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1. Увод
Независимо от малката територия на страната ни в българската флора
съществува богатство и разнообразие на растителни видове, които са около 3900 на
брой (Petrova & Vladimirov (eds) 2009). От тях като лечебни растения се употребяват
около 770 вида (20% от българската флора), а ежегодно се изнасят около 250 вида
(Evstatieva & al. 2007).
Прекомерната експлоатация и неспазване на правилата за събиране, поставят
под заплаха от унищожаване и изчезване на естествените находища на много лечебни
растения (Hardalova 1997; Hardalova & al. 1998; Evstatieva & Hardalova 2004). Годишно
в България се обработват около 15000 – 17000 тона билки, като около 80% от тях са за
експорт. Това прави страната ни един от най-големите износители на билки в Европа
през последните 20 години (Evstatieva & al. 2007).
Tribulus terrestris L. (бабини зъби, кочи глави, чунка, трабузан, чобан тикен,
демир бузан, кокалче, вълчец) е ценно лечебно растение от сем. Zygophyllaceae R. Br.,
използвано още в Древна Гърция и Индия, като средство против стареене. Индийците
го използват като диуретично, антисептично и успокояващо средство, а китайците за
лечение на бъбречни, чернодробни и сърдечносъдови заболявания (Pandey & Sainis
2007).
Понастоящем, в целия свят се произвеждат за пазара различни фармацевтични
препарати и хранителни добавки, изготвени от това лечебно растение (Dinchev & al.
2008). Екстрактите от него подобряват мускулния тонус и имат общ биостимулативен
ефект (Kostova & Dinchev 2005; Moradi kor & al. 2013).
На базата на T. terrestris е създаден и се предлага на пазара оригиналния
български препарат „Трибестан” от „Софарма”, който се използва за хормонална
стимулация при жените и за засилване на мъжката потентност (Продуктов сайт на
„Софарма”).
До 1982 година естествените запаси от това лечебно растение са осигурявали
достатъчно суровина за химико-фармацевтичната промишленост, но повишеният
интерес към продуктите, получавани от него, поставя въпроса за оптимизиране и
разширяване на познанията за запасите му (Митрев 1995), изучаване на съдържанието
на БАВ и особеностите на неговата биология, с цел култивирането му.

2. Литературен преглед
Тази част от дисертацията съдържа следните раздели:
Данни за таксономията на Tribulus terrestris L.
Разпространение и ресурси на T. terrestris L.
Еколого-биологични особености на T. terrestris L.
Репродуктивна биология − ембриологични особености, жизненост на полена и
семената.
Морфология на полен и семената на вида.
Проучване на кариологията на вида.
Проучване на анатомията на вида.
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Проучване на фитохимията на вида.
След анализ на наличната научна литература се оказа, че за последните 20 години
информацията за разпространението и ресурсите от изследвания вид за нашата страна,
и в частност за флористичен район Тракийска низина, е недостатъчна. Не е достатъчна
информацията и за характера на връзките между почвено-климатичните фактори на
местообитанията, ресурсите и натрупването на основните активни съставки, както и
варирането им в зависимост от сроковете на събиране на това лечебно растение. Има
само частични проучвания върху репродуктивната биология на T. terrestris –
ембриологични , жизненост на полена и семената, а сканинг-електронни проучвания на
спермодермата на семената липсват. Непълни са данните за анатомичните особености
на вегетативните органи на вида.

3. Цел и задачи
Актуалността на научния проблем се определя от повишения интерес и търсене
на продукти от T. terrestris на пазара, както у нас, така и в чужбина. От съществено
икономическо значение е осигуряването на достатъчно количество висококачествена
суровина не само за нашата фармацевтична промишленост, но и за износ. Това поставя
въпроса за проучване на разпространението на вида, експлоатационните запаси,
съдържанието на биологично активните вещества (БАВ), проучвания върху неговата
биология за въвеждането му в полукултура и култура, с цел опазването и рационалното
му използване.
Широкият тематичен обхват заплануван за работа предопределя комплексния
характер на целта както следва:
Да бъде установено разпространението и ресурсите на перспективни популации
от Tribulus terrestris във флористичен район Tракийска низина на България и да се
изяснят някои биологични и фитохимични особености на вида.
За реализирането на поставената комплексна цел са определени за изпълнение
следните конкретни задачи:
1. Установяване на разпространението на T. terrestris във флористичен район Тракийска
низина на България с нанасяне на карта местоположението на популациите с
промишлено и стопанско значение
2. Изясняване на елементи от еколого-географската характеристика на местообитанията
на вида.
3. Оценка на ресурсите на установените популации от T. terrestris във флористичен
район Тракийска низина на България.
4. Изясняване на някои биологични особености на вида във връзка с неговото
култивиране, като:
а. ритъм на растеж и развитие
б. анатомо-морфологични проучвания на лист от различни популации в различни
местообитания.
в. репродуктивна биология – ембриологични особености, жизненост на полена и
семената.
г. морфология на семенната повърхност.
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5. Установяване на динамиката на биологично активните вещества в проби от Herba
Tribulus terrestris в зависимост от екологичните условия на изследваните популации,
фазите на растеж и развитие, времето на събиране и др.
6. Препоръки за устойчивото използване на българските ресурси от вида, както и за
неговото култивиране.

4. Материали и методи
4.1. Материали и начин на описание на елементи от еколого-географската
характеристика на местообитанията на вида
Tribulus terrestris у нас е представен с два вариетета: var. terrestris и var.
orientalis, като таксономичeн белег за разграничаване на двата вариетета е наличието
или отсъствието на власинки по плодовете (Петрова 1979).
Oт теренната ни работа беше установено, че горепосочените таксономични
белези за разграничаване на вътревидовата изменчивост, в границите на проучвания
флористичен район, не са дискретни (бяха установени плодове с преходи в
овласяването, но не и без власинки), в настоящата разработка сме приели изследвания
вид, разпространен във флористичен район Тракийска низина в типичният таксон
Tribulus terrestris var. terrestris.
Настоящото проучване бe извършено въз основа на материали от собствени теренни
сборове от флористичен район Тракийската низина на България.
За по-добра ориентация в работата сме възприели разделяне на флористичния
район на подрайони включващи: Пазарджишко-Пловдивско поле, Карловска
котловина, Старозагорско поле, Хасковско поле. Особеностите на релефа бяха описани
по География на България (Копралев & др. 2002). Температури и валежи на посочените
подрайони в Тракийска низина бе направена по данни от Института по метеорология и
хидрология (НИМХ) към БАН, клон Пловдив.
4.2. Методи
В направеното изследване са приложени следните методи:
 За разпространението на вида, бе използван маршрутния и точковия
(стационарен) методи. Локализацията на находищата бе определена чрез GPS
система и е отбелязана на GIS формат карта с мащаб 1:150000;
 Ресурсите от вида бяха направени по стандартната методиката за лечебни
растения на Шрëтер & др. (1986) в периода на масов цъфтеж и плододаване, от
25.07 до 15. 08. 2009, 2010, 2011 и 2012 година.
 Ритъмът на растеж и развитие бе определян според методиките на Бейдеман
(1954) и Шульц (1966). Наблюденията бяха извършени в периода юни −
октомври на 2009 − 2012 година.
 Ембриологичен метод – цветни пъпки и цветове в различен стадий на развитие
бяха събрани и фиксирани във FА. Нарязаният материал по-нататък бе
обработен по класическата парафинова методика на Sundara (2000) и доведен до
трайни микроскопски препарати, чрез оцветяване с хематоксилин по
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Хайденхайн и включване в Ентелан. Наблюденията и микрофотографиите са
направени със светлинен микроскоп “Olympus” CX21 и “Infinity lite” дигитална
камера 1,4 Mpx.
Метод установяващ жизнеността на полена – за оценка на жизнеността на
полена бе приложен метод чрез оцветяване и директно преброяване (HeslopHarrison 1992). 30 броя прашници бяха събрани от отворени цветове и
фиксирани в 1% разтвор на acetocarmine (Singh 2003). След това са изготвени
скваш препарати. Изброени са общо 2698 зрели поленови зърна.
Метод установяващ жизнеността на семената – за оценка жизнеността на
семената бе приложен бърз 24 часов тест. Изолираните зародиши от семена,
събрани през три последователни години (2008 – 2010), предварително
накиснати във вода при 30-35 C°, са инкубирани в разреден (1%) разтвор на 2, 3,
5-triphenyltetrazolium chloride за 24 часа-Тетразолов тест, съгласно Peters (2000).
Сканингелектронно-микроскопски метод – за СEM изследването бе следвана
методиката предложена от Терзийски (1977, 1981). Обектите са наблюдавани на
сканингелектронен микроскоп JSEM-5510, при напрежение на катода 10 kV
(Химически Факултет на Софийски Университет, София) със златно покритие
във вакуум-изпарител Jeol JFC-1200 fine coater с дебелина на слоя − 0,1nm. за 60
секунди в йонизираща среда с аргон, директно, без предварителни физични и
химични обработки. Закрепването за държателя, осигуряващ контакт е
извършено със сребърна паста.
Сравнително-анатомичен метод − листните проби са взети между 3-то и 4-то
междувъзлие през периода на цъфтеж през 2010 година и фиксирани по Hodgson
& al. (1993). Листната пластина е изследвана по известните методи за
сравнително анатомично проучване (Metcalfe & Chalk 1979; Николов &
Даскалов 1966).
Статистически подходи: Дескриптивна статистика − приложена е за обработка
на всички метричните показатели от анатомичното проучване на лист .
t-тест-за проверка на хипотезите за статистическата значимост на
изменчивостта на изследваните белези при проучване на анатомичната
структура на лист. Тестовете са проведени при ниво на значимост 95%
Confidence Interval of the Differencе и двустранна критична област на
алтернативната хипотеза (Ранчева 2010). Клъстерен анализ – за резултатите от
проучванията на ресурса и фитохимичния анализ.
Фитохимичен анализ-пробите са подготвени от растителен материал, от фино
смлени 1g листа и 1g плодове (в съотношение 1:1). За анализа е използван HPLC
метод по Ivanova & al. (2010).

