БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО БИОРАЗНООБРАЗИЕ И
ЕКОСИСТЕМНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Милка Тодорова Елшишка

Таксономия, биотопично разпределение и
разпространение на почвени нематоди от
разред Dorylaimida от полярни пустини
АВТОРЕФЕРАТ
на дисертация за присъждане на
образователната и научна степен „Доктор”
Научна специалност „Зоология”
Шифър: 01.06.02

Научен ръководител:
проф. д-р Влада К. Пенева
София, 2013 г.

Дисертацията е разработена в рамките на редовна докторантура в
Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН.
Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита на разширено заседание на отдел „Животинско разнообразие и ресурси” при Института
по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН, състояло се на 14
януари 2013 г.
Дисертационният труд е с общ обем 305 страници и съдържа 7 основни
раздела, включително 44 таблици, 92 фигури и 1 приложение. Списъкът
на цитираната литература съдържа 274 заглавия, от които 17 на кирилица и 257 на латиница.

Защитата на дисертационния труд ще се състои 20 март 2013 г. от
11.00 часа в Заседателната зала База 1 на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН, ул. „Ю. Гагарин”, № 2, на открито заседание на петчленно Научно жури (назначено със Заповед на
Директора на ИБЕИ – БАН №16/18.01.2013) в състав:
доц. д-р Милчо Тодоров (ИБЕИ-БАН) - председател на Научното жури
акад. дбн Васил Големански (пенсионер) - рецензент
доц. дссн Боряна Чолева (пенсионер) - рецензент
доц. д-р Олга Байчева (пенсионер)
проф. д-р Влада Пенева (ИБЕИ-БАН) - научен ръководител
Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се
в библиотеката на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, база 1.

Почвени нематоди от разред Dorylaimida от полярни пустини

1

Увод
Животът в екстремни условия е обект на нарастващ интерес
през последните няколко десетилетия. Изучаването на живота
на границата на съществуване дава представа как популациите, съобществата и екосистемите се влияят и отговарят на
глобалните промени. Благодарение на това, че екстремните
местообитания са относително прости системи, съобществата, които ги обитават служат като много добър модел за изследване и изучаване на структурата и функциите на биотата.
Тези съобщества са много чувствителни, дори и най-малките
нарушения биха имали незабавен и дълготраен ефект върху тях,
което ги прави подходящи за наблюдение и прогнозиране на глобалните климатични промени. Почвената мезофауна в тези условия е представена основно от нематоди, тардигради, ротифери, микроартроподи, протозои, чиито представители са много
добре приспособени към студените и сухи условия благодарение
на развитите адаптационни механизми за преживяване. На границата на съществуването на живота, нематодите са най-добре представената група многоклетъчни животни, обитатели
на почвата. Те са важен компонент от почвената фауна, макар
и често пренебрегвани (Maslen & Convey, 2006). В тези условия
имат важна и доминираща роля в почвените ценози. Това е свързано с факта, че те притежават редица екофизиологични особености, които им позволяват да бъдат толерантни към студа и
ниската влажност, както и вероятно по-добрите им възможности и ефективни механизми за разпространение, в сравнение с
другите групи безгръбначни животни.
Независимо, че проучванията върху фауната и таксономията на почвените нематоди от тези екстремни местообитания
датират от началото на миналия век, видовият комплекс нематоди на полярните пустини не е напълно изучен, а известните

2

Милка Тодорова Елшишка

видове не са характеризирани в съответствие със съвременните таксономични изисквания.
Недостатъчните данни за нематофауната на полярните
пустини от Арктика и Антарктика, в това число морфологията
и разпространението на вече известни, но недостатъчно добре
проучени таксони, мотивираха провеждането на настоящето
изследване.
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1. Литературен обзор
В литературния обзор е направен кратък преглед на полярните
пустини в Арктика и Антарктика и техните основни характеристики. Разгледана е морфологията и основните таксономични
белези на представителите на разред Dorylaimida, представени
са исторически данни и систематичен преглед на разреда. Направена е литературна справка на изследванията на разреда в
Арктика и Антарктика.
От прегледа на литературата могат да се направят следните по-важни изводи и заключения:
1. Представителите на разред Dorylaimida са сравнително добре представени в полярните пустини, както по отношение
на таксономично разнообразие, така и по отношение на срещаемост и обилие.
2. Нематодите от разред Dorylaimida се използват като моделна група организми за изследвания в екстремните местообитания, и са важен елемент при мониторинга на глобални промени (в т. число климатични).
3. Сравнително разглеждане на видовия състав на нематодите
в арктическите полярни пустини на основата на литературен преглед е трудно да се направи, поради отсъствие на пълни и достоверни данни за него.
4. Данните за фауната и съобществата на почвените нематоди от полярните пустини са недостатъчни и това обуславя
необходимостта от нови изследвания.
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2. Цел и задачи
Цел
Да се проучи разнообразието на почвените нематоди от разред
Dorylaimidа от арктически и антарктически полярни пустини в
сравнителен аспект.

Задачи
1. Характеристика на видовете от сем. Nordiidae от полярни
пустини.
2. Характеристика на видовете от сем. Qudsianematidae от полярни пустини.
3. Характеристика на видовете от сем. Dorylaimidae от полярни пустини.
4. Характеристика на видовете от сем. Nygolaimidae от полярни пустини.
5. Разкриване особеностите в биотопичното разпределение на
видовете от разред Dorylaimidа в изследваните полярни пустини.
6. Сравнителен анализ на дорилаймидната фауна на арктически и антарктически полярни пустини и връзката й със съседни райони.

Почвени нематоди от разред Dorylaimida от полярни пустини

5

3. Материали и методи
3.1. Физико-географски характеристики на
изследваните полярни пустини
3.1.1. Полярни пустини в Арктика
Изследвани са четири арктически пустини – две от Канадската
и две от Руската Арктика. Две от тях - платото Путорана и
платото на остров Девон - представляват височинни аналози
на полярните пустини (нивални пустини). По структура на почвата, състава на растителния и животински свят, те много
точно имитират облика на полярните пустини (Матвеева, Чернов, 1976; Чернов и др., 1979; Матвеева, 1979, 1998; Александрова,
1983; Чернов, 2004).
3.1.2. Полярни пустини в Антарктика
Изследвана е полярна пустиня от остров Ливингстон, Морска
Антарктика.

