохром  маркери  за  PCR детекция  на  четири  широко
разпространени  вида  паразити  по  птици  от  род  Haemoproteus и  един  вид  от  род
Plasmodium. Дискутирани са перспективите на диагностиката чрез светлинна микроскопия
и  PCR методи, с акцент върху трудностите при детекция на слаба паразитемия, смесени
инфекции и абортиране на развитието на паразитите (52). 

 Описан е нов вид птича малария  –  Plasmodium polymorphum n.sp.,  установен в
чучулигата  Alauda arvensis в Италия въз основа на морфологични признаци на кръвните
стадии.  Резултатите  от  методите  за  PCR идентификация показват  необходимост  от  по-
задълбочени изследвания върху митохондриалната ДНК на хемоспоридиите (58).

Приносен характер имат изследванията върху ролята на насекоми от род Culicoides
при  пренасяне  на  кръвни  паразити,  взаимоотношенията  вектор  –  гостоприемник  и
значението им като преносители на хемоспоридии (47, 48). Използвани са PCR реакции и
са  идентифицирани  6  куликоидни  вида.  Нови  за  фауната  на  страната  са  видовете
Culicoides griceidorsum и C. alasanicus. Установено е значително разнообразие на видовете
птици-гостоприемници  –  23  вида  от  4  разреда  в  4  вида  куликуидеси  като  никой  от
куликуидесите не е специализиран да се храни само от един птичи вид. Хемоспоридни
генетични линии са определени в индивидите на три вида куликуидни насекоми.

Чрез използването на морфологични и PCR методи са изследвани хемоспоридите в
насекоми  от  род  Culicoides  на  станцията  Калимок  и  са  установени  9  вида  от  рода.
Изяснени са различните генетични линии и е съобщена нова линия CULCIR1 (53). 

Сравнено е индивидуалното поведение на неинфектирани и инфектирани птици за
проверка на хипотезата, че инфектираните птици имат по-рисково поведение и по-бързо се
впускват  в  проучване  на  нови  обекти.  Установено  е,  че  инфектираните  птици  са  по-
склонни  към  рисково  поведение,  което  корелира  със  степента  на  инфекция.  В  дива
популация на тръстикови шаварчета е установено, че ниското хронично ниво на инфекция
с малария намалява продължителността на живота, броя и количеството на потомството.
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Резултатите дават основание да се приема, че хроничните инфекции могат да предизвикат
серии от малки неблагоприятни ефекти, които се натрупват  и понижават качествата на
фенотипа на Дарвиновата приспособимост (44, 45).

Проведени са изследвания на видове птици за определяне на устойчивостта им към
различни  видове  малария.  Експерименталните  изследвания  са  правени  с  два  вида
удомашнени птици-канарчета и зеленоглави патици, както и 16 често срещани европейски
вида диви птици, инфектирани с малария. Анализът на резултатите дава нови данни за
чувствителността на гостоприемниците. Очертават се насоките на бъдещите изследвания
върху  различни  аспекти  на  биологията  и  етологията  на  птичата  малария  (49).
Експериментално заразяване на индивиди на Тръстиковото шаварче с  Pl. ashfordi  показва
значима  положителна  корелация  между  паразитемията  в  първоначалния  пик  и
последващата хронична фаза. Установява се, че състоянието на птиците при хроничната
фаза може да се използва като количествена насока за протичането на острата фаза, което
има важно значение при проучването на птичата малария в диви популации (60).

Патогените  могат  да  играят  важна  роля  в  инвазивния  процес,  улеснявайки
колонизацията  на  нови континенти  и  острови  от  техните  гостоприемници.  Направен  е
преглед  на  разпространението  и  генетичното  разнообразие  на  хемоспоридии,
паразитиращи в домашното врабче с цел оценка на ролята на птичата малария и връзката
на хемоспоридиите с глобалното разпространение на една обикновена инвазивна птица.
На базата  на  PCR методи е  направен скрининг на  1820 индивиди от  58 локации от  6
континента  за  наличие  на  хемоспоридии.  Резултатите  подкрепят  „Хипотезата  за
освобождаването от врагове“, която предполага, че успехът на колонизаторите се дължи на
това, че те оставят своите патогени в старите местообитания (62).

Приемам представената справка за научните приноси на кандидата и считам, че тя
отразява  залегналите  приноси  в  публикационната  дейност.  Като  известна  слабост  бих
отбелязала  по-оскъдната  информация  в  някои  от  приносите,  касаещи публикации след
хабилитирането, които биха могли да се изведат по-подробно и информативно.