5. Резултати и обсъждане
5.1. Разпространение на T. terrestris във флористичен район Тракийска низина на
България
При изследване на разпространението и съвременно състояние на популациите
на T. terrestris във флористичен район Тракийска низина, като основа послужи
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наличната хорологична информация, ревизираните хербарийни образци, лични сборове
и наблюдения.
Установени бяха 33 „събирачески масива” на обща площ от 1346 dkа (Фиг. 1).
От тях 17 са локализирани в подрайона на Пазарджишко-Пловдивското поле, 4 са
установените масиви в подрайона на Карловска котловина, 10 са „събираческите
масиви” на вида в подрайона на Хасковско поле и 2 в подрайона на Старозагорско
поле. От теренната работа във флористичният район бе установено, че видът формира
малочислени (5 – 10 растения на m²) до многочислени групи (15 – 70 растения m²), като
наблюдаваните растения на m² са в различни фази на развитие. При някои от
установените популации (Ведраре, Баня, Първомай, Симеоновград и др) видът е
разпространен върху пустеещи песъчливи почви (около реки) с близки подпочвени
води или ерозирани пасища (Варвара, Овчеполци, Главиница). Върху тези терени
обиковено растителният видов състав e ограничен или рехаво разположен. При слаба
конкуренция от други растителни видове, които да образуват плътен тревостой,
растежът и развитието на Tribulus terrestris са благоприятни, което е предпоставка той
да покрие цялата заемана площ. До подобно заключение са достигнали и Савчев &
Стоянов (1972) в предишно проучване на разпространението на вида в България.
Установено бе, че видът се среща и в обработваеми площи – лозови масиви,
тютюн, овощни и зеленчукови градини, дини, тикви, пипер, бамя и др. Това не е
случайно, тъй като той често се явява вторичен заплевелител в култивирани
насаждения, установено и от Калинова (1989), а Шрëтер (1980) посочва, че T. terrestris
разширява ареала си на разпространение при поливно земеделие. Констатирана бе
висока конкурентна способност на вида при разпространението му в ниски култури,
които са с широки междуредови разстояния (Здравец – бамя, Симеоновград – ниви с
дини, тикви, с. Българин − тютюн).
Общо 9 локалитети от проучвания флористичен район са включени в защитена
зона от НАТУРА 2000 съгласно Директива 92/43 ЕЕС за Местообитанията (Фиг. 1.). Те
са разпространени основно по поречието на реките Марица и Чая (Стамболийски,
Първомай, Симеоновград, Българин, след Българин, Георги Добрево, Райкова могила,
Мезек).
От резултатите в направеното изследване от разпространението на T. terrestris
във флористичен район Тракийска низина могат да се формират четири групи по
размер на заеманата площ от данните, получени през първата година на изследването
(2009).
 „Събирачески масиви” с много големи площи – повече от 71dka. Към тази
група сa 6 от териториите, или 18,18% (Стамболийски, Асеновград,
Симеоновград, Подкрепа, Георги Добрево – 100dka; Варвара – 120dka).
Общата площ на тази група територии е 620dka.
 „Събирачески масиви” с големи площи – от 31 до 70dka. Към тази група се
отнасят 9 от териториите, или 27,27% (Чирпан, Боянци, ИЗК Пловдив,
Ведраре, Българин, „Дупките”, Чешнегирово, Овчеполци – 60dka; Баня –
70dka). Общата площ на тази група територии е 490dka.
 „Събирачески масиви” със средни площи – от 11 до 30dka. Към тази група се
отнасят 8 от териториите с разпространение на вида, или 24,24% (Садово,
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Бегунци – 15dka; Стара загора, Огняново, Първомай”Европа’, 10км от
Българин, Райкова могила – 20dka; Харманли – 30dka). Общата площ на тази
група територии е 160dka.
 „Събирачески масиви” с малки площи – от 1 до 10dka. Към тази група
спадат 10 от установените територии с разпространение на вида, или 30,30%
(Козаново – 1dka; Злокучене, Черногорово, Главиница – 5dka; Краджалово,
М. поле, Здравец, Добрич, Мезек, Раковски – 10dka). Общата площ на тази
група територии е 76dka.

Фиг. 1. Карта с разпространението на T. terrestris във флористичен район Тракийска
низина на България
5.2. Еколого-географска характеристика на местообитанията на T. terrestris в
Тракийска низина флористичен район
Обобщени
резултати
от
еколого-географската
характеристика
на
местообитанията на T. terrestris в Тракийска низина флористичен район
 T. terrestris няма ясно изразени почвени предпочитания – развива се както
върху леки, песъкли почви (алувиално-ливадни), така и върху по-компактни
(тежки) (излужени канелени) и плодородни (смолници, хумусно карбонатни)
почви.
 Най-високи температури през периода 2009 – 2012 са установени през 2011 –
2012 години, като средните среднодневни температури са 25,1 – 27,8°С, а
най-ниски през 2010г. (21,4 – 24,1°С).
 Най-голямо количество валежи са установени през втората година (2010) от
изследването, като в месец юни са били два – три пъти нормите (120 –
172mm/m²), а с най-ниски нива последните две години години (2mm/m²; 9,6
mm/m²).
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 Най-благоприятни условия за оптимален растеж и развитие на вида бяха
констатирани през първата година от изследването (2009), когато
оптималните температури на въздуха (23,1-25,9°C) бяха съчетани с 58,1 –
59,0mm/m² количество валежи.
 Видът е особено чуствителен към почвената и въздушна влажност най-вече в
началните етапи от своето развитие (покълнване и поникване).
5.3. Проучване на ресурсите от T. terrestris във флористичен район Тракийска
низина
През първата година от изследването (2009г.) е направена ресурсна
характеристика на всички установени „събирачески масиви” във флористичен район
Тракийска низина, докато за следващите три години (2010 – 2012) такава е направена
само на популациите, показали високи ресурсни резултати в първата година (2009) и
високи нива на БАВ.
В настоящето изследване бяха установени общо 33 популации на вида в
границите на флористичния район. Те са предствителни, според използваната
методика, за определяне ресурсите на лечебни растения и могат да бъдат дефинирани
като“събирачески масиви” (Semerdjieva & Evstatieva 2010).
Общо 17 „събирачески масиви” бяха установени в подрайона на ПазарджишкоПловдивско поле. Ресурсът през първата година (2009) на изследването е 226433kg
свежа/64695kg суха маса от 681dka (Фиг. 2.) и представлява 42,50% от общия ресурс на
подрайона. През втората изследвана година (2010) полученият ресурс е по-нисък
спрямо предходната година. Общата му стойност за този подрайон е 129292kg свежа
маса/36940kg суха маса от 7 локалитета, разположени върху 510dka площи. Това е
24,27% от общия ресурс на подрайона за периода на изследването (2009 − 2012).
Ресурсът през последните две години (2011 − 2012) от проучването е със
сравнително близки резултати по между си и е по-нисък спрямо предходните две
години (2009 − 2010).
Общо 532671kg свежа/152190kg суха маса е възможният ресурс от подрайона на
Пазарджишко-Пловдивското поле за периода на проучването 2009 − 2012 година (Фиг.
2.).
В подрайона на Хасковското поле бяха установени 10 „събирачески масиви” с
общ ресурс от 386090kg свежа или 110307kg суха маса (Фиг. 4.). През първата година
(2009) в този подрайон бе установен ресурс от 152237kg свежа/43493kg суха маса от
450dka площ. Това е 39,44% от общия ресурс на подрайона. За втората година,
полученият ресурс е 82163kg свежа/23475kg суха маса от 7 „събирачески масиви”върху
330dka площ. Това представлява 21,28% от общия ресурс на подрайона. През
последните две години (2011 − 2012) от 7 популации установеният ресурс е 80413kg
/22975kg и 71277kg свежа /20364kg суха маса (Фиг. 4.).
Промишлените запаси на вида в Карловската котловина са сравнително помалко застъпени като „събирачески масиви”. Общо за Карловската котловина са
установени 4 находища със 145dka площ и общ експлоатационен ресурс от 126821kg за
периода 2009 − 2012 година (Фиг. 3.). И в този подрайон се наблюдава по-горе
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установената тенденция на по-високи ресурсни резултати през първата година на
изследването (2009) с последващ спад през следващите три години.
През първата година (2009г.) от изследването полученият ресурс е 56963kg свежа или
16275kg суха маса от 4 популации. Това е 44,91% от общия ресурс на подрайона.
За 2010г. възможният ресурс в този подрайон е 33210kg свежа или 9488kg суха
маса от 120 декара и представлява 26,18% от общия ресурс на подрайона. В третата
година (2011г.) е получен 19078/5450kg ресурс от 120 декара, което е 15,04% от общия
ресурс, докато в последната година (2012) е 17570/5020kg, или 13,85% от общия ресурс.
Сравнително най-слабо е разпространението на вида като “Събирачески масиви”
от подрайона на Старозагорското поле, в което бяха установени 2 локалитета.
Възможния ресурс от този подрайон е от 10767kg свежа или 3076kg суха маса.
От анализа на получените резултати от ресурса можем да отбележим, че с найвисок ресурс е първата проучвана година (2009). Това може да бъде обяснено с факта,
че някои от климатичните характеристики (температура и валежи) през месеците юни и
юли (активна вегетация) бяха много благоприятни за поникването и растежа на вида,
съчетани с оптимална почвена влажност. В резултат на което растежа на вида бе
оптимален и в началото на м. август растенията достигнаха максимални размери (1,502,20 m). Именно установените максималните размери на растенията, както и по-голям
брой на m² (35-70) определиха високите ресурсни показатели. Последвалото
засушаване през м. август в същата година доведе до постепенното изсъхване на
листата, последвано от листата и плодовете, но не повлия в голяма степен върху
ресурса.
През 2010г, поради променливите пролетни и летни температури, с обилни
валежи и последвалото засушаване бе възпрепятствано поникването и масовото
развитие на вида настъпи през м. юли. Последвалото засушаване в средата м. юли и
август доведоха до намаляване на растежния процес, който продължи до края на м.
септември. Това доведе до намаляване на броя на растения на m², по-малки размери и
по-нисък добив. Всичките тези характеристики определят и по-ниския ресурс на
популациите. Единствено в местата, където Tribulus terrestris се развиваше като плевел
върху поливни площи (зеленчукови градини, бостани и др.) развитието му беше
максимално и достигна до 2,20 см дължина.
В последните две години от проучването (2011 − 2012) бяха регистрирани
високи въздушни температури и дълги безвалежни периоди. Почвената и въздушна
влага се оказаха основен лимитиращ фактор за развитието му, защото семената
поникват винаги след падане на обилни дъждове и оптимални високи температури.
Тази климатична характеристика възпрепятства равномерното поникване и растеж на
вида, което оказа влияние върху формирането на ресурса. Растенията не успяха да
достигнат до максималните си размери. И въпреки, че Tribulus terrestris е добре изразен
термофит температурите от над 42° С през м. юли − август на последните две години
забавиха развитието му. От тази гледна точка е напълно обяснимо по-високата
продуктивност на популациите, разположени по речните брегове и по обработваеми,
поливани площи (Симеоновград, Баня, Стамболийски и др).
Резюмирайки до тук казаното можем да посочим, че връзката на условията на
отделните популации с разпространението, площта и ресурсната характеристика на
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вида е от съществено значение. Тя има комплексен характер и се влияе от
климатичните условия през годината, почвените и локални особености. Динамиката в
ресурса през годините е резултат от адаптация на вида към разнообразния спектър от
локални условия, които понякога са екстремни. Това наше заключение е
синхронизирано с работите на други автори, изследвали ресурса през 2009 година в
други флористични райони на България (Peev & Vаlyovska 2010; Sidjimova & Nikolova
2010; Evstatieva & Tchorbanov 2011).

