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СПРАВКА 

за най-важните научни приноси 

на д-р Михаела Николова Илиева, 

главен асистент в секция “Биоразнообразие и екология на паразитите”, 
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН 

(във връзка с участието в конкурс за доцент по професионално направление 4.3. 
Биологични науки, екология и опазване на екосистемите 02.22.01) 

 
 
Научните ми изследвания са насочени основно в няколко взаимосвързани 

направления: 1) изучаване на разнообразни аспекти на сезонните миграции при птиците, 
включващи физиологични и морфологични адаптации за миграция, ориентационно 
поведение, срокове и посоки на миграция на видово и популационно ниво; 2) 
популационна структура и разпространение на птиците; 3) разпространение и систематика 
на кръвни паразити (Haemosporida) и пухояди (Phthiraptera) по птици.  

Резултатите от научните ми изследвания могат да бъдат обобщени по следния 
начин: 
 
Изследвания на ориентационното поведение при птиците 
 
1. Изследвана е миграционната ориентация на три вида пойни птици с помощта на кръгли 
ориентационни клетки. Този тип клетки позволява да се проучат миграционните посоки 
на дребни видове, които по времето на тези изследвания не са могли да бъдат проследени 
с технически средства.  
При крайбрежните шаварчета (Acrocephalus schoenobaenus), уловени и тествани в 
североизточна България, са установени две основни миграционни посоки през есента, най-
вероятно отразяващи миграционните маршрути на две различни популации, преминаващи 
през страната (публикация 1).  
Чрез използването на молекулярни маркери беше възможно да бъдат разграничени на 
подвидово ниво птици от вида брезов певец (Phylloscopus trochilus) в Швеция и по този 
начин да бъдат проучени посоките на миграция както на “чисти” форми на двата подвида, 
така и на индивиди, показващи хибриден произход. Получените средни посоки на птиците 
от двата подвида съответстваха на направленията, получени от анализ на повторни улови 
на опръстенени птици. Този резултат потвърждава, че изследването на миграционната 
насоченост с кръгли ориентационни клетки е удачен, макар и не много точен метод, за 
определяне на посоките на миграция на дребни пойни птици (публикация 12). 
За разлика от експериментите с птици с неизвестен произход, уловени по време на 
миграция, експериментите с птици с известен гнездови произход могат да ни дадат 
представа за посоката миграция на точно определена популация. Такъв е случаят с 
индийското шаварче (Acrocephalus agricola), чието разпространение достига на запад до 
западния бряг на Черно море. Експериментите с птици от българската популация на вида 
показаха, че по време на есенната си миграция към районите на зимуване в Индия, тези 
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птици най-вероятно заобикалят Черно море от север, следвайки пътя на гнездовата 
експанзия на вида от централна Азия към Европа (публикация 8). 
 
2. Проведени са изследвания върху калибрацията на ориентационните компаси (магнитни 
и небесни) при няколко вида птици. Експерименти с ориентационни клетки с три вида 
мигриращи пойни птици през есента показват, че ориентацията и на трите вида при ясно 
небе и при симулирана плътна облачност корелира с очакваните миграционни посоки на 
тези популации. Сходната ориентация преди и след експериментите с ориентири, които са 
в конфликт (магнитно поле и визуални ориентири) не подкрепя хипотезата за 
рекалибрация на нито един от компасите (публикация 21). 
 
Методи за изследване на ориентацията при птиците 
 
3. Разработени са методи за изследване и анализ на ориентацията при птиците при 
използване на кръгли ориентационни клетки. Предложен е нов алгоритъм, базиран на 
моделиране с байесова статистика, за изчисляване на посоките, които птиците показват в 
ориентационните клетки, тъй като използваните до този момент статистически методи не 
успяват да опишат ориентационни разпределения, различни от унимодални и аксиални. 
Сравнени са примерни разпределения с конвенционалните методи и предложения нов 
метод с цел да се покажат предимствата на новия метод при описанието на мултимодални 
разпределения, както на индивидуално, така и на групово ниво. Описани са случаи на 
разпределения, за които използването на този тип моделиране е наложително, тъй като 
конвенционалните методи не могат да бъдат използвани (публикация 14). 
Разработени са и дигитални методи за определяне на предпочитаните посоки от птиците, 
тествани в ориентационни клетки, които са сравнени с традиционните методи за 
определяне на ориентацията. Разработени са три нови метода, базирани на автоматични 
анализи на разпределението или на видеозаписи на поведението на птиците по време на 
експериментите. Чрез използването на анализи с компютърно зрение (computer vision 
analyses) са идентифицирани и оценени различни типове поведения на птиците, което е 
невъзможно при използването на традиционните методи за определяне на ориентацията на 
птиците. Този тип методи дават много по-детайлна представа за поведението на птиците и 
ще предоставят множество нови възможности за оценката му с развитието на новите 
компютърни алгоритми и напредъка в ориентационните изследвания (публикация 24). 
 