3.2. Обработка на събраните материали
Събрани са почвени проби от различни местообитания (Таблица
1) от изследваните полярни пустини – от Арктика от д-р О. Макарова и акад. Ю. Чернов от Институт по екология и еволюция,
РАН, материалът от Антарктика е събран от доц. Н. Чипев и
проф. Р. Мечева от Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН. Материалът от Антарктика е от остров
Ливингстон, прегледаните проби са събрани по време на няколко
български антарктически експедиции - III (1994-1995), IV (19951996), IX (2000-2001), XI (2002-2003), XVI (2007-2008). Нематодите
са изолирани от 1-100 g почва чрез метода на Baerman, с 48-ча-

Проба 9 и 10
Серия II
Дата на събиране: 24.07-21.08.2000
Проба 1-5
Проба 6-10
Проба 11-15
Проба 16-20
Проба 21-25

Проба 8

Проба 7

Проба 4
Проба 5
Проба 6

Проба 3

Местоположение / Проби
Остров Болшевик,
Архипелаг Северна Земя
78о12’N 103о17’E
Серия I
Дата на събиране: 09.08.1997
Проба 1
Проба 2

DBGC

BS2
BCGL
DB
AT
DC

Гола почва
Черна кора с G. coralloides и Lopadium sp.
D. borealis
A. turgidum
D. crispula

ATAA

RDAA

BCASC
BCAA
BCDB

BCGPG

Aulacomnium turgidum (Wahlenb.) Schwägr., A. alpinus
D. borealis, G. coralloides

Гола почва
Гола почва с единични растения Alopecurus alpinus Sm.
Черна кора („черная корка“, black crust) и Gymnomitrion
coralloides Nees., Pertusaria glomerata (Ach.) Schaerer
Черна кора и A. alpinus и Saxifraga cernua L.
Черна кора и A. alpinus
Черна кора и Desсhampsia borealis (Trautv.) Roshev.
Racomitrium ericoides (Hedw.) Brid, Dicranowesia crispula
(Hedw.) Milde, A. alpinus

Полигонална полярна пустиня

BS
BSАА

Таблица 1. Описание на пробите от изследваните полярни пустини.
Съкращение
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Местоположение / Проби
Плато Путорана
Южен Таймир 69o09’N; 91o52’E
Серия I
Дата на събиране: 13.8.1996
Надм. височина 750 м
Проба 1
Проба 2
Проба 3
Проба 4
Проба 5 и 6
Проба 7 и 8
Проба 9 и 10
Серия II
Дата на събиране: 31.07.1996
Надм. височина 900 м
Проба 1 и 2
Проба 3 и 4
Проба 5 и 6
Проба 7 и 8
Проба 9 и 10
Остров Девон
Канадски арктически архипелаг
75°16' N, 81°22' E
Дата на събиране: м. юли 1991
Надм. височина 400 м
Проби 1 – 20
Черна кора

BC

BS4
BSDB
TR1
DBGCC1
DB2

Гола почва
Гола почва с D. borealis
T. ruralis
D. borealis, G. coralloides, Cladonia spp.
D. borealis
Нивална пустиня

BS3
BSM
OD
DBSN
TR
DBGCC
DB1

Съкращение

Гола почва
Гола почва и мъх
Oxyria digyna (L.) Hill
D. borealis, Saxifraga nivalis L.
Tortula ruralis (Hedw.) Gaertn.
D. borealis, G. coralloides, Cladonia spp.
D. borealis

Полигонална нивална пустиня

Местообитания
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Участък 1
Остров Елеф Рингнес
Канадски арктически архипелаг
78o39’N, 101o27’E
Дата на събиране: 23.07-30.07 2005
Проби 1-5, 26-30

Местоположение / Проби
Проби 21 – 30
Проби 31 – 45
Проби 31-35
Проби 36-40
Проби 41-45
Проби 46 – 50
Проби 51 – 55
Проби 56-60
Проби 61–65
Проби 66-70
Проби 71-75
Проби 76-80
Проби 81-85
Проби 86-90
Проби 91-95
Проби 96-101
Проби 102 – 104
Проби 105-110
Проби 109–115

Гола почва

Полигонална полярна пустиня

Местообитания
Мъх
Гол участък с лишеи
Повърхностен слой 0 – 2 см
Почва на дълбочина 2 – 3 см
Почва на дълбочина 5-6 см
Гола почва
Phippsia algida (Sol.) R. Br.
Draba corymbosa R. Br. ex DC.
Saxifraga oppositifolia L.
D. corymbosa
Saxifraga caespitosa L.
P. algida
Влажна почва с мъхове
Влажна почва с лишеи и водорасли
Juncus biglumis L.
Много влажна черна кора в близост до малко блато
Много влажна черна кора
Суха черна кора
Черна кора по продължение на цепнатина. Коренова зона с
Eucalypta sp. и други мъхове
Черна кора

BS6

BC1

BCE

Съкращение
M
BSL
BSL1
BSL2
BSL3
BS5
PA
DCb
SO
DCb1
SC
PA1
MSM
MSLA
JB
MBCM
MBC
DBC
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Проба HPPS III-2

Местоположение / Проби
Проби 6-10, 31-35
Проби 11-15, 36-40
Проби 16-20, 41-45
Проби 21-25, 46-50
Остров Ливингстон, Морска Антарктика
62°36'S, 60°30'W
Нос Пунта Хесперидес
Дата на събиране: 22.12.1994
Проба III 9
Дата на събиране: 1.02.1996
Проба III 15
Дата на събиране: 18.12.1994
Проба III 37
Дата на събиране: 18.12.1994
Проба III 38
Дата на събиране: 29.12.1994
Проба III 44А
Дата на събиране: 02.01.1995
Проба III 46
Дата на събиране: 16.02-02.05.2001
Проба III Z13JSa n 17
Дата на събиране: 16.02-02.05.2001

Съкращение
RL
AT1
PH
SC1

DA
DA1
DAP
DA2
S
DA3
PJ

SGB

Местообитания
Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid.
A. turgidum
Potentilla hyparctica Malte
S. cаespitosa

Deschampsia antarctica E. Desv.
D. antarctica
D. antarctica-Polytrichum sp.
D. antarctica
Sanionia sp.
D. antarctica
Polytrichum juniperinum Hedw.
Sanionia georgico-uncinata (Müll. Hal.) Ochyra; Bartramia patens
Brid.
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Местоположение / Проби
Дата на събиране: 27.01.2001/
14.03.2001
Проба HPPSII-4
Дата на събиране: 23.03.2003
Проба I\1
Гнездо на скуята
Дата на събиране: 14.02.2001
Проба S11SAa
Дата на събиране: 29.01.2001
Проба S12CSDa
Плайа Булгара
Дата на събиране: 12.01.2008
Проба 1/1
Проба 1
Светилището
Дата на събиране: 18.03.2003
Проба I/1
Проби II/1- II/2
Дата на събиране: 29.12.2005
Проба 3(2) - 3 (3)