Фиг. 2. Динамика на ресурса в подрайона на Пазарджишко-Пловдивското поле през
2009-2012 година.

Фиг. 3. Динамика на ресурса в подрайона на Карловска котловина през 2009-2012
година.
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Фиг. 4. Динамика ресурса в подрайона на Хасковското поле през 2009-2012 година.

5.4. Биологични особености на T. terrestris
В условията на България растежът и развитието на вида се характеризират с
период на вегетация от края на май до октомври, а при добри климатични условия
може да продължи и през ноември. В своя растеж и развитие видът в популациите е
особено чуствителен към стойностите на температурите и степента на почвената и
въздушна влажност през отделните години. Първото масово поникване при целевите
популации и начало на вегетацията (обозначено с В, 1. Фиг. 5.) в първата проучвана
година (2009) бе отчетено след обилни пролетни дъждове към средата на юни (12 юни)
при средни средноденонощни температури от 21 − 23°С и въздушна влажност,
достигнала нормите от 65 − 68%. Нашите наблюдения установиха, че обикновено
пониква първото семе до базалния край на кутийката, а останалите семена са пасивни.
Ако условията на средата продължават да са благоприятни, тогава поникват и
останалите семена. Тази специална адаптация е средство да се предпазва от лоши
климатични условия и подпомага за оцеляването на вида.
През втората наблюдавана година (2010), поради променливите пролетни
температури, масовото поникване на вида бе регистрирано с около 10 дни по-късно (25,
30. 06). При неблагоприятни почвено-климатични условия – най-вече ниски
температури или недостатъчни валежи, кълняемостта се забавя, като периодът на
поникване е продължителен – до септември, октомври.
Последните две години (2011 – 2012), поради изключителната ниска влажност
на въздуха и почвата, масовото поникване бе отчетено 10 – 15 юли. Началото на
поникването (начало на вегетацията) отбелязваме с изнасянето на двата котиледона над
земната повърхност. Вертикално в почвената повърхност се образува добре развит
главен корен с по-малки странични разклонения. Котилидоните са овално елептични с
характерно вдлъбване във връхната им част, кожеста консистенция, първоначално
зелени и фотосинтезиращи, с малки конични власинки.
5 – 6 дни след образуването им, (фаза В, 2. – според възприетото обозначение от
методиката) се появява първата двойка същински сложни листа и зачатък на стъблото
(обозначено с В, 3). Първо появилата се двойката сложни листа се запазва в основата на
стъблата, която пожълтява и окапва към края на развитието на вида. Листата са сложни,
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чифтоперести, като листчетата на сложния лист се разполагат срещуположно. По
стъблото листата са разположени срещуположно или се редуват последователно с
разположен цвят в основата им.
Стъблата се разклоняват симподиално, при което връхната пъпка фукционира
определен период от време и преминава в покой или завършва с цвят. Нашите
наблюдения установиха, че разклоненията на стъблото се образуват в акропетален ред –
от основата към върха. Те също се разклоняват симподиално и надминават по размери
предходното.
Първоначално в растежа и развитието превес има вегетативната фаза на
развитие, свързана с образуването на стъблата и листата, която представлява 6,33% от
фенологичното развитие. С образуването на първите 5 – 7cm стъбло при вида бяха
установени и първите цветни бутони, които поставят началото на фаза бутонизация (Б).
3 − 4 седмици от поникването на растението се формират цветовете (обозначено
с Ц, 1.). Веднъж започнал цъфтежът продължава до края на вегетационния период (м.
октомври, а понякога и ноември). Пълният цъфтеж на 1 цвят преминава в течение на 3
– 4 дни. Процентното съотношение на процесите от бутонизация до края на цъфтежа на
първия цвят бе изчислено на 4,22%, спрямо целия фенологичен календар. Според
изискванията на методиката с увяхването на оклоцветника (обозначено с Ц, 2) е
установен краят на фаза цъфтеж и е поставено началото на фаза (видимо)
плодообразуване (зачатъци на плодчета) (П, 1.).
Процесите по оформянето на плодовете са свързани с промени на техния размер,
цвят и консистенция. Първоначално се оформят отделните им части (орехчета),
паралелно с което се променя цвета и твърдостта им (узряване на плодовете).
Узряването на плодовете е най-рано след 10 – 15 дни (П, 2.) от началото на
плодообразуването. В края на разввитието на вида плодовете преминават в пълна
зрялост (П, 3.). Пълната зрялост на един плод настъпва 15-20 дни след началните
процеси на зреене, но при неблагоприятни условия може и да не достигне.
Трябва да отбележим, че при проучвания вид в онтогенетичното му развитие се
наблюдава едновременно протичане на фенологичните фази след началото на
вегетацията. Установени са едновременно нарастване и разклоняване на стъблото,
образуване на нови листа, цъфтеж и образуване на плодове. Това определя вида към
растенията с неограничен темп на растеж и развитие. В потвърждение на тази теза е
фактът, че през целия вегетационен период се наблюдават различни етапи от
вегетативно и генеративно развитие на индивидите. Вегетативните и генеративни фази
продължават до края на съществуването им – до първите мразове, които за този
флористичен район са в края на месец октомври. Календарните срокове и
продължителността на фазите са в тясна зависимост от природните особености на
района. В различните подрайони на флористичния район разликите са в рамките на 8 –
10 дни.
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О, 2.
≡≡≡≡≡≡≡≡≡
≡≡≡≡≡≡≡≡≡
≡≡≡≡≡≡≡≡≡
≡≡≡≡≡≡≡≡≡
▒▒▒▒▒▒▒
●●●●●●●●●
●●●
●●●●●●●
▲▲▲▲
▲▲▲▲
▲▲▲▲
▲▲▲▲
▲▲▲▲
▲▲▲▲
♦♦
♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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▲▲▲▲▲▲▲▲
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▲▲
♦♦♦♦♦♦♦♦♦
О, 1 ♦♦
≡≡≡≡≡≡≡≡≡
≡≡≡≡≡≡≡≡≡
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≡≡≡≡≡≡≡≡≡
▒▒▒▒▒▒▒
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♦♦
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▲▲
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≡≡≡≡≡≡≡≡≡
≡≡≡≡≡≡≡≡≡
≡≡≡≡≡≡≡≡≡
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▲▲▲▲
▲▲▲▲
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▲▲▲▲
▲▲▲▲
▲▲▲▲
▲▲▲▲▲
▲▲▲▲
▲▲▲▲
▲▲▲▲
▲▲▲▲
▲▲▲▲
▲▲▲▲
▲▲▲▲
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▲▲▲▲
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▲▲▲▲
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≡≡≡≡≡≡≡≡≡
≡≡≡≡≡≡≡≡≡
▒▒▒▒▒▒▒
●●●●●●●●●
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▲▲▲▲
П, 1
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≡≡≡≡≡≡≡≡
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▒▒
▒▒
▒
▒▒
▒
▒
▒
▒
▒
▒
▒
▒
▒
▒
▒
▒▒
▒
▒
▒
▒
▒
▒
▒
▒
▒
▒
▒
▒
♦♦♦♦♦♦♦♦♦
≡≡≡≡≡≡≡≡≡
≡≡≡≡≡≡≡≡≡
≡≡≡≡≡≡≡≡≡
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≡≡≡
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≡≡
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≡≡
≡≡
≡≡
≡≡
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≡≡
≡≡
≡≡
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♦♦♦♦♦♦♦♦♦
≡≡≡≡≡≡≡≡≡
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≡≡≡≡
♦♦♦♦♦♦♦♦♦
≡≡≡≡≡≡≡≡≡
≡≡≡≡≡≡≡≡
В, 3.
≡≡≡
≡≡≡
≡≡≡
≡≡≡
≡≡
≡≡≡
≡
≡≡ ≡≡ ≡≡ ≡≡ ≡≡ ≡≡ ≡≡ ≡≡ ≡≡ ≡≡ ≡≡
≡≡
≡≡
≡≡
≡≡
≡≡
≡≡
≡≡
≡≡
≡≡
≡≡
≡≡
≡≡
♦♦♦♦♦♦♦♦♦
≡≡≡≡
В, 2.
≡≡≡
≡≡≡
≡≡≡
≡≡≡
≡≡≡
≡≡
≡≡≡
≡
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≡≡
≡≡
≡≡
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≡≡
≡≡
≡≡
≡≡
≡≡
≡≡
≡≡
♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦♦♦
В, 1
≡≡≡
≡≡≡
≡≡≡
≡≡≡
≡≡≡
≡≡≡
≡≡
≡≡≡
≡
≡≡ ≡≡ ≡≡ ≡≡ ≡≡ ≡≡ ≡≡ ≡≡ ≡≡ ≡≡ ≡≡
≡≡
≡≡
≡≡
≡≡
≡≡
≡≡
≡≡
≡≡
≡≡
≡≡
≡≡
≡≡