Изследвания на физиологичните и морфологичните адаптации на мигриращите 
птици 
 
4. Като част от многогодишно изследване на миграцията на пойните птици през 
Балканския полуостров е анализирано физиологичното състояние на над 3 000 мигриращи 
пойни птици от пет най-масови вида. Регистрирани са вариации в количеството на 
натрупаните мазнини и теглото на птиците по време на есенната миграция. Установено е, 
че възрастовата структура, и по-точно периодите на преминаване на млади и възрастни 
птици, е една от причините за вариациите в тези стойности. Липсата на екологични 
бариери пред мигриращите птици в североизточна България, където е проведено 
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изследването, е вероятната причина да се наблюдават птици в различно миграционно 
състояние. Реализацията на техните миграционни адаптации зависи от условията на 
околната среда по време на тяхната миграция (публикация 2). 
Един по-малко изследван фактор, който е показан да влияе на натрупването на мазнините 
при мигриращите птици е геомагнитното поле. В резултат на серия от експерименти със 
сивогуши завирушки (Prunella modularis), поставени при различни магнитни условия, 
имитиращи различни разстояния до районите на зимуване, не беше установена разлика в 
увеличаването на теглото между контролните и експерименталните индивиди, поставени 
при магнитно поле, симулиращо това от районите им на зимуване, а само при птиците 
“пренесени” на север от мястото на хващане. Последната група показа по-слаб темп на 
увеличаване на теглото, който вероятно се дължи на увеличена активност при тази група 
(публикация 28). 
 
5. В резултат на изследване на морфометрията на южни славеи (Luscinia megarhynchos) от 
целия гнездови ареал на вида е установена зависимост между дължината на крилото и 
фенологията на пролетната им миграция. Потвърдено е, че дължината на крилото, важен 
мофологичен белег от аеродинамична гледна точка, но не и размера на тялото, се 
увеличава от запад на изток, като птиците от най-източните части на гнездовия ареал имат 
най-дълги крила. Установено е, че дължината на крилата не зависи от разстоянието, което 
преминават птиците по време на миграция, а зависи от скоростта на раззеленяване в 
гнездовите територии. Популациите с най-дълги крила обитават територии, в които 
раззеленяването през пролетта протича най-бързо и обратното. Вероятно по този начин 
по-дългите крила спoсобстват за регулиране на скоростта на миграция към местните 
условия при птиците, гнездящи в местообитания с по-бързо раззеленяване и по-кратки 
оптимални периоди за пристигане (публикация 29). 
 
Изследвания на пространствени и времеви аспекти на миграцията при птиците 
 
6. В резултат на дългогодишни систематизирани улови и опръстеняване са определени 
сроковете на миграция през България на 12 от най-масовите видове мигриращи пойни 
птици. При повечето видове динамиката на прелета показва повторяемост през годините, 
особено валидно за далечните мигранти, които зимуват на юг от Сахара. Периодът на 
пролетна миграция, регистриран при три вида, е с две до пет седмици по-кратък от 
есенния (публикация 9). В последващо изследване са анализирани факторите на средата, 
които определят оптималното време на пристигане на птиците в гнездовите територии, 
като за целта е използван мигриращ вид с широко разпространение в Европа – южния 
славей (Luscinia megarhynchos). Резултатите показват, че  скоростта на раззеленяване в 
местата на гнездене е фундаментална променлива величина, определяща периода и 
времетраенето на пролетната миграция и вляеща върху фенотипа на мигрантите 
(публикация 29). 
 
7. С помощта на миниатюрни геолокатори са изследвани миграционните пътища и 
районите на зимуване на два вида далечни мигранти – тръстиково шаварче (Acrocephalus 
arundinaceus) и полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata). При проследените 
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птици от пет популации на тръстиковото шаварче от Европа (от Испания, Швеция, 
Чешката Република, България и Турция) се наблюдават паралелни посоки на есенна 
миграция в юг-югоизточна посока. Установено е, че птиците от България и Турция 
зимуват в централна и източна Африка и преминават през Арабския полуостров при 
пролетната си миграция, докато шаварчетата от останалите популации прекарват зимата в 
западна Африка. За разлика от много други изследвани видове при тръстиковото шаварче 
не беше установена разлика в общата скорост на пролетната и есенната миграция 
(публикация 26). Установени бяха и местата на зимуване на един слабо изследван вид като 
полубеловратата мухоловка (Ficedula semitorquata). Птиците, гнездящи в източна 
България, зимуват в източна централна Африка, където прекарват около четири месеца. 
Две от общо единадесетте проследени птици са зимували в райони извън известния до 
момента ареал на зимуване на вида (публикация 27). И двете изследвания показват 
важното значение на местата за почивка преди и след преминаването на Сахара и 
подчертават необходимостта те да бъдат запазени. 
 