Съкращение

SDA
CQDA

PLA
CQ

SG
М2

DACQ
DAM
CQ1

Местообитания

Sanionia georgico-uncinata, D. antarctica
Colobanthus quitensis (Kunth) Bartl., D. antarctica

Polytrichastum alpinum (Hedwig) G. L. Smith
C. quitensis

Почва под трева на скала
Мъх

D. antarctica, C. quitensis
D. antarctica, мъхове
C. quitensis
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сова експозиция, загрявани са до 65-70oС за 2 минути и са фиксирани в разтвор на 4% формалин. Нематодите са монтирани
на трайни микроскопски препарати по метода на Seinhorst, 1959.
Изследвани са общо 237 проби (остров Болшевик – 35 проби, плато Путорана – 20 проби, остров Девон – 115 проби, остров Елеф
Рингнес – 50 проби, остров Ливингстон – 17 проби). Прегледани
са общо 2025 екземпляра, принадлежащи към разред Dorylaimida,
от тях 407 са възрастни индивиди. За определяне и описание на
видовете са използвани възрастните екземпляри. Изследването на морфологията на нематодите са извършени на светлинен микроскоп Olympus BX41 и BX51. Рисунките и снимките на
установените видове са направени на микроскоп Olympus BX51.
За снимките е използвана ColorView IIIu камера и Cell^P софтуер
(Olympus Soft Imaging Solutions Gmbh.). Измерванията са направени на микроскоп Olympus BX41 с рисувателна тръба и дигитайзер
(CalComp Drawing Board III, GTCO CalCom Peripherals, Scottsdale,
AZ, USA), като е използвана програма Digitrak 1.0f (Philip Smith,
John Hutton Institute, Dundee, UK).

3.3. Морфологични проучвания на почвените
нематоди от разред Dorylaimida
За всеки от установените видове са представени морфометрични данни, описания, снимки, рисунки, както и кратки бележки относно разпространението и обсъждане на морфологични
различия; в случаите, когато таксоните са неизвестни за науката, е разработена диференциална диагноза и са разграничени
от близките таксони.
3.3.1. Таксономични индекси
Използван е набор от параметри за характеристика на видовете, предложени от De Man (1884), които са известни като ин-
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декси или формули на De Man. Те са много важни и са неизменна
част от всяко описание:
L цялата дължина на тялото
V % разстоянието от вулвата до предния край на тялото/цялата дължина на тялото
a дължина на тялото/диаметър на тялото
b дължина на тялото/дължина на хранопровод
c дължина на тялото/дължина на опашката
c‘ дължина на опашката/анален диаметър
3.3.2. Таксономични белези
За изготвяне на описанието на видовете са използвани няколко
важни таксономични белези: дебелина на кутикулата – измерва
се в предната част на тялото, по средата и на опашката след
ануса; ширина на отвора на амфидията и форма на амфидиалната ямка (fovea); форма, ширина и височина на устната област;
дължина на одонтостила или пристенния зъб; разположение на
водещия пръстен (измерва се от началото на тялото); структура на одонтофора; дължина на фаринкса и неговото разширение;
форма и размер на кардия; дължина и структура на половата система; форма и размери на частите на вагината при женските;
дължина на преректум и ректум; форма и дължина на опашката,
дължина на спикулите при мъжките, брой и разположение на вентромедианните суплементи, форма и размери на страничното
парче. Разположението на фарингеалните жлези е изчислено
на базата на формули, предложени от Loof & Coomans (1970) и
Andrássy (1998с). Според първите автори разположението на ядрата на жлезите и техните отвори са представени като процент от общата дължина на фаринкса, изчислена от предния
край на нематода. При предложената от Andrássy (1998с) модифицирана формула се въвежда нов термин glandularium, който
представлява разстоянието между ядрото на дорзалната жлеза и задния край на фаринкса. Според неговата формула само
дорзалната жлеза се определя като процент от цялата дължина
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на фаринкса, докато разположението на ядрата на двете двойки вентро-сублатерални жлези се изчисляват като процент от
разстоянието от ядрото на дорзалната жлеза до задния край
на фаринкса (т. нар. glandularium). Символите, използвани при характеризиране на фарингеалните жлези според Loof & Coomans
(1970)* и Andrássy (1998с)** са:
DN *
ядро на дорзалната жлеза;
S1N*
ядра на първата двойка вентро-сублатерални жлези (съответно S1N1 и S1N2);
S2N*
ядра на втората двойка вентро-сублатерални
жлези (съответно S2N1 и S2N2);
D**
ядро на дорзалната жлеза;
AS1** AS2** ядра на първата двойка вентро-сублатерални жлези (съответно първа и втора двойка);
PS1** PS2** ядра на втората двойка вентро-сублатерални
жлези (съответно първа и втора двойка).

3.4. Изготвяне на таксономични ключове
За изготвяне на определителни ключове е използвана системата DELTA (DEscription Language for TAxonomy) (Dallwitz, 1974). Тя е
съвкупност от свързани програми, базирани на DELTA формат.
Представлява база данни за таксономични описания. Определителните ключове са изготвени с помощта на програмата KEY.
Тази програма е част от системата DELTA и създава конвенционални идентификационни ключове.

3.5. Източници за определяне на материала
За определянето на нематодите са използвани няколко основни
литературни източници: Andrássy (1986а, 1992, 1998a, b, 2009a,
2011a), Altherr (1952, 1963), Ahmad & Jairajpuri (1980), Jairajpuri &
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Ahmad (1992), Siddiqi (1969), Peña-Santiago (2006), Guerrero & PeñaSantiago (2007), Peña-Santiago & Ciobanu (2011) и др.

3.6. Използвани програми за сравнителен анализ
на дорилаймидната фауна от арктически и
антарктически пустини
За сравнителен анализ на дорилаймидната фауна е използвана
програмата PRIMER-E (Clarke & Warwick, 2001). Данните са обработени чрез клъстърен агломеративен анализ и Multi-Dimensional
Scaling (MDS) ординация, като са използвани индексите за сходство на Sørensen и Bray-Curtis. ANOSIM (ANalysis Of SIMilarity) анализът се основава на R-статистика, която показва степента
на различие между пробите и нивото на значимост (Clarke &
Warwick, 2001). SIMPER (SIMilarity PERcentage) анализът дефинира
„ключовите дискриминантни” родове, на основа на общото процентно съотношение на всеки от тях, за средното несходство
между съобществата (Clarke & Warwick, 2001).
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4. Резултати и обсъждане
4.1. Морфология и таксономия
При изследване на разред Dorylaimida в петте полярни пустини
от Арктика и Антарктика са установени два подразреда, шест
семейства, 15 рода и 49 вида.
Списъкът на установените родове и видове е направен според Andrássy (2009a).