Фиг. 5. Фенологичен спектър на Tribulus terrestris
В-Вегетация
В, 1. - поникване
В, 2.-котиледони
В, 3. 1-ва дв.същ.листа.
В, 4.- разкл.ст. и облистване.
Б - бутонизация
Ц, 1. цъфтеж
Ц, 2. Край на цъфтежа
П, 1.- нач. на плодообразуване
П, 2.- восъчна зрялост
П, 3.- пълна зрялост.

В, 1. ≡≡≡≡≡≡
Б. ▒▒▒
В, 2. ≡≡≡≡≡≡
В, 3. ≡≡≡≡≡≡
В, 4. ≡≡≡≡≡≡
Вегетация Бутонизация

Ц, 1. ●●●
Ц, 2. ●●●

..Цъфтеж

П, 1. ▲▲▲
П, 2. ▲▲▲
П, 3. ▲▲▲

.. Плодообраз. ....Отмиране

О, 1. - Начало на отмиране на първите листа и промяна в цвета на стъблото.
О, 2. - Масово отмиране
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О, 1. ♦♦♦
О, 2. ♦♦♦

5.5. Репродуктивна биология
Съществена особеност на репродукцията при Т. terrestris е ниската, нерегулярна
кълняемост на семената (Raghu 2006; Kate & Karadge 2008; Николова 2010).
Изясняването й изисква разкриване на причините, които биха могли да задържат
покълването. В това отношение изучаването и на биологичните фактори наред с
оценката на екологичните фактори е от основно значение за обясняване на причините
за ниската кълняемост на семената на T. terrestris. Сред тези фактори особеностите на
репродуктивната биология имат водеща роля. Това ни даде основание да проучим
подробно репродуктивните особености и да направим пълна ембриологична
характеристика на вида.
При проследяването на онтогенезата и хистологичния строеж на прашниковата
стена бе установено, че микроспорангият при T. terrestris е изграден от пет слоя:
епидермис, ендотециум, два междинни слоя и тапетум и се формира по І-ви тип от
класификацията на Батыгина & др. (1963). и Dicotyledonous-тип по Davis (1966).
След формиране на едноклетъчен полен в прашниковите гнезда се развиват фиброзни
задебеления, които спомагат за надлъжното отваряне на зрелия прашник. В хода на
проучването бе установено, че разкъсването на прашниковата стена при разсейването
на полена става странично откъм теката. Този начин на отваряне на прашниковата
стена е определен като “Латрорзен” тип. Микроспорогенезата е от симултантен тип и
завършва с образуване тетраедрични, изобилатерални, кръстообразни и единични
линейни микроспорови тетради (Табло 1, Фиг. 2.).
Важно е да се отбележи, че при формирането на едноклетъчния полен в
прашника семепъпката е все още на стадий археспор, което е белег за ясно изразена
протерандрия при изследвания вид. Това ни дава основание да предположим, че
популациите на Т. terrestris се състоят от кръстосано опрашващи се индивиди, тъй като
протерандрията е механизъм, възпрепятстващ самоопрашването.
Зрелият полен е морфологично изравнен, предимно двуклетъчен (Табло 1.
Фиг.3;5), характерен за сем. Zygophyllaceae (Подубная-Арнолди 1982), което, от своя
страна, е предпоставка за образуването на висок процент фертилен полен –
предположение, потвърдено и от теста за жизненоест на полена (Фиг. 6.). От този тест
бе доказан висок процент (96,85%) жизнен полен, резултатът от което е голям
репродуктивен капацитет (Фиг. 6.). Сравнително рядко бе установено наличие и на
триклетъчен полен. Наличието на триклетъчен полен е белег за еволюционна
напредналост в рамките на семейството.
Плодникът в цветовете на T. terrestris е двугнезден, с много семепъпки, късо
стълбче и папилозно близалце (Табло 1. Фиг. 6.). В хода на изследването бе установено,
че гнездата на плодника се делят вторично чрез фалшива преграда (септа), в резултат
на което се образува многогнезден (до пет гнезден) плодник. В хода на изследването бе
констатирана добре развитата семепъпка на T. terrestris, която е анатропна, с два
интегумента, красинуцелусна, с микропил формиран от двата интегумента.
След три последователни митози в ЕМК се формира Polygonum-тип зародишна
торбичка, с характерната за нея поляризация на ядрата (1:1; 2:2; 4:4) на всеки от
последователните му стадии на развитие и последваща диференциация на елементите в
нея.
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Ембриогенезата при изследвания вид протича по Solanad-тип. Младият
кълбовиден зародиш се характеризира с къс суспензор, състоящ се от 3 – 4 едноядрени
клетки, разположени в редичка (Табло 1. Фиг. 7.). Зрелият зародиш е изправен, добре
развит, с два равностойни семедела и изпълва цялото семе. Установените
ембриологични характеристики на проучваната популация на T. terrestris показват, че
тя е съставена от строго протерандрични и сексуално репродуциращи се индивиди.
Оценка на жизнеността на зародишите
Една от възможните причини за ниска кълняемост при добре развит зародиш би
могла да бъде ниската му жизненост. Затова в настоящето изследване беше тествана
жизнеността на зародишите на T. terrestris чрез тетразолов тест.
Чрез този тест не се определят ненормалности в зародишите, а само живите и мъртвите
тъкани в тях и капацитета за формиране на нормални семеначета (Copeland& Mc
Donald 2001). На базата на интензитета на оцветяване изследваните зародиши на T.
terrestris са групирани в четири класа: Клас І – обагрени в тъмночервено зародиши;
Клас ІІ – розовооцветени зародиши; Клас ІІІ – само котиледоните оцветени в червено;
Клас ІV – неоцветени зародиши (Фиг. 7; 8.). Болшинството тествани зародиши попадат
в Клас І, представляващи оцветените в тъмно червено зародиши (52,94 %), считани за
жизнени, а най-малка част – в Клас IV, представляващи неоцветените, нежизнени
зародиши (11,76 %). Резултатите от нашия тест показват, че жизнеността на
зародишите, установена в момента на узряване на семената, намалява до 64,71% (Фиг.
7. и 8.) през първата и 2/3 (23,53%) през третата година от събирането им.

Фиг. 6. Съотношение на брой фертилен,
стерилен полен

Фиг. 7. Съотношение на жизнеността на
зародишите след Тетразолов тест.

Фиг. 8. Общ вид семената при T. terrestris след Тетразолов тест. Клас а, b-жизнени ; c,dнежизнени.
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Табло 1. Устройство на прашник (ММК)(1), различни типове тетради (2), двуклетъчен
полен (3;5). фиброзни удебеления прашника (4), Устройство на плодник (6), кълбовиден
зародиш (7), нишковиден апарат в ЗТ(8;9). LM x100.