Изследвания на популационната структура на птиците 
 
8. Изследвана е генетичната популационната структура на индийското шаварче 
(Acrocephalus agricola) – мигриращ вид, разширил гнездовия си ареал от централна Азия 
към източна Европа и в частност България през втората половина на миналия век. 
Анализът на митохондриална ДНК на птици от популациите от България, югозападна 
Русия и южен Казахстан показва значителна дивергенция между европейските популации 
от една страна и казахстанската от друга, но не и между българската и руската популация. 
Диференциацията при ядрените маркери е по-слаба от тази при използвания 
митохондриален маркер,  което потвърждава наблюденията за сравнително бърза и 
скорошна експанзия на вида към Европа (публикация 10). 
При друго проучване са изследвани неутралните генетични различия при популации на 
черноглавото коприварче (Sylvia atricapilla) от различни части на Европа, както и от 
местата на миграционни разделения (зоните, където се срещат популации с различни 
посоки на миграция). Не са установени значителни генетични различия между птиците, 
мигриращи на югозапад и югоизток, което говори за дифузно миграционно разделяне 
между тези популации. За разлика от тях, част от централноевропейската популацията, 
която от няколко десетилетия мигрира на северозапад към Британските острови, показва 
слаби, но значими различия с птиците, мигриращи на югозапад, което свидетелства за по-
силни изолационни механизми в това миграционно разделение. Резултатите показват още, 
че мигриращите на северозапад птици най-вероятно произхождат от контактната зона, 
където се срещат коприварчетата, мигриращи на югозапад и югоизток (публикация 15). 
 
9. Пет генетични маркера и набор от микросателити бяха тествани за идентифициране на 
два вида кълвачи, голям пъстър кълвач (Dendrocopos major) и сирийски пъстър кълвач 
(Dendrocopos syriacus) и техните хибриди, с цел да се оцени до каква степен двата вида 
хибридизират в контактните си зони. Два индивида от градски райони в контактната зона 
в Полша са идентифицирани като вероятни хибриди. Тези резултати са първа стъпка към 
установяване на честотата на хибридизация при тези видове, което ще допринесе за по-



 5 

доброто разбиране на екологичните и поведенческите взаимодействия между тях 
(публикация 16). 
 
Изследвания на разпространението на птиците 
 
10. Изследвано е разпространението и числеността на пернатоногата кукумявка (Aegolius 
funereus) в Пирин, в резултат на което популацията в Национален парк Пирин е оценена 
на около 180–200 двойки. Направено е описание на предпочитаните местообитания от 
вида (публикация 31). Обобщени са данни за разпространението, числеността и 
тенденциите в развитието на популациите на осем вида от българската гнездова 
орнитофауна като част от “Атлас на гнездящите птици в България”  (публикации 36-43). 
 
11. Извършени са наблюдения върху гнездовата орнитофауната на Турция по време на три 
експедиции в различни райони на страната. С това са допълнени данните за 
разпространението и численостите на някои редки видове птици и са дискутирани 
заплахите за птиците в Турция (публикации 32 и 25). Изследвани са и съобществата на 
дребни пойни птици в тръстиковите масиви на Саратовска област, Русия. В тях са 
регистрирани общо 22 вида, като е установено, че водоемите в по-засушливите части в 
югоизточната част на областта се отличават с по-ниско видово разнообразие. Съобщени са 
морфометрични данни за птиците в зависимост от пола и възрастта (публикация 34). 
 
Изследвания на едноклетъчни кръвни паразити (Haemosporida) и техните 
преносители 
 
12. По материали от България са описани четири нови за науката вида хемоспоридни 
кръвни паразити. Представени са детайлни морфологични описания на новите видове, 
както и генетични маркери по митохондриалния cyt b ген (публикации 3, 17 и 25). Други 
12 генетични линии са свързани с вече описани морфологично видове, което улеснява 
видовата идентификация на паразитите при ниски нива на инвазия, често наблюдавани 
при дивите птици (публикации 3, 13, 18 и 25). 
 