4.1.1. Списък на установените видове в изследваните
полярни пустини от Арктика и Антарктика
Разред Dorylaimida Pearse, 1942
Подразред Nygolaimina Ahmad & Jairajpuri, 1979
Семейство Nygolaimidae Thorne, 1935
Род Aquaitides Heyns, 1968
Aquaitides ibericus Jimenenez-Guirado, Castro-Alhama &
Murillo-Navarro, 2006
Род *Paravulvus Heyns, 1968
Подразред Dorylaimina Pearse, 1936
Семейство Dorylaimidae de Man, 1876
Род Mesodorylaimus Andrássy, 1959
Mesodorylaimus sp. 1
Mesodorylaimus antarcticus Nedelchev & Peneva, 2000
Mesodorylaimus chipevi Nedelchev & Peneva, 2000
Mesodorylaimus masleni Nedelchev & Peneva, 2000
Afrodorylaiminae gen.
Afrodorylaiminae gen. n. type sp.
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Семейство Qudsianematidae Jairajpuri, 1965
Род Crassolabium Yeates, 1967
Crassolabium eroshenkoi Andrássy, 1991
Crassolabium sp. 1
Род Labronema Thorne, 1939
Labronema magnum Altherr, 1972
Labronema sp. 1
Labronema sp. 2
Род Amblydorylaimus Andrássy, 1998
Amblydorylaimus isokaryon (Loof, 1975) Andrássy, 1998
Род Boreolaimus Andrássy, 1998
Boreolaimus sp. 1
Boreolaimus sp. 2
Boreolaimus sp. 3
Boreolaimus sp. 4
Boreolaimus sp. 5
Boreolaimus sp. 6
Boreolaimus sp. 7
Boreolaimus sp. 8
Boreolaimus sp. 9
Boreolaimus sp. 10
Boreolaimus sp. 11
Boreolaimus sp. 12
Boreolaimus sp. 13
Boreolaimus sp. 14
Род Eudorylaimus Andrássy, 1959
Eudorylaimus megodon Loof, 1971
Eudorylaimus coniceps Loof, 1975
Eudorylaimus sp. 1
Eudorylaimus sp. 2
Eudorylaimus sp. 3
Eudorylaimus sp. 4
Eudorylaimus sp. 5
Eudorylaimus sp. 6
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*Eudorylaimus sp.
Qudsianematidae gen.
Qudsianematidae gen. n. type sp.
Семейство Crateronematidae Siddiqi, 1969
Род Crateronema Siddiqi, 1969
Crateronema sp. 1
Семейство Nordiidae Jairajpuri & Siddiqi, 1964
Род Enchodelus Thorne, 1939
Enchodelus makarovae Elshishka, Lazarova & Peneva, 2012
Enchodelus groenlandicus Ditlevsen, 1927
Enchodelus hopedorus Thorne, 1939
Enchodelus signyensis Loof, 1975
Enchodelus sp. 1
Enchodelus sp. 2
Enchodelus sp. 3
Род Heterodorus Altherr, 1952
Heterodorus arcuatus Thorne, 1939
Heterodorus magnificus Altherr, 1952
Род Rhyssocolpus Andrássy, 1971
Rhyssocolpus paradoxus (Loof, 1975) Andrássy, 1986
Семейство *Aporcelaimidae Heyns, 1965
Със * са отбелязани таксони, които са установени само с
ларвни стадии, които не са описани.

4.1.2. Характеристика на установените таксони
Enchodelus makarovae Elshishka, Lazarova & Peneva, 2012
Изследван материал
Осем женски, шест мъжки екземпляра и две ларви (първи стадий)
от остров Болшевик.

18

Милка Тодорова Елшишка

Описание
Фиг. 1-6
Морфометрични данни (Таблица 2)
Женски. Тялото леко вентрално извито след фиксиране,
в редки случаи заема форма на отворено С. Кутикулата под
светлинен микроскоп гладка. Дебелината на кутикулата в
предния край 2-4 μm, по средата на тялото - 2-3 μm и 8-11 μm на
опашката. Латералната хорда 6-9 μm широка, заема 10-12% от
диаметъра на тялото. Устната област ъгловата, отделена от
тялото чрез леко вдлъбване, 2.3-3.1 пъти по-широка, отколкото висока. Устните и главовите папили ясно видими. Амфидията двойна, отворът й с форма на чаша, отварящ се на нивото
на вдлъбването. Хейлостомата почти цилиндрична, като в средата се стеснява. Одонтостил 2.3-2.8 пъти по-дълъг от ширината на устната област, или 2.0-2.6% от общата дължина на
тялото. Одонтофор 1.2-1.4 пъти по-дълъг от одонтостила, с
удебеления. Двоен водещ пръстен, разположен на 1.4-2.0 устни диаметъра от началото на тялото. Фаринкс достига пълна
ширина на 65-70%. Фарингеален булбус с дължина 113-130 μm
или 32-37% от общата дължина на фаринкса. Разположението
на фарингеалните жлези е представено в таблица 3. Ядрото
на дорзалната жлеза с диаметър 4.5-5 μm, вентро-сублатерални жлези съответно 1 и 3-4 μm на първата и втората двойка.
Кардият с малки размери, от закръглен до удължено коничен.
Двата клона на женската полова система почти еднакво добре
развити, предният е с дължина 264-310 μm, задният - 240-310
μm. Яйчниците с дължина 206-218 μm. Яйцепровод дълъг 168-172
μm или 2.1-2.4 пъти диаметъра на тялото, pars dilatata oviductus
добре развита. Сфинктерът между яйцепровода и матката добре развит. Матка дълга, предната и задната матка с почти
еднакви дължини (267.6±56.3 (220-346) μm, n=5 и 284.0±25.5 (256332) μm, n=6), или 2.9-4.9 пъти диаметъра на тялото, съставена от три части (триделна): широка предна част с ясно изразен лумен (146 μm, n=1), следвана от тясна средна част (118,
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112 μm, n=2) и завършва с добре развита сфероидна pars dilatata
distalis uteri. Вагината достига навътре 27-42 μm или 38-59%
от диаметъра на тялото, pars proximalis 24×26 μm (n=1), pars
refringens с две трапецовидни склеротизации, които имат комбинирана ширина 20-21 μm (n=2), pars distalis 5-7 μm (n=4). Вулвата напречна. При два женски индивида са наблюдавани 3 и 4
яйца, разположени в матката, съответно, с размери 37-45×98106 μm. Преректум с различна дължина, 2.1-3.5 пъти аналния
диаметър, ректум 0.6-1.1 пъти аналния диаметър. Опашката
тъпо конична, с удължени мехуровидни телца, разположени
предимно по вентралната страна; хиалинната част с дебелина 8-12 μm или 24-47 % от общата дължина на опашката. Две
двойки опашни пори, едната разположена субдорзално, другата
латерално.
Мъжки. По основните морфологични белези наподобяват
женските екземпляри, с изключение на структурата на половата система. Подредбата на фарингеалните жлези е представена на табл. 3. Латералната хорда много тясна (4-6 μm), заема
10-12% от диаметъра на тялото с разпръснати жлезисти телца. Предният тестис с дължина 311, 319 μm (n=2), задният 275,
285 μm (n=2). Сперматозоидите вретеновидни, с размери 6-9 × 2
μm. Спикули дълги 1.5-1.7 пъти аналния диаметър, латералното
парче цилиндрично с раздвоен край, с размери 16-18 × 3 μm (n=2).
Вентромединните суплементи 10-12 на брой, предшествани от
една двойка папили, разположени преди клоаката на разстояние
8-11 μm от нейния отвор, 0-1 в обсега на спикулата; умерено развита постклоакална папила. Преректумът с дължина 3.3-4.0 диаметъра на тялото. Опашката тъпо конична, вентрално почти
права, дорзално изпъкнала с широко закръглен връх, две двойки
опашни папили.
Ларви. Установени са две ларви в първи ларвен стадий на
развитие. Тялото почти право. Устната област плоска, неотделена, гениталният примордиум 11 μm дълъг, опашката конична с
дълъг централен израстък, дълъг 30, 33 μm.
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Фигура 1. Enchodelus makarovae. А, C-F. Женски. A: Устна област. C:
Общ вид. D: Фарингеално разширение, дорзална и вентро-сублатерални
жлези. E, F: Вагинална област. Мъжки. B: Общ вид. Скала: A, D, E, F: 50 μm;
B, C: 0.5 mm.
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Фигура 2. Enchodelus makarovae. A, B. Женски: A: Предна част на половата система. B: Предна част на тялото. Мъжки: C, D, E Опашен край.
Скала: A-E: 50 μm.
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Фигура 3. Enchodelus makarovae. A-C. Женски: A-C: Опашен край. Скала:
A-C: 50 μm.