5.6. Сканинг-електронномикроскопско
повърхност

проучване

на

семенна

От направеното проучване от нас бе установено, че семената на T. terrestris са
плоски, триъгълно-яйцевидни, със заострено-удължен връх и плоска основа (Фиг. 1; 2.).
Използването на СЕМ в изследването за семето ни позволи обстойно наблюдение на
микроморфологията на спермодермата. От основата към върха на адаксиалната
повърхност бяха установени вертикални, вълновидни, надлъжни гънки (Табло 2.). В
апикалната част на горната повърхност бе констатирано наличието на трилъчева
пукнатина с различни по ширина и дълбочина врязвания (Табло 2. Фиг. 3,4,6.).
Латерално, от двете страни на семето, бяха наблюдавани надлъжни ръбове, с дълбоки
вгъвания навътре (Табло 2. Фиг. 3,4,6).
Според класификацията на Barthlott и Ehler (1977) семенната повърхност е от
Tabular-тип до леко вдлъбнат (Concave)-тип. Резултатите от направеното СEM
изследване ясно показват, че клетките на спермодермата са полигонални, с прави до
леко дъговидни антиклинални стени, с кутикуларни восъчни гънки. Външните
периклинални стени са вълновидни, леко издадени, с гъсто преплетени кутикуларни
стриации (Табло 2. Фиг. 5.).
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6
Табло 2. Общ изглед на семе при T. terrestris (1, 2), трилъчева пукнатина и латерални вгъвания
в семето (3,4,6), общ вид на спермодермата на (5) (СEM).

5.7. Проучване на анатомията на лист
Обобщени резултати от анатомичното проучване на лист при Tribulus terrestris L.
 От СЕМ анализа бе установено, че трихомите са със специфична
скулптурираност и издигната основа, за което в анализираната научна
литература не е намерена информация (Табло 3.).
 Разположението на палисадния слой под горния епидермис, често и навътре от
долния, определят листа като дорзовентрален до еквифациален и е ксероморфен
признак за вида.
 Наличието на устица върху двете повърхности, трихоми, дебела кутикула и
добре изразена палисадност са показатели, определящи анатомичната структура
от ксероморфен тип.
 Изследването на 3 популации на Tribulus terrestris L в различни екологични
ниши на флористичен район Тракийска низина показва различна степен на
изменчивост, която е статистически доказана.
 Комбинацията от структурата на епидермиса, допълнена с характеристика на
трихомите, както и други анатомични белези, успешно биха могли да се
използват за целите на таксономията.

16

Табло. 3. Скулптурираност на стените на власинки при T. terrestris СЕМ. 1-скулптурираност на
стените на власинка, СЕМ; 2- издигната основа и стени на власинка, СЕМ.

5.8. Проучване на фитохимията на вида
От литературата е известно, че лечебният ефект на T. terrestris се дължи на
действието на стероидните сапонини – диосцин (Д), протодиосцин (ПД),
прототрибестин (ПТ) и флавоноида рутин (Р) (Ganzera & al. 2001; Кostova & al. 2002;
Kostova & Dinchev 2005). Поради този факт, изброените по-горе вещества бяха избрани
за химичен анализ.
Проследяване влиянието на местообитанието и климатичните условия в
популациите върху синтеза на стероидните сапонини протодиосцин (ПД),
прототрибестин (ПТ), диосцин (Д) и флавоноида рутин през 2009 − 2011 чрез HPLC
От данните за първата година от изследването (2009) (общо 19 проби) можем да
посочим, че две от пробите в Пазарджишко-Пловдивско поле (Караджалово,
Пазарджик) и една проба от Старозагорското поле съдържат всички изследвани
биоактивни съединения. В останалите проби (общо 16) от местообитания на вида Д и Р
са под границата на установяване. През първата проучвана година (2009) бяха
установени най-високи стойности на ПД/ПТ в пробите от подрайона на Хасковско поле
– Симеоновград по поречието на Марица (22,39/21,70mg/g), Българин
(19,65/14,98mg/g), Любимец (15,34/9,97mg/g), Г. Добрево (19,31/13,42mg/g) и Райкова
могила (12,45/6,79mg/g) (Фиг. 10.).
Графичният израз на числовите стойности е илюстриран във фигура 10., където
ясно се вижда доминирането на ПД и ПТ и липсата на третия сапонин диосцин,
изключение прави пробата от Харманли (1,84mg/g).
Близки до нивата на ПД и ПТ от Хасковското поле са и получените резултати от
пробите от популациите на вида в Пазарджишко-Пловдивското поле (Ivanova & al.
2011). За 2009 година в този подрайон високи показатели на ПД/ПТ бяха отчетени в
пробите от Асеновград (12,79/8,93mg/g) и Пазарджик (13,55/7,29mg/g). Останалите
проби от локалитети в този подрайон са с различни стойности на ПД/ПТ, съответно:
Огняново
(3,41/1,49mg/g),
Караджалово
(5,25/5,01mg/g)
и
Стамболийски
(7,49/4,12mg/g).
За подрайона на Карловската котловина през първата година на изследването
(2009) високи стойности на ПД/ПТ бяха установени за пробите от Ведраре
(11,88/8,85mg/g). Трябва да се отбележи, че за пробите от местообитанието на вида в с.
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Марино поле, което е в непосредствена близост до селището на Ведраре (2км
разстояние), бяха установени 3 – 4 пъти по-ниски стойности на ПД (3,47mg/g) и ПТ
(2,33mg/g) за същия период. Подобна вариабилност на стероидните сапонини беше
наблюдавана и в други местообитания, обединени вероятно от влиянието на еднакви
климатични фактори (Огняново, Пазарджик, Варвара), (Ведраре – М. поле), (Г.Добрево,
Симеоновград, Здравец).
Близки показатели на основните сапонини до тези от популацията във Ведраре
бяха получени и в пробата от Старозагорското поле – Чирпан (ПД – 11,31, ПТ –
7,06mg/g).
Незначителни количества от третия сапонин – диосцин бяха регистрирани в
пробите през 2009 година. От 19-те проби само в 4 бе установен този сапонин: – Стара
Загора (1,16mg/g), Караджалово (1,94mg/g) (Караджалово), Харманли (1,84mg/g) и
Българин (1,79mg/g) (Фиг. 10.).
Подобно на диосцина е динамиката и на флавоноида рутин през тази изследвана
година. Той бе установен само в 5 проби: − Г. Добрево (1,96mg/g), Райкова могила
(3,89mg/g), Харманли (1,20mg/g), Асеновград (2,46mg/g) и Караджалово (0,56mg/g)
През втората година (2010) от проучването като цяло бяха установени
значително по-ниски стойности на ПД и ПТ във всички подрайони спрямо предходната
година. Данните за основните сапонини – ПД и ПТ показват, че пак най-високи
стойности са установени за популациите от Хасковско поле. Протодисцинът е в
границите на 5,60mg/g (Симеоновград), 6,31mg/g (Здравец) и 4,12mg/g (Г. Добрево).
Прототрибестинът е с установени най-високи нива от 8,00mg/g (Симеоновград), докато
за другите две популации от този подрайон, нивата му са в границите на 4,67 –
4,05mg/g (Здравец – Г. Добрево).
В останалите подрайони получените резултати за ПД/ПТ са 3,92/1,95mg/g
(Асеновград) и още по-ниски резултати от 1,73/1,09mg/g (Варвара) (Фиг. 10.). Подобни
са и стойностите на тези сапонини в пробите от разпространението на вида във Ведраре
(Карловска котловина) през тази проучвана година, съответно 3,54mg/g (ПД) и
3,02mg/g (ПТ).
За третия сапонин (диосцин) през 2010 година може да бъде отбелязано, че
нивата му са сравнително по-високи спрямо предходната (2009г). Най-високи
установени стойности са за пробата от Здравец (7,99mg/g). Сравнително постоянни са
получените резултати за този сапонин в останалите популации от Тракийска низина –
Г. Добрево (4,63mg/g), Симеоновград (4,53mg/g), Асеновград (4,4mg/g). За пробите от
Ведраре и Варвара диосцин не беше установен.
През втората изследвана година флавоноидът рутин е установен в незначителни
количества във всички проби от популациите и е в границите от 0,22mg/g (Ведраре) до
1,16mg/g (Г. Добрево).
От анализа на получените данни за третата година (2011г) на изследването в
пробите от Хасковското поле бяха установени всичките биоактивни съставки, докато за
останалите проби от популациите в Пазарджишко-Пловдивско поле и Карловска
котловина не бе установен сапонина диосцин.
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Прави впечатление, че през тази година пробите от всичките популации на
флористичния район са с приблизително еднакви високи стойности на основните
активни съставки.
Най-високи стойности на ПД и ПТ (2011г) бяха получени за пробите от Г.
Добрево (Хасковско поле) 17,2mg/g (ПД); 9,64mg/g (ПТ) и Асеновград (Пловдивско
поле) 15,94mg/g (ПД); 9,46mg/g(ПТ) (Таблица 14.). Близки до тези нива са и
популациите от Здравец 9,43mg/g (ПД); 6,88mg/g (ПТ), Ведраре 9,87mg/g (ПД);
5,47mg/g (ПТ) и Варвара 9,76mg/g (ПД) (Фиг. 16.).
Сравнително по-ниски резултати бяха получените за пробите, взети от
Симеоновград 7,94mg/g (ПД); 7,51mg/g (ПТ).
По отношение на третия изследван сапонин в растението (Д) в пробите, в които
е установен, нивата му са сравнително с близки показатели от 4,82mg/g
(Симеоновград), 5,13mg/g (Г. Добрево), 5,00mg/g (Здравец).
Установени бяха и високи нива на флавоноида рутин за 2011 година за
разпространение на вида в Здравец (2,94mg/g), Асеновград (2,67mg/g) и Г. Добрево
(2,45mg/g).
Незначителни количествата на Р бе отчетен в пробите от Симеоновград
(0,2mg/g), Ведраре (0,75mg/g) и Варвара (0,81mg/g).
В обобщение за трите проучвани години можем да отбележим, че бе установена
изменчивост в динамиката на стероидните сапонини (ПТ, ПД, Д и Р) в различните
популации. Тази изменчивост кореспондира с разликата в условията на
микрохабитатите, с разликата във влажността и температурата през различните години.
Тя обезпечава адаптацията на вида към разнообразния спектър от локални условия и
успешно съществуване на популацията дори в относително екстремни условия (високи
t°, засушавания).
За установяване на групи на сходство и зависимости на всичките изследвани
популации през първата година бе използван клъстерен анализ.
От дендрограмата (Фиг. 9.) се вижда, че могат да бъдат идентифицирани 2
клъстерни групи с подгрупи. В първата група попадат пробите от популациите с найвисоко съдържание на основните сапонини. Тя обединява три подгрупи със същата
степен на сходство. Към първата подгрупа са Г. Добрево и Българин, втората –
Любимец, Райкова могила, Пазарджик и Асеновград и третата подгрупа – Чирпан,
Ведраре. Последната подгрупа се характеризира с по-ниска концентрация на ПД, ПТ, Д
и Р. Популацията на Симеоновград в тази група е с най-високото съдаржание.
Към втората група спадат две подгрупи. Популациите на Огняново, Добрич и Марино
поле показват най-висока степен на сходство и се характеризират с най-ниско
съдържание на ПД, ПТ, Д и Р. Втората подгрупа включва популации Здравец, Варвара,
Харманли, Стара Загора, Стамболийски, Мезек и Караджалово. Те са с различни
степени на сходство.
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Фиг. 9. Клъстерен анализ на пробите от 19 популации през 2009 година, в зависимост
от съдържанието на стероидните сапонини (ПД; ПТ; Д) и флавоноида рутин.