13. Изследвани са видовото и генетично разнообразие и срещаемостта на хемоспоридни 
кръвни паразити в няколко вида пойни птици - далечни мигранти, които зимуват в 
тропическите области на Азия и Африка. Проучването на паразитната фауна на три вида 
шаварчета (род Acrocephalus), уловени по време на миграция, показа вариации в 
пространственото и времевото разпределение на паразитите. Пространствените различия 
могат да бъдат обяснени с различия в географския произход на мигрантите, докато 
климатичните условия и обилието на векторите в местата от които идват вероятно е 
причината за разликите между изследваните години (публикация 5). При друг вид 
шаварче – индийското (Acrocephalus agricola) са установени различия в генетичните 
линии на паразитите от три изследвани популации (от България, Русия и Казахстан). Две 
нови линии по cyt b са описани от птици от Русия и България (публикация 7). 
Изследването на кръвни проби от полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata) показа 
ниска срещаемост на хемоспоридните паразити в този вид, което може би е свързано с 
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ниската численост на популацията и сравнително ограниченото географско 
разпространение на вида (публикация 30). 
 
14. В серия от експерименти е проследено развитието на инвазията на 15 генетични линии 
кръвни паразити от род Plasmodium в диви птици, канарчета и домашни патици. 
Установена е висока специфичност на повечето линии от подрод Novyella, докато 
генетичните линии, спадащи към подрод Haemamoeba в повечето случаи са способни да 
заразяват широк кръг от гостоприемници. Смесените инфекции, с повече от една 
генетична линия, са причина за болшинството от случаите на висока интензивност на 
инвазията и смъртност при експерименталните птици (публикации 4 и 20). 
Експерименталните изследвания на специфичността на хемоспоридните паразити и 
развитието на инвазията в гостоприемника са от особена важност за оценка на 
възприемчивостта и резистентността на гостоприемниците към птичата малария. 
Натрупването на знания в тази област може да се окаже от ключова важност в близко 
бъдеще, когато с промяната в климата, ареалите на разпространение на редица паразити и 
вектори ще претърпят промени. Така паразити с ограничено тропическо разпространение 
могат да влязат в контакт с птици от умерените ширини и да застрашат техните 
популации.  Резултатите от експерименталното изследване на развитието на инвазията на 
Plasmodium ashfordi в тръстикови шаварчета (Acrocephalus arundinaceus) показаха също, 
че интензивността на пика в първичната инвазия с този паразит корелира с хроничните 
нива на инвазията (публикация 11). 
 
15. При изследване на връзката между поведението и наличието на кръвни паразити от 
разред Haemosporida в птици от вида южен славей (Luscinia megarhynchos) е установено, 
че заразените птици са по-склонни да поемат риск (оценен чрез специални поведенчески 
експерименти), отколкото незаразените индивиди и тази зависимост корелира с 
интензивността на инфекцията. Резултатите са в съгласие с теориите, че това е възможен 
механизъм за премахване на заразените индивиди от популацията чрез увеличаване на 
риска от излагане на действието на хищниците, но също така е възможно и по-смелото 
поведение на заразените индивиди да ги излага на по-голям риск от заразяване 
(публикация 23). 
 
16. Изследвани са хранителните предпочитания на шест вида куликоиди (Diptera: 
Ceratopogonidae), преносители на кръвни паразити от род Haemoproteus, към гръбначни 
животни посредством ДНК анализ на съдържимото в коремчетата им. Използвани са два 
митохондриални гена, които показват наличие на генетичен материал от птици и 
бозайници, срещащи се в района на изследването в североизточна България. В половината 
от изследваните насекоми е установена птича ДНК, докато само в около 14% от 
куликоидите е намерена ДНК от бозайници. Регистрирана е ниска специфичност към 
гостоприемниците и голямо разнообразие на видовете птици, от които са се хранили 
насекомите (публикация 22). С цел определяне на трансмисивния потенциал на тези 
вектори, отново с молекулярни методи, за наличие на кръвните паразити от разред 
Haemosporida, са тествани шест вида куликоиди. В три от тях са открити общо девет 
генетични линии кръвни паразити от род Haemoproteus, като броят на линиите варира в 
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широки граници, от девет при Culicoides alazanicus до една при Culicoides circumscriptus. 
Специфичността на линиите паразити също варира, като някои линии са открити само в 
един вид вектор, а други в два или повече (публикация 19). 
 
Изследвания на пухояди (Phthiraptera) по птици от България 
 
17. При изследване на над 700 диви птици от 59 вида са установени общо 27 вида пухояди, 
от които осем са съобщени за пръв път от територията на България. Два вида пухояди, 
Menacanthus curuccae и Ricinus fringillae, са установени съответно в три и един нови 
гостоприемника (публикация 33). В последствие е изготвен списък на пухоядите по диви 
птици в България, въз основа на тези данни и вече публикувани данни от д-р Кръстьо 
Тулешков, който включва общо 282 вида пухояди, събрани от 194 вида птици (публикация 
6). 
 

30 ноември 2016 г. 
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(гл. ас. д-р Михаела Илиева) 