Диференциална диагноза
Enchodelus makarovae е амфимиктен вид, женските се характеризират с дължина на тялото 1.57-2.00 mm, устна област с ширина
15-17.5 μm, двойна амфидия, одонтостил с дължина 38-43 μm или
2.3-2.8 пъти диаметъра на устната област. Одонтофор с удебеления, 1.2-1.4 пъти дължината на одонтостила, фаринкс дълъг
320-377 μm, фарингеален булбус дълъг 113-130 μm или 32-37% от
общата му дължина, матката триделна, pars refringens vaginae
с две трапецовидни склеротизации, вулва напречна, V=45-51%,
опашката закръглено конична (25-35 μm, c=45.8-70.3, c’=0.6-0.9
при женските, и 29-33 μm, c=46.4-58.9, c’=0.7-0.8 при мъжките).
Спикулите дълги 65-74 μm, вентромедианните суплементи 1012, отделени.
На основата на морфологията на опашката и дължината на
одонтостила този вид се причислява към т. нар E. macrodorus група (Guerrero et al., 2008а). Тя включва седем вида E. babakicus
Pedram et al., 2009, E. carpaticus Ciobanu et al., 2010, E. distinctus
Ahmad & Jairajpuri, 1980, E. groenlandicus (Ditlevsen, 1927) Thorne,
1939, E. macrodorus (de Man, 1880) Thorne, 1939, E. microdoroides
Baqri & Jairajpuri, 1974 и E. saxifragae Popovici, 1995. Тази сравни-
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Фигура 4. Enchodelus makarovae. A-J. Женски. A-C: Устна област. D: Амфидия. E, F, J: Мехуровидни телца по опашката. G: Общ вид. H, I: Опашен
край. K-M. Ларвни стадии. K: Преден край на тялото. L: Развиващи се
гонади (генитален примордиум). M: Опашен край. Скала: A-D, H-M: 50 μm;
G: 1 mm, E, F: 10 μm.
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Заместващ
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Местообитание
Морфометрични
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характеристики

-

41, 41.5, 38

17, 17, 16

49, 51, 48

0.6, 0.7, 0.9

69.9, 60.5, 45.8

5.7, 5.3, 4.4

33.1, 25.6, 21.6

1.76, 1.79, 1.62

Женски n=3

-

44, 39, 44

16, 17, 17.5

-

-

43

17.5

49

0.7

59.7

58.9, 54.9,
55.8
0.7, 0.7, 0.8

4.9

24.2

28.1, 26.5,
29.2
5.4, 4.4, 5.3

1.85

-

44

16

-

0.8

51.7

4.9

29.8

1.71

Женски Мъжки

Женски n=3

BSАА

-

38.5, 42, 41

17, 16, 15

48, 48, 45

0.8, 0.9, 0.6

54.1, 49.6, 61.2

5.1, 4.7, 5.3

22.6,23.1, 23.1

1.64,1.57,1.85

Остров Болшевик
BCGPG

1.70, 1.67,
1.79

Мъжки n=3

BCGL

-

44.5

17

-

0.7

53.0

5.2

23

1.77

-

43

16

-

0.8

46.4

4.5

19.6

1.49

Мъжки Мъжки

DB

12, 11

10, 9.5

9, 9

-

2.9, 3.1

11.4, 9.8

3.9, 3.4

24.7, 25.7

0.62, 0.53

J1 n=2

BCGL

Таблица 2. Морфометрични характеристики на Enchodelus makarovae. Всички измервания, с изключение на
отбелязаните, са в μm.
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54

26

355

63

71

138

40

29

-

-

Одонтофор

Водещ пръстен

Фаринкс

Ширина на
тялото в
основата на
фаринкса

Ширина на
тялото по
средата

Преректум

Ректум

Опашка

Спикули

Вентромедианни
суплементи

Находище
Местообитание
Морфометрични
Холотип
характеристики

-

-

25, 30, 35

23, 47, 40

87, -, 139

54, 70, 75

51, 63, 69

320, 336, 366

24, 24, 24

49, 49.5, 50

Женски n=3

10, 12, 10

65, 73, 67

29, 31, 32

-

-, 185, 132

61, 63, 62

56, 62, 58

318, 384, 342

22, 25, 28

49, 50, 53

Мъжки n=3

BCGL

-

-

31

49

126

77

66.5

377

26

57.5

11

71

33

-

163

58

60

354

27

52

Женски Мъжки

25, 28, 28

47, 53, 57

Женски n=3

BSАА

-

-

30, 32, 30

41, -, 42

140,-,138

73, 68, 80

66, -, 69

321, 341, 349

Остров Болшевик
BCGPG

12

74

33

-

-

77

72

340

26

52

11

70

32

-

163

76

70

333

28

54

Мъжки Мъжки

DB

55, 55

10, -

53, -

25, 21

25, 22

160, 155

5.5, 6.0

-

J1 n=2

BCGL
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Таблица 3. Разположение на фарингеалните жлези, изчислени според (*)
Loof & Coomans (1970) и (**) Andrássy (1998с). Всички данни са в проценти.
Вид
Находище
Местообитание
Характеристика
DN=D
S1N1*
S1N2*
S2N1*
S2N2*
AS1**
AS2**
PS2**
PS2**