Фиг. 10. Вариране на БАВ в Tribulus terrestris за периода 2009-2011 година.

Фиг. 11. Вариране на БАВ в Tribulus terrestris в подрайона на Карловска котловина и
Пазарджишко-Пловдивско поле за периода 2009-2011 година
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Фиг. 12. Вариране на БАВ в Tribulus terrestris през 2010 и 2011 години.
Проследяване на съдържанието на активните съставки ПТ, ПД, Д, Р в зависимост
от различни срокове на вземане на пробите през вегетацията
Както вече посочихме, покълнването, растежът и развитието на вида се влияят
изключително много от климатичните фактори и най-вече от количеството на
падналите валежи през вегетационния период, съчетани с високи почвени и въздушни
температури. Чрез влиянието върху растежа и сезонното развитие на вида
климатичните фактори предопределят в основни линии периодите на максимум и
минимум натрупване на активни вещества в растението.
Обобщени резултати от проучване на активните съставки в зависимост от
сроковете на вземане на проби
 Най-високи стойности на ПД и ПТ и Д бяха установени в пробите, събрани в
първата десетдневка на юли месец за Пазарджишко-Пловдивско поле и третата
десетдневка на месец юли и началото на август за Карловска котловина. Тези
срокове съвпадат с фазите на растеж и облистване на стъблото и цъфтеж.
 Климатичните характеристики на годината определят времето за настъпване на
фенологичните фази, което, от своя страна, измества максимума на синтез на
БАВ при вида (фаза нарастване и облистване на стъблото и цъфтеж).
 Тъй като при всички проучени популации бе установено повишаване на ПД и
ПТ в август спрямо края на юли, най-целесъобразно е лечебното растение да се
събира в началото на месец август, тъй като се съчетава с високо ниво на
активните съставки и оптимално количество биомаса.
Проследяване на съдържанието на проучваните стероидни сапонини
флавоноида рутин при различно физиологично състояние на растението

и

Обобщени резултати за динамиката на БАВ в T. terretsris в различно
физиологично състояние:
 Натрупването на БАВ при болни растения от мана (Peronospora spp) е близка до
количествата в здравите растения.
 Не бе установена съществена промяна в метаболизма при вида, изразяващ се със
значително повишаване синтеза на БАВ.
 Видът успешно би могъл да се отглежда като подкултура в култури с широки
междуредови разстояния, тъй като не бе установено понижение на синтеза на
ПД, ПТ, Д и Р при частично засенчване.
21

Влияние на агроклиматичните и почвени фактори на средата върху
съдържанието на стероидните сапонини (ПТ; ПД; Д) и флавоноида рутин
T. terrestris L спада към групата на вторично заплевеляващите растения при
окопните култури, най-вече в насаждения от тютюн, пипер, царевица, лук, тикви, дини
и др. (Калинова 1989), и много често се събира като суровина от билкозаготвителите от
тези местообитания. От изключителна важност за практиката е да се знае дали
агроклиматичните фактори (торене, окопаване, поливане и др.) в насажденията влияят
върху количеството сапонини. За целите на изследването са събрани проби от вида,
разпространен в обработваеми насаждения с дини, тикви, лук и др. Тези проби са
сравнени с други, от естествени, необработваеми местообитания, разположени в
съседство. Разпространението на вида в култивираните местообитания е под влиянието
на разнообразни агроклиматични условия.
Обобщени резултати от агроклиматичните и почвени факторите на средата върху
динамиката на БАВ:
 Получени са разнопосочни резултати по отношение синтеза и натрупването на
ПД, ПТ, Д и Р, като са установени високи резултати както от естествени
местообитания на вида, така и в разпространение в култивирани насаждение, и
обратно.
 Няма ясна тенденция във влиянието на агротехническите мероприятия и
почвените показатели върху повишения синтез на ПД, ПТ, Д и Р при вида.