Отражение на научните публикации в нашата и чужда научна литература

Представената научна продукция на доц. д-р Павел Зехтинджиев със своя приносен
характер  е  широко  отразена  в  специализираната  литература.   Повечето  от  научните
трудове  са  публикувани  в  престижни  и  търсени  списания  като Parasitology  Research;
Experimental  Parasitology;  Acta  Parasitologica;  Molecular  Ecology;  Acta  Zoologica
Bulgarica;  Ecology  and  Evolution;  Science;  The  Jurnal  of  Experimental  Biology;  Can.  J.
Zoology и други.

Кандидатът  дава  цитиранията  на  научните  публикации  в  обобщена  справка  за
цялостната  му  научна  продукция,  която  включва  общо  228  цитирания,  от  които  183
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цитирания в списания с  IF и 45 цитирания в списания без импакт фактор. Цитиранията
след хабилитиране са 177.

Научноизследователската  дейност  е  подплатена  и  с  работа  в  различни  проекти.
Проектната дейност на доц. Зехтинджиев включва общо 7 проекта, от които на 4 проекта е
ръководител.  Към  настоящия  момент  по  три  от  проектите  се  работи  и  са  свързани  с
чуждестранно финансиране.

Подобаващо  място  заемат  и  17-те  броя  научно-приложни  разработки  както  и
научното ръководство на 4 докторанти, от които 3 докторанти са защитили успешно и 1
докторант в момента разработва дисертационната си работа. Бил е и научен консултант на
1 докторант. Доц. Зехтинджиев е научен ръководител на 4 завършили успешно магистри на
Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Участва с
35  часа  лекции  по  молекулярни  методи  в  екологията  и  практикум  за  приложение  на
методите  в  рамките  на  проект  „Изграждане  на  Национален  център  за  върхови  научни
постижения в областта на биоразноообразието и екосистемните изследвания – CEBDER“
(2009 – 2011 год.).

Наред с научноизследователската и преподавателска дейност, доц. П. Зехтинджиев
участва и в академични съвети като член на съвета на Европейския орнитологичен съюз
2005  –  2008  год.  Той  е  контактно  лице  за  България  на  Конвенцията  за  защита  на
мигриращите видове (CMS/UNEP) за Голямата дропла (O.  tarda) и Водно шаварче (Acr.
paludicola). В периода 1996 – 2000 год. е член на Научния съвет на фондация “Le Balkan-
Bulgaria”.

В дейностите на доц. П. Зехтинджиев се включва и работата му над 20 години като
лецензиран опръстенител на над 20 000 опръстенени птици в България, Русия, Италия и
Мароко, лицензиран опръстенител на SEEN (South East European bird migration Network),
участва  в  проект  на  Германския  научен  фонд,  участник  е  и  на  12-тата  Българска
Антарктическа експедиция 2003 – 2004.  Консултант е  на  Българското правителство по
делото на Европейската комисия срещу България в Европейския съд по казуса Калиакра.
Членува в Европейския орнитологичен съюз и Българското орнитологично дружество.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Въз  основа  на  представената  документация  и  изложеното  по-горе  считам,  че
кандидатът покрива изискванията на чл. 24 от Закона за развитието на академичния състав
в  Република  България  и  Правилника  за  прилагането  му,  както  и  Правилника  и
препоръчителните критерии на БАН и на ИБЕИ – БАН. Доц. д-р Павел Зехтинджиев е
изграден специалист в областта на орнитологичните, екологичните и паразитологичните
изследвания  и  изучаване  на  еволюционните  механизми,  пораждащи разнообразието  от
адаптивни механизми при птиците. Поддържа професионални контакти със специалисти
от  страната  и  чужбина  и  е  предпочитан  партньор  в  провеждането  на  научно-
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изследователски задачи. Това ми дава основание да дам положителна оценка за избор на
„Професор“ на доц. д-р Павел Зехтинджиев.

Предлагам на почитаемото Научно жури да гласува предложение до Научния
съвет на ИБЕИ – БАН да избере доц. д-р Павел Христов Зехтинджиев за „Пофесор“
по 4.3 Биологически науки,  специалност Екология и опазване на екосистемите за
нуждите  на  секция  „Биоразнообразие  и  екология  на  паразитите“,  Отдел
„Животинско  разнообразие  и  ресурси“  на  Института  по  биоразнообразие  и
екосистемни изследвания на БАН.

23.03.2016 год.                                             Рецензент:

София                                                            (Проф. д-р Мария Шишиньова)
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