E. makarovae
Остров Болшевик
BCGL
BCGPG
Женски
Мъжки
Женски Мъжки
69, 70,70 69, 67, 70
71
70
76
77
78
86, 87, 86 85, 87, 87
87
87, 87, 86 84, 87, 87
88
18
21
26
55, 57, 53 53, 60, 56
55
59, 56, 52 49, 59, 55
56

BSАА
Женски
72, 71

DB
Мъжки
69

87, 88
88, 89

86
86

55, 58
56, 61

55
54

телно еднородна група се характеризира с присъствието на
дълъг одонтостил, одонтофор с добре развити удебеления,
триделна матка (с изключение на E. distinctus, описан с двуделна
матка (Ahmad & Jairajpuri, 1980)) и полусферична до закръглено
конична опашка. По наличието на устна област отделена от тялото чрез вдлъбване този вид е много близък до E. carpaticus, E.
groenlandicus, Е. macrodorus и E. microdoroides. Може да бъде разделен от:
E. carpaticus чрез по-късото фарингеално удължение (113-130
vs 136-167 μm), различното разположение на фарингеалните жлези, DN и SN са разположени по-назад (DN=69-72% vs DN=63-65%;
SN=86-89% vs SN=82-86%), отсъствие на дорзална клетъчна маса
в близост до кардия vs присъства, яйчниците по-дълги (206-218
μm vs 61-155 μm), по-къс преректум (87-140 vs 164-272 μm или 2.13.5 vs 4.1-6.6 пъти аналния диаметър), мехуровидни телца присъстват vs отсъстват, мъжки присъстват vs отсъстват (при
E. carpaticus мъжките не са открити, но сперматозоиди са наблюдавани при един от изследваните женски индивиди от румънската популация (Ciobanu et al., 2010a)); има различие в средните
стойности на одонтостила (av. 40.7 (38-43 μm) vs av. 43.3 (39.5-47
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Фигура 5. Enchodelus makarovae. A-J. Женски. A: Фарингеално разширение, дорзална и вентро-сублатерални жлези. В: Кардий. С, D: Pars dilatata
oviductus и яйчник. E: Pars dilatata distalis uteri. F-G: Вагинална област. Скала: A-G 50 μm.
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Фигура 6. Enchodelus makarovae. Мъжки. A-C: Устна област. D: Амфидия.
E: Общ вид.. F: Сперматозоиди. G: Странично парче. H, I: Опашен край. J:
Мехуровидни телца по опашката. Скала. A-D F-J: 50 μm; E: 1 mm.
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μm) и дължината на опашката (av. 29.2 (25-35) vs av. 23.7 (21-29)
μm), и c’ стойността (c’= av. 0.7 (0.6-0.9) vs c’= av. 0.6 (0.5-0.7);
от E. groenlandicus се различава чрез по-късия одонтостил
(38-43 vs 44-53 μm), по-напред разположен водещ пръстен (24-28
vs 27-37 μm), по-тясна устна област (15-17.5 vs 19-22 μm), мъжки
индивиди установени vs отсъстват;
от E. macrodorus чрез по-голямата дължина на яйчника и яйцепровода (206-218 vs 83-188 μm и 168-172 vs 97-159 μm, (типови материали), по-дълга матка (220-346 vs 61-143 и 56-115 μm)
и по-къс преректум (2.1-3.5 vs 3.9-5.8 пъти аналния диаметър),
опашката по-дълга (25-35 vs 18-24 и 22-28 μm) и с различна форма
(тъпо конична vs закръглена до полусферична), мехуровидните
телца широки удължени vs малки закръглени; мъжки присъстват
vs редки; опашката при мъжките е по-дълга (29-33 vs 18-22 μm,
c=46.4-58.9 vs 67-100 и c’=0.7-0.8 vs 0.6) (Guererro & Peña-Santiago,
2007, Guererro et al., 2008a);
от E. microdoroides се разграничава чрез по-голямата дължина на тялото при женските (1.57-2 vs 0.94-1.29 mm), по-широката
устна област (15-17.5 vs 13-14 μm), водещ пръстен разположен
по-напред (24-28 vs 28-39 μm от началото на главата), различна
форма на pars refringens vaginae (трапецовидна vs правоъгълна),
по-дълга опашка (25-35 vs 13-27 μm) и мъжки с по-дълги спикули
(65-74 vs 45-50 μm).
Този вид може да се разграничи от останалите три вида от
групата E. macrodorus по формата на устната област (отделена
чрез вдлъбване vs отделена чрез прищъпване).
От E. babakicus се отличава с по-дълго тяло при женските
(1.57-2 vs 1.21-1.56 mm), яйчници (206-218 μm vs 39-63 μm), матка
(220-346 vs 130-175 μm) и опашка (25-30 vs 16-22 μm); по-къс преректум (87-140 vs 151-232 μm или 2.1-3.5 vs 4.5-8.5 пъти аналния
диаметър), мъжките индивиди с по-дълги спикули (65-74 vs 49-61
μm) и по-тясна латерална хорда (10-12 vs 15-20% от диаметъра на тялото); различна форма на опашката при ларвите първи
стадий (права vs вентрално извита).
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От E. distinctus се различава с по-дългия одонтостил (38-43 vs
36 μm), по-назад разположен водещ пръстен (24-28 vs 21-23 μm),
различна структура на матката (триделна vs двуделна), наличие на мехуровидни телца.
От E. saxifragae с по-тясна устна област (15-17.5 vs 18-22 μm;
одонтостил 2.3-2.8 vs 1.8-2.3 пъти устната област), по-къс фарингеален булбус (av. 121 (113-130) vs av. 153 (144-162.5) и av. 147
(116-186) μm), по-къс преректум (87-140 vs 140-294 μm или 2.1-3.5
vs 4-8 пъти аналния диаметър), и по-малък брой вентромедианни
суплементи (10-12 vs 13-16) (Popovici, 1995, Guererro et al., 2008a).
Типово находище и местообитание. Различни микроместообитания на остров Болшевик. Установен в проби от черна кора
и G. coralloides, P. glomerata; гола почва с единични растения A.
alpinus, черна кора с G. coralloides и Lopadium sp.; D. borealis.
По този начин са характеризирани всички установени видове, без трите вида Mesodorylaimus от о-в Ливингстон, за които
има данни от предходни изследвания.
Определителен ключ на видовете, принадлежащи към
групата E. macrodorus
1. Одонтостил ≤ 36 μm; матка двуделна (♀ L=1.85 mm, a=20,
b=5.1, c=58, c’=0.76, V=53%, одонтостил=36 μm; ♂ неизвестни)
(Индия)............................ E. distinctus (Ahmad & Jairajpuri, 1980)
– Одонтостил ≥37 μm; матка триделна........................................2
2. Устна област отделена чрез прищъпване.................................3
– Устна област отделена чрез вдлъбване.....................................4
3. Тяло дълго (>1.6 mm) (♀ L=1.8–2.38 mm, a=21–34, b=4.8–6.1,
c=54–92, c’=0.6–0.9, V=44–50%, одонтостил= 38–45 μm; ♂
L=1.66–2.21 mm, a=24.4–32.7, b=5.1–5.9, c=53.2–68, c`=0.7–0.8,
одонтостил=27.5–40 μm, спикули= 56–70 μm) (Румъния, Испания)...................................................E. saxifragae (Popovici, 1995)
– Тяло късо (<1.6 mm) (♀ L=1.21–1.56 mm, a=20–25.5, b=3.0–5.0,
c=60.5–92.5, c’=0.5–0.7, V=44–49%, oдонтостил=40–45 μm; ♂
L=1.31–1.53 mm, a=22.5–28, b=4.3–5.1, c=49–71.5, c’=0.5–0.9,
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одонтостил=39–44 μm, спикули=49–61 μm) (Иран)......................
.................................................. E. babakicus (Pedram et al., 2009)
Матка къса (1–2 пъти диам. на тялото) (♀ L=1.38–1.92 mm,
a=19–32, b=4.0–6.2, c=55–91, c’=0.5–0.7, V=37–47%, одонтостил=37–44 μm; ♂ L=0.94–2.16 mm, a=19–39, b=3.6–6.0, c=41–
100, c’=0.6–0.9, одонтостил=24–33 μm, спикули =46–70 μm) (Холоарктика).............. E. macrodorus (de Man, 1880) Thorne, 1939)
Матка дълга (> 2 пъти диаметъра на тялото).........................5
Дължина на тялото <1.3 mm; (♀ L=0.94–1.29 mm, a=19–28,
b=3.5–5.6, c=47–73, c’=0.5–1.0, V=43–55%, одонтостил=37–45
μm; ♂ L=1.24–1.28 mm, a=26–37, b=4.6–4.8, c=52–54, c’=0.7–0.8,
одонтостил=38–40 μm, спикули = 45–50 μm) (Индия, Корея)......
................................... E. microdoroides (Baqri & Jairajpuri, 1974)
Дължина на тялото >1.5 mm........................................................6
Дорзално разположена структура в близост до кардия. (♀
L=1.59–1.87 mm, a=21.1–28.6, b=4.3–5.3, c=55.3–87.5, c’=0.5–0.7,
V=41.7–49.7%, одонтостил=39.5–47μm) (Румъния)......................
.................................................E. carpaticus (Ciobanu et al., 2010)
Дорзално разположена структура в близост до кардия отсъства..............................................................................................7
Устна област тясна < 18 μm, мъжки присъстват (♀ L=1.57–2.0
mm, a=21.6–33.1, b=4.4–5.7, c=45.8–70.3, c’=0.6–0.9, V=45–51%,
одонтостил=38–43 μm; ♂ L=1.49–1.79 mm, a=19.6–29.8, b=4.4–
5.4, c=46.4–58.9, c’=0.7–0.8, одонтостил=39–44.5 μm, спикули=65–74 μm) (Русия – Архипелаг Северна Земя, остров Болшевик).........E. makarovae (Elshishka, Lazarova & Peneva, 2012)
Устна област широка, > 19 μm, мъжки отсъстват (♀ L=1.54–
2.5 mm, a=20.3–25.9, b=4.0–6.0, c=40–104, c’=0.4–0.8, V=40–49%,
одонтостил=43–51 μm) (Гренландия, Испания, Албания, Иран,
Русия – плато Путорана)......E. groenlandicus (Ditlevsen, 1927)