6. Обобщение на резултатите получени от изследването
В резултат на разработването на настоящия дисертационен труд бяха получени
следните резултати:
Разпространение на T. terrestris във флористичен район Тракийска низина на
България
Установени бяха 33 „събирачески масива” на обща площ от 1346dka. От тях 17 са
локалитетите на T. terrestris в подрайона на Пазарджишко-Пловдивското поле, 4 са
установените масиви в подрайона на Карловска котловина и 10 са „събираческите
масиви” на вида в подрайона на Хасковско поле.
От приведените резултати от изследването върху разпространението на Tribulus
terrestris във флористичен район Тракийска низина могат да се формират четири групи
по размер на заемана площ от данните, получени през първата година на изследването
(2009).
 „Събирачески масиви” с много големи площи – повече от 71dka. Към тази
група сa 6 от териториите, или 18,18% (Стамболийски, Асеновград,
Симеоновград, Подкрепа, Георги Добрево – 100dka; Варвара – 120dka).
Общата площ на тази група територии е 620dka.
 „Събирачески масиви” с големи площи – от 31 до 70dka. Към тази група
се отнасят 9 от териториите, или 27,27% (Чирпан, Боянци, ИЗК Пловдив,
Ведраре, Българин, „Дупките”, Чешнегирово, Овчеполци – 60dka; Баня –
70dka). Общата площ на тази група територии е 490dka.
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 „Събирачески масиви” със средни площи – от 11 до 30dka. Към тази група
се отнасят 8 от териториите с разпространение на вида, или 24,24% (Садово,
Бегунци – 15dka; Стара загора, Огняново, Първомай”Европа’, 10км от
Българин, Райкова могила – 20dka; Харманли – 30dka). Общата площ на тази
група територии е 160dka.
 „Събирачески масиви” с малки площи – от 1 до 10dka. Към тази група
спадат 10 от установените територии с разпространение на вида, или 30,30%
(Козаново – 1dka; Злокучене, Черногорово, Главиница – 5dka; Краджалово,
М. поле, Здравец, Добрич, Мезек, Раковски – 10dka). Общата площ на тази
група територии е 76dka.
 Видът формира малочислени до многочислени групи при слаба конкуренция
от други растителни видове върху пустеещи песъкливи почви (около реки)
или в обработваеми площи (лозови масиви, тютюн, овощни и зеленчукови
градини, дини, тикви, пипер, бамя и др).
 В проучвания флористичен район бе установено годишно вариране на
площите, заети от вида, както следва: – 960dka (2010 г.), 990dka (2011 г.) и
945dka (2012 г.).
Еколого-географска характеристика на местообитанията на T. terrestris в
Тракийска низина
 T. terrestris няма ясно изразени почвени предпочитания – развива се както
върху леки, песъкли почви (алувиално-ливадни), така и върху по-компактни
(тежки) (излужени канелени) и плодородни (смолници, хумусно карбонатни)
почви.
 Най-високи температури през периода 2009 – 2012 са установени през 2011 –
2012 години, като средните среднодневни температури са 25,1 – 27,8°С, а
най-ниски през 2010 г. (21,4 – 24,1°С).
 Най-голямо количество валежи са установени през втората година (2010) от
изследването, като в месец юни са превишили два - три пъти нормите (120 –
172mm/m²), а с най-ниски нива последните две години години (2mm/m²; 9,6
mm/m²).
 Най-благоприятни условия за оптимален растеж и развитие на вида бяха
констатирани през първата година от изследването (2009), когато
оптималните температури на въздуха (23,1-25,9°C) бяха съчетани с 58,1 –
59,0mm/m² количество валежи.
 Видът е особено чуствителен към почвената и въздушна влажност, най-вече
в началните етапи от своето развитие (покълнване и поникване).
Проучване на ресурсите от T. terrestris във флористичен район Тракийска низина
За първи път се прави мащабно проучване на ресурсите от Т. terrestris на
флористичен район Тракийска низина на България. От направените проучвания на
ресурса на флористичния район можем да обобщим, че има слабо изразена зависимост
между формирането на експлоатационния запас в подрайоните и различните
климатични и почвени условия в тях. Установено бе обаче, че ресурсът се влияе в
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голяма степен от климатичните изменения през различните години, най-вече –
температури и валежи.
От общо установените 33 находища с практическо значение динамиката на ресурса е
както следва: 446400/127539kg през 2009 г. от 1310dka площ; 244665/69903kg през 2010
г. година от 960dka площ; 193313/55231kg за 2011г. от 990dka площ и 171971/49133kg е
ресурсът през последната година на изследването (2012) от 945dka площ.
От данните на популациите с четиригодишен период на изследване могат да се
формират три групи по среден запас, като процентното участие на групите е
пресметнато върху 16 представителни (моделни) проби.
 Територии с много голям запас – повече от 5000kg суха маса. Към тази група се
отнасят 5 проби, или 31,25%. Това са популациите, разположени около
Симеоновград (8375kg), Асеновград (6853kg), Варвара (8357kg), Стамболийски
(5599kg) и Георги Добрево (7079kg). 36263kg е общият експлоатационен ресурс
от тази група.
 Територии с голям запас – 3001-5000kg сухо тегло. Към тази група се отнасят 5
проби, или 31,25% от моделните (Овчеполци – 4029kg; Чешнегирово – 4167kg;
Боянци – 3965kg; Ведраре – 3786kg; Баня – 4559kg). 20506kg са общите запаси
от тези площи.
 Територии със среден запас (суха маса) – от 1000 до 3000kg сухо тегло. Към тази
група се отнасят 6 проби, или 37,5% от моделните проби (Здравец – 1347kg;
Харманли – 2177kg; Българин – 2674kg; 10км източно от Българин – 2067kg;
Райкова могила – 1084kg; Между Стряма и Раковски – 2787kg). 12136kg са
общите запаси от тези находища.
 Сумарният среден запас от посочените по-горе моделни проби (16) е 68905kg
през годините (2009, 2010, 2011 и 2012 г.).
 С най-ниски ресурсни възможности (данни само от 2009г.) са 8 територии с
получен ресурс от 1 до 800kg сухо тегло. Те обхващат следните местообитания:
– Злокучене, Черногорово, Главиница, Раковски, Козаново, Караджалово,
Добрич, Мезек.
 Установената изменчивост на експлоатационните запаси през годините
кореспондира с разликата във времето на настъпване и продължителност на
валежите и температурата през различните години.
 Такъв тип изменчивост обезпечава адаптацията към разнообразния спектър от
локални условия и успешното съществуване на популациите дори в относително
екстремни условия.
 Някои от установените популации във флористичния район попадат в
защитените територии НАТУРА 2000 (Стамболийски, Първомай, Симеоновград,
Българин, след Българин, Георги Добрево, Райкова могила, Мезек).
Биологични особености на вида
Растеж и развитие
В условията на флористичен район Тракийска низина на България растежът и
развитието на вида се характеризират със следния период на вегетация: от края на май
до октомври, а при добри климатични условия може да продължи и до ноември.
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Средната продължителност на вегетационния период е 100 – 140 дни (от юни до
октомври, ноември) и зависи от максимално високи температури, както и от падането
на температурите до 5°С (първите слани).
 Във фенологичното му развитие се наблюдава паралелно протичане на
вегетативна с генеративна фаза, които продължават до края на вегетацията
(октомври – ноември).
 Плодовете се образуват за 3 – 4 дни след цъфтежа и узряват за 30 – 45 дни.
 Календарните срокове и продължителността на фазите са в тясна зависимост от
природните особености на подрайона, като разликите са в рамките на 8 – 10 дни
между различните подрайони във флористичния район.
Ембриологични особености – развитие на мъжкия и женски гаметофит,
фертилност на полен
За първи път в България се прави подробно и систематизирано проучване на
особеностите на репродуктивната биология на T. terrestris с пълна ембриологична
характеристика, илюстрирана с микрофотографии.
В резултат на проведеното изследване върху репродуктивната биология на вида бяха
потвърдени някои ембриологични характеристики, характерни за род Tribulus и
семейство Zygophyllaceae като:
 Четиригнезден прашник с фиброзни удебеления, секреторен тапетум и латрозен
тип на отваряне на прашника; образуване на различни типове тетради –
тетраедрични, изобилатерални, кръстообразни, единични линейни; потвърди
наличието на двуклетъчен полен, рядко триклетъчен, който е морфологично
изравнен и е с висок процент фертилност; протерандриа, която е механизъм на
вида, възпрепятстващ самоопрашването.
 Настоящето изследване показва, че при вида семепъпката е анатропна, с два
интегумента, ендотелий и хипостаза. Археспорогенеза е с отделяне на покривни
клетки; Polygonum-тип развитие на зародишната торбичка; Solanad-тип
ембриогенеза, с образуване на ядрен ендосперм и добре развит зародиш.
 Популация на T. terretsris показва, че тя е съставена от протерандрични и
сексуално репродуциращи се индивиди.
 Най-висока жизненост на зародишите в настоящето изследване бе установена
през годината на узряване, като в следващите години жизнеността намалява.
 Повече от половината тествани зародиши (52,94% ) попадат в клас I – обагрено в
тъмночервено и са определени като жизнени. Част от останалите зародиши
(17,65%) са определени в клас II – розово обагрени и са също жизнени. Общият
процент от жизнени зародиши е 70,59%, което е една добра жизненост.
 Установената висока жизненост на полена и зародиша в семената, както и
подчертаното полово размножаване, са предпоставки, осигуряващи на Т.
terrestris висок репродуктивен потенциал, чието реализиране обезпечава
стабилността на популациите му.
 Добре развитият и жизнен зародиш на Т. terrestris показва, че при този вид няма
морфологичен покой.
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Обобщени резултати от семенна повърхност:
 За първи път бе наблюдавана и анализирана скулптурата на спермодермата на
семето от T. terrestris чрез СЕМ, където бе установено, че скулптурата на
спермодермата се отнася към Tabular-тип, до леко вдлъбнат (Concave),
изградена е от полигонални клетки, с прави, до леко дъговидни антиклинални
стени, като външните периклинални стени са леко извити с кутикулярни
стриации. Формата на семето е триъгълно-яйцевидна със заострено-удължен
връх и плоска основа с размери от 3,5 до 4,0 mm. Латерално от двете му страни
са установени надлъжни ръбове с вгъвания.
 Получената информация за характера на спермодермата и особеностите на
семената при T. terrestris успешно биха могли да се използват в систематиката.
Проучване на анатомията на лист при T. terrestris.
 От СЕМ анализа бе установено, че трихомите са със специфична
скулптурираност и издигната основа, за което в анализираната научна
литература не е намерена информация.
 Разположението на палисадния слой под горния епидермис, често и навътре от
долния, определят листа като дорзовентрален до еквифациален и е ксероморфен
признак за вида.
 Наличието на устица върху двете повърхности, трихоми, дебела кутикула и
добре изразена палисадност са показатели, определящи анатомичната структура
от ксероморфен тип.
 Изследването на 3 популации на Tribulus terrestris L в различни екологични
ниши на флористичен район Тракийска низина показва различна степен на
изменчивост, която е статистически доказана.
 Комбинацията от структурата на епидермиса, допълнена с характеристика на
трихомите, както и други анатомични белези, успешно биха могли да се
използват за целите на таксономията.
Проучване на фитохимията на вида
 Най-високи стойности на ПД/ПТ са установени в пробите от подрайона на
Хасковско поле – Симеоновград, (22,39/21,70mg/g), Българин (19,65/14,98mg/g),
Любимец (15,34/9,97mg/g), Г. Добрево (19,31/13,42mg/g) и Райкова могила
(12,45/6,79mg/g) през 2009 година. Климатичните условия в този подрайон се
характеризират с високи средноденонощни температури и ниска сума на
валежите.
 През първата година (2009) от изследването са получени най-високите
стойности на ПД и ПТ, следвани от стойностите на пробите през третата година
(2011), а най-ниски 2010 г.
 От анализа на получените резултати от трите вегетационни периода можем да
обобщим, че натрупването на стероидните сапонини и ПТ, ПД, Д и флавоноида
рутин се влияят значително от климатичните особености на съответната година,
израз на което са вариациите им през различните години.
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 Икономически важни са популациите с установен висок ресурс и получени
високи стойности на ПД, ПТ, Д и Р (Симеоновград, Г. Добрево, Асеновград,
Варвара, Мезек и др.). Те могат да бъдат използвани успешно за подготовката на
"Трибестан", както и за някои хранителни добавки, съдържащи екстракти от Т.
terrestris, и са добра основа при избор за отглеждане.
 Най-високи стойности на ПД и ПТ и Д бяха установени в пробите, събрани в
първата десетдневка на юли месец за Пазарджишко-Пловдивско поле и третата
десетдневка на месец юли и началото на август за Карловска котловина. Тези
срокове съвпадат с фазите на растеж и облистване на стъблото и цъфтеж.
 Климатичните характеристики на годината определят времето за настъпване на
фенологичните фази, което, от своя страна, измества максимума на синтез на
БАВ при вида (фаза нарастване и облистване на стъблото и цъфтеж).
 Тъй като при всички проучени популации бе установено повишаване на ПД и
ПТ в август спрямо края на юли, най-целесъобразно е лечебното растение да се
събира в началото на месец август, тъй като се съчетава с високо ниво на
активните съставки и оптимално количество биомаса.
 Натрупването на БАВ при болни растения от мана (Peronospora spp) е близка до
количествата активни съставки в здравите растения.
 Видът успешно би могъл да се отглежда като подкултура в култури с широки
междуредови разстояния, тъй като не бе установено понижение на синтеза на
ПД, ПТ, Д и Р при частично засенчване.
 Получени са разнопосочни резултати по отношение синтеза и натрупването на
ПД, ПТ, Д и Р като са установени високи резултати както от естествени
местообитания на вида, така и в разпространение в култивирани насаждение, и
обратно.
 Няма ясна тенденция във влиянието на агротехническите мероприятия и
почвените показатели върху повишения синтез на ПД, ПТ, Д и Р при вида.

