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Справка за приносите на Борислав Ясенов Наумов 
 
 
Дадените тук приноси са изведени от публикациите на кандидата (без двете 

публикации, отчетени при защитата на дисертацията) и са групирани в няколко научни 
направления. В края на всеки абзац в квадратни скоби са посочени поредните номера 
на съответните публикации, отговарящи на тези в списъка с публикации на кандидата. 

 
 
 
 
Таксономия 
 
Направена е таксономична ревизия на видовия комплекс Triturus karelinii sensu 

lato и е описан нов вид – Triturus ivanbureschi Arntzen et Wielstra, 2013, а името Triturus 
arntzeni Litvinchuk, Borkin, Džukić et Kalezić, 1999 е определено като младши синоним 
на Triturus macedonicus (Karaman, 1922) [2.28.]. 

Установено е, че според външните морфологични белези българските популации 
на дунавския гребенест тритон (Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903)) от поречието на 
Дунав се отнасят към подвида Triturus dobrogicus macrosoma (Boulenger, 1908), докато 
тези от Дуранкулашкото езеро вероятно принадлежат към номиналния подвид [2.19.]. 

Изготвени са оригинални ключове за определяне на българските видове 
земноводни (вкл. яйца и ларви) и влечуги [2.1., 2.5. и 2.24.]. 

 
 
Фаунистика и екология 
 
Допълнени и картирани са данните за разпространението в България на видовете 

леопардов смок (Zamenis situla (Linnaeus, 1758)), сирийска чесновница (Pelobates 
syriacus Boettger, 1889), тънък стрелец (Platyceps najadum (Eichwald, 1831)), сива водна 
змия (Natrix tessellata (Laurenti, 1768)), дунавски гребенест тритон (Triturus dobrogicus 
(Kiritzescu, 1903)) и инвазивния вид червенобуза костенурка (Trachemys scripta 
(Thunberg in Schoepff, 1792)) [съответно 2.14., 2.3., 2.16., 2.17., 2.19. и 2.27.]. 

Изяснен е видовият състав на херпетофауната и е картирано регионалното 
разпространение на отделните видове в следните райони на България: Северно 
Черноморие, Бесапарски ридове, езерото Сребърна, Понор пл., Витоша и Врачанска пл. 
[съответно 2.26., 2.21., 2.6., 2.22., 2.5. и 2.18.]. 

Направена е оценка на промените в местообитанията на земноводните и влечугите 
в биосферния резерват Сребърна, настъпили през последните 60 години и са 
формулирани препоръки за подобряване на природозащитното състояние на отделните 
видове [2.6.]. Установено е негативно влияние на някои от съвременните промени в 
селскостопанските практики върху видове от херпетофауната [2.23.]. 
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Формулирана е хипотезата, че алпийският тритон (Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 
1768)) вероятно се е срещал на Витоша в близкото минало. Въз основа на това 
предположение е направен опит за реинтродукция на вида [2.4.]. 

Вследствие на дългогодишни полеви изследвания, са събрани множество данни за 
почти всички видове от българската херпетофауна по отношение на външната 
морфология, разпространението, местообитанията, сезонната и денонощна активност, 
заплахите и др. Направен е пълен преглед на достъпната научна литература върху 
земноводните и влечугите в България. Новите и литературните данни са обединени под 
формата на отделни характеристики за всички видове от българската херпетофауна 
[2.24.]. 

 
 
Етология 
 
За пръв път е направено подробно описание на поведението на Triturus 

ivanbureschi по време на хранене, основано на заснемане с високоскоростна камера. 
Установено е, че на сушата тритоните улавят плячката си главно чрез езика, докато 
улавянето чрез пряко захапване представлява по-скоро изключение. Установено е 
също, че както във водна, така и в сухоземна среда, след улавянето на плячката 
тритоните обикновено я разтърсват чрез резки движения в ляво и дясно (в една 
равнина), което води до временно обездвижване на жертвата, улесняващо поглъщането 
*. Подобно поведение се наблюдава по-често при хранене под водата, отколкото при 
хранене на сушата и продължава по-дълго (като времетраене на специфичните 
движения) при женските отколкото при мъжките [2.7.]. 

 
 
Функционална морфология 
 
Въз основа на изследване чрез рентгенова, микрокомпютърна томография върху 

Triturus ivanbureschi за пръв път е описано наличието на подвижни връзки между 
челните и теменните кости (мезокинезис) при опашатите земноводни. Установено е и 
наличие на невкостени връзки между носните и челните кости (прокинезис), както и 
между парасфеноидалната и небните кости (палатокинезис). Изказана е хипотезата, че 
установената интракраниална подвижност при T. ivanbureschi представлява механизъм 
за повишаване скоростта на затваряне на челюстите при улавяне на плячка. При 
изследвания чрез същия метод върху Salamandra salamandra не са установени 
подвижни връзки между костите от черепния покрив, въпреки че регистрираното 
поведение на вида по време на хранене предполага наличие на интракраниална 
подвижност в степен, сходна с тази при Т. ivanbureschi. Изказано е предположението, 
че такава подвижност е възможна поради еластичност на някои кости, а не поради 
наличие на подвижни връзки между тях [2.10.]. 
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Методология 
 
Предложена е модификация на методиката за изследване на небните зъби при 

опашати земноводни (чрез снемане на пластилинови отпечатъци), която позволява 
изследване както на живи екземпляри (без да нанася вреда на животните), така и на 
музейни материали [2.20.]. 

Изказано е твърдението, че при изследване на връзките между костите на черепа 
при дребни гръбначни животни (напр. опашати земноводни) методът на рентгеновата, 
микрокомпютърна томография е за предпочитане, тъй като не включва манипулации с 
пинсети, които от своя страна лесно могат да доведат до огъване и деформация на 
тънките и плоски кости, а от там и до невъзможност за точна локализация на подвижни 
връзки между костите на черепа [2.10.]. 

Изготвени са методики за картиране и методики за определяне на 
природозащитното състояние на видовете земноводни и влечуги от Приложение II на 
Закона за биологичното разнообразие [достъпни в интернет страницата на МОСВ на 
адрес http://natura2000.moew.government.bg/Home/Documents]. 

Изготвена е методика за мониторинг на земноводни и влечуги към Националната 
система за мониторинг на биологичното разнообразие [достъпна в интернет страницата 
на ИАОС на адрес http://eea.government.bg/bg/bio/opos/activities-results/ziemnovodni-i-
vliechughi]. 