Освен представеният определителен ключ са разработени
ключове за определяне на видовете от род Boreolaimus (един) и
групата видове от род Enchodelus с къс одонтостил.
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Заключение
При настоящето изследване бяха установени общо 15 рода (два
рода представени само с ювенилни екземпляри) и 49 вида, принадлежащи към шест семейства от разред Dorylaimida. Два рода и 31
вида са неизвестни за науката. Най-добре представено е семейство Qudsianematidae (6 рода и 29 вида), най-богат на видове е род
Boreolaimus (14 вида), следван от род Eudorylaimus (9 вида) от същото семейство, един от тях е представен с ювенилни екземпляри.
Сем. Nordiidae също представлява важна част от дорилаймидната
фауна на полярните пустини – установени са 3 рода (10 вида), от
които род Enchodelus е представен с най-много видове – 7. Останалите семейства от разреда в изследваните пустини включват
един-два рода, представени предимно с един до три вида.
С най-високо таксономично разнообразие от арктическите
пустини се отличават платото Путорана (16 вида, 10 рода, 5
семейства) и платото на остров Девон (13 вида, 8 рода, 3 семейства), следвани от арктическата пустиня на остров Болшевик
(10 вида, 5 рода, 2 семейства), най-ниско е таксономичното разнообразие на остров Елеф Рингнес (9 вида, 4 рода, 2 семейства).
От изследваните арктически пустини са описани два рода и 28
вида неизвестни за науката, останалите осем вида за пръв път
се съобщават от полярни пустини. На остров Ливингстон са установени 10 вида, 6 рода, принадлежащи към 4 семейства. Четири вида от тях са установявани и на други острови от Морската част на Антарктика, един род и три вида са нови за фауната
на Антарктика.
От всички представители на разреда, установени в изследваните полярни пустини 73% принадлежат към с-р 4 група на
перзисторите и 27% от тях - към с-р 5. По отношение на хранителния си спектър основната част от родовете са всеядни,
единствено родовете Aquatides и Paravulvus са хищни нематоди.
Според класификацията на Yeates еt al. (1993) някои от видовете
от род Labronema и Crassolabium спадат към групата на хищните
нематоди.

Почвени нематоди от разред Dorylaimida от полярни пустини

33

4.2. Биотопично разпределение на видовете от разред
Dorylaimidа в изследваните полярни пустини.
Установените представители на разреда се срещат в почти
всички микроместообитания и са слабо представени в пробите
от голи почви, лишени от растителност. Единствено Boreolaimus
sp. 6 е установен само от един вид растение (Potentila hyparctica)
и не се среща в други местообитания. Eudorylaimus sp. 3 e асоцииран само с криптогамна растителност.
С най-високо относително обилие представителите на разреда се срещат в микроместообитанията от мъхове 36% (6-76%)
и от сем. Poaceae 25% (6-53%). В местообитанията, лишени от
растителност процентното участие на разреда спрямо общата численост по проби варира от 0 до 50%. Най-често срещани
в този тип местообитание са видовете на род Eudorylaimus и
Enchodelus.
От приложения класификационен анализ, основан на индекса за сходство на Bray-Curtis (дендрограма на фиг. 7), се вижда, че няма ясно изразен модел в разпределението на видовете
по микроместообитания. Това означава, че повечето видове се
срещат в различни микроместообитания, т.е. те са политопни.
Подобен е моделът на биотопично разпределение, изявен при изследване на нематодната фауна на нос Челюскин (Чернов и др.,
1979), където видовете проявяват много слаба биотопична привързаност и по-голямата част от тях заселват всички възможни микроместообитания. Жизнената стратегия в тези сурови
условия на средата е насочена към заемане на всички възможни
свободни ниши, които предлагат благоприятни условия за живот, отколкото специализация към определен тип местообитание. Основната стратегия на организмите, обитаващи полярните пустини е развитие на толерантност и пластичност, а
не специализация и конкурентоспособност, характерни за други
биоми (Чернов и др., 2011).
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Фигура 7. Дендрограма на дорилаймидните комплекси от различни
микроместообитания на остров Девон на основата на индекса за сходство на Bray-Curtis. (Легенда: BS – гола почва, BC - черна кора, G – тревисти растения, M - мъхове).

Заключение
Нашите резултати показаха, че с най-високо относително обилие представителите на разреда се срещат в микроместообитанията от мъхове 36% (6-76%) и от сем. Poaceae 25% (6-53%).
Значимите различия във видовия състав на дорилаймидните
комплекси, обитаващи сходни типове микроместообитания вероятно е свързано с различните климатични условия, различен
режим на почвено овлажняване и др. Това може да се обясни с
факта, че почвените животни са повлияват повече от почвени-
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те и климатичните условия, отколкото от характера на растителните съобщества (Babenko, 2000; Hogg et al. 2006). Отсъствието на ясни тенденции в разпределението на видовете по
микроместообитания е указание за политопност на повечето
видове, което е характерно и за други групи организми в Арктика (Чернов и др., 1979).

4.3. Сравнителен анализ на дорилаймидната
фауна на арктически и антарктически полярни
пустини и връзката й със съседните райони.
4.3.1. Сравнителен анализ на дорилаймидната фауна на
арктически пустини
За сравнителен анализ на дорилаймидната фауна на четирите
полярни пустини са приложени многомерен (MDS) и клъстърен
анализи (Фигури 8 и 9).
Ниската стойност на стрес (0.07) получен при MDS анализа
(Фигура 8) е показател за много ниско ниво на сходство между
четирите арктически пустини.
За да се проверят различията в нематодните комплекси от
четирите изследвани точки е проведен тест ANOSIM (Таблица
4), чрез който се проследява степента на сходство (R-ранг на
сходство) и нивото на достоверност (р).
Стойностите на R (R=0.705) показват най-съществено различие между нематодните фауни от пустините на остров Болшевик и платото Путорана, а най-малкото достоверно различие
е между остров Девон и платото Путорана.
От направените анализи може да се направи заключението,
че дорилаймидната фауна на изследваните арктическите пустини се характеризира с висока специфичност. По-голямата
част от видовете – 32 (82%) се срещат само в една, а седем
вида (18%) са регистрирани на повече от една от изследваните
арктически пустини, два вида (Afrodorylaiminae gen. n. type sp. и
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Boreolaimus sp. 1) са общи за нивалните пустини и отсъстват от
полярните, и обратно други два вида (H. arcuatus и Eudorylaimus
sp. 3) са характерни за фауната на полярните пустини, но отсъстват при нивалните. Три вида от разреда (E. megodon, E.

Фигура 8. MDS анализ на четирите изследвани арктически пустини, на
основа на индекса на сходство на Sørensen, базиран на данните за присъствие/отсъствие (Легенда: BI – остров Болшевик, PP – плато Путорана, DI – остров Девон, ERI - остров Елеф Рингнес).

Таблица 4. Анализ на сходствата между изследваните арктически пустини.
Арктически пустини
Остров Болшевик, Плато Путорана
Остров Болшевик, Остров Девон
Остров Болшевик, Остров Елеф Рингнес
Плато Путорана, Остров Девон
Плато Путорана, Остров Елеф Рингнес
Остров Девон, Остров Елеф Рингнес

R
0.705
0.614
0.443
0.564
0.432
0.596

p
0.002
0.001
0.1
0.001
0.5
0.009
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Фигура 9. Дендрограма на дорилаймидните комплекси от четирите изследвани арктически пустини, на основа на индекса на сходство
Sørensen’s, базиран на данните за присъствие/отсъствие (Легенда: BI –
остров Болшевик, PP – плато Путорана, DI – остров Девон, ERI - остров
Елеф Рингнес).

hopedorus, Boreolaimus sp. 10), които са разпространени и в полярните и нивалните пустини, E. megodon е установяван и в тундрата (Loof, 1971).
4.3.2. Сравнителен анализ на дорилаймидната фауна на
антарктически пустини
Всички установени видове на остров Ливингстон са ендемити
за Морска Антарктика, те са високо специализирани и добре
приспособени към суровите условия (Convey et al., 2008). Един
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род и шест вида са регистрирани само за острова, данни за тях
отсъстват във фауната на другите острови от тази част. В
сравнителен аспект с останалите острови от Морската Антарктика, остров Ливингстон се отличава с най-високо таксономично богатство (66% от видовете от разреда, срещащи се
в Морската Антарктика) по отношение на разреда, около 0.4%
от всички установени видове дорилаймиди от световната фауна. Високата степен на ендемизъм на нематодите в Морска
Антарктика се дължи основно на дългия й период на изолация
(над 25 000 000 години) и отсъствието на възможност за разселване към другите южни континенти (Convey et al., 2008; Peck
et al., 2006). Други причини са ниската температура, ниската
влажност, бедната растителност и възможностите за приспособяване към тези условия (Andrássy, 1998a). Уникалността
на дорилаймидната фауна на морската част се потвърждава и
при сравняването й с континенталната част. Andrássy (1998a)
е на мнение, че няма припокриване на видовете, срещащи