7. Изводи
Резултатите от проведеното биологично и фитохимично проучване на популации от
Tribulus terrestris във флористичен район Тракийска низина на България, дават
основание да се направят следните изводи:
1. От установените 33 производствени площи, разпределени в четири групи (с
много големи размери над 71 dka; с големи размери от 31 до 70dka; със средни
размери от 11 до 30dka и с малки размери до 10dka) най-целесъобразното
събиране на суровина от T. terrestris е от площи с много големи, големи и средни
размери.
2. Значителни площи в култури (като заплевелител) и in situ на които се среща T.
terrestris, го превръщат в индустриална суровина за фармацевтичната
промишленост, като възможният ресурс през изследвания период се движи от
49133kg (суха маса) до 127539kg (суха маса).
3. Установената значителна изменчивост в разпространението, количеството на
ресурса и съдържанието на биологично активните вещества се влияе основно от
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4.

5.

6.

7.

климататичните особености на съответната година, поради което тези параметри
подлежат на прогнозиране.
Установените ембриологични и анатомо-морфологични характеристики при
Tribulus terrestris предоставят научна основа за повишаване успеха на
култивирането на вида.
Еколого-климатичните условия във флористичен район Тракийска низина са
изключително благоприятни за синтезиране на богат количествен и качествен
състав на стероидните сапонини (ПД; ПТ; Д) и флавоноида рутин.
Разликите в количествения и качествен състав на стероидните сапонини (ПД;
ПТ; Д) и флавоноида рутин от изследванитe проби с тези от други страни
(Китай, Индия и Турция), показват висока степен на специфичност, както и повисоко съдържание на активните фуростанолови сапонини.
В условията на култура видът запазва установените биологични и фитохимични
характеристики от естествените местообитания.
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8. Справка за приносите на дисертационния труд
I. Научни
1. Беше установено, че в изследвания флористичен район се среща само
типичният таксон T. terrestris var. terrestris.
2. За първи път беше направен подробен фенологичен спектър на вида в български
популации. Продължителността на един вегетационен период е около 100 − 140
дни – от юни до октомври, а в топлите части на района – до ноември и зависи от
температурния максимум, както и от падането на първите слани.
3. Установена бе права зависимост на календарните срокове и продължителността
на фенофазите в подрайоните на флористичен район Тракийска низина на
България.
4. За първи път беше проучена репродуктивната биология на български популации
и бяха установени добре развит, жизнен зародиш, липса на морфологичен покой
при семената, както и наличие на протерандрия.
5. За първи път бяха проведени паралелни изследвания на поленова и семенна
жизненост в популации от вида.
6. За първи път бе приложен СЕМ анализ при проучване особеностите на
спермодермата на семето и повърхността на трихомите.
7. Потвърден бе специфичният качествен състав на дрогата от българските
популации на T. terrestris. Потвърдено бе по-високото количествено съдържание
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на активните фуростанолови сапонини в екстракт от T. terrestris от български
произходи от флористичен район Тракийска низина, в сравнение с екстрактите
от Турция, Китай, Индия и др. Установена бе изменчивост на стероидните
сапонини, повлияна от разликите в местообитаниета и климатичните условия в
популациите на вида.
II. Научноприложни:
1.
Във връзка с нуждите на химико-фармацевтичната промишленост, за първи път
бе направено проучване върху разпространението и площта на популации от Tribulus
terrestris за флористичен район Тракийска низина, както и върху тяхното съдържание
на стероидни сапонини.
1.1. Изработена е карта с местоположението на популациите от Tribulus terrestris
във флористичен район Тракийска низина на основата на GIS таблица,
включваща и находищата, които се намират на територията на НАТУРА 2000.
1.2. Общата площ на стопански ценните находища през четиригодишния период
на изследването варира както следва: 1346dka през 2009 г., 960dka през 2010 г.,
990dka през 2011 г. и 945dka през 2012 г.
1.3. Установени са перспективни стопански ценни произходи с високо
съдържание на стероидни сапонини – протодиосцин, прототрибестин, диосцин и
флавоноида рутин.
2. Установен е експлоатационният запас от Tribulus terrestris в Тракийската низина,
динамиката на ресурса за период от 4 години и факторите, от които се влияе.
Динамиката на ресурса е както следва:
 За 2009 година – 446400kg свежа, или 127539kg суха маса.
 За 2010 година – 244665kg свежа, или 69903kg суха маса.
 За 2011 – 193313kg свежа, или 55231kg суха билка.
 За 2012 – 171971kg свежа суровина, или 49133kg суха маса.

9. Препоръки за устойчивото използване на българските ресурсите от
вида, както и за неговото култивиране
1. Въз основа на обобщените данни от ресурсната характеристика и съдържанието
на БАВ препоръчваме събиране на суровина от естествените находища на
Tribulus terrestris да става в подрайоните на Хасковско поле – находищата около
Симеоновград, Г. Добрево, Българин и Райкова могила, подрайона на Карловска
котловина – Ведраре и подрайона на Пазарджишко-Пловдивско поле –
находищата около Асеновград, Варвара, Боянци.
2. Химичният анализ на стероидните сапонини на пробите от вида в култивирани
насаждение ни дават основание да препоръчаме отглеждането на T. terrestris
като подкултура в насаждение с големи междуредови разстояния.
3. Направеният подробен анализ в съдържанието на основните БАВ в 19 находища
от флористичен район Тракийска низина на България ни дава основание да
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препоръчаме за по-нататъшна подобрителна работа и внедряване на вида в
култура в следните подрайони:
Хасковско поле – Симеоновград, Българин, Георги Добрево, Райкова
могила.
Пазарджишко-Пловдивско поле – Асеновград, Варвара.
Карловска котловина – Ведраре.
4. Считаме, че най-целесъобразно е лечебното растение T. terrestris да се събира в
началото на месец август, тъй като тогава се съчетават високо ниво на активните
съставки и оптимално количество биомаса.
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Summary
The object of the present study was the medicinal plant puncture vine (Tribulus
terrestris L.), family Zygophyllaceae R. Br., from which various pharmaceutical drugs and
food additives are produced for the market.
The broad thematic scope planned in the research, predetermined the complex
character of the aim set in the study, i.e. to establish the distribution and the resources of some
perspective populations of Tribulus terrestris in the Thracian floristic region of Bulgaria and
to describe some biological and phytochemical characteristics of the species.
For achieving the complex aim, the areas of Tribulus terrestris distribution in the
Thracian floristic region of Bulgaria were established and the locations of the plant with
industrial and economic significance were mapped.
In the four-year study period it was established that the total area of the economically
significant fields varied as follows: 1346 dka in 2009, 960 dka in 2010, 990 dka in 2011 and
945 dka in 2012, respectively.
The resource capacities of the perspective plant populations were evaluated, the
resources varying during the study period (2009-2012) within the limits of 49133kg dry
weight to 127539kg dry weight.
For the first time a detailed phenological spectrum of the species in Bulgarian
populations was presented. It was found out that the duration of the vegetation period was
about 100-140 days, from June till October, and, in the warmer parts of the region – till
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November and it depended on the temperature maximum, as well as on the occurrence of the
first frosts. The reproductive biology of some Bulgarian populations of the species was
studied with the aim of explaining the low and irregular germinability. It was found out that
the seeds do not have morphological dormancy because the germ is matured, vital,
proterandry is distinct and the pollen is of high viability. All the above mentioned
characteristics ensure the high reproductive potential of Т. terrestris, supporting sustainable
populations.
The structure of the spermoderm and the trichoma were characterized by SEM
analysis.
The specific quality content of the drug obtained from the Bulgarian populations of T.
terrestris and the higher content of the active furostanol type saponins were evaluated in
comparison with the extracts from Turkey, China, India, etc. Changeability of the steriodal
saponins was established, due to the different locations and the climatic conditions, under
which the populations of the species grow.
Some perspective economically significant sources were established, characterized by
their high content of steroidal saponins – protodioscin, prototribestin, dioscin and flavonoid
glycoside rutin.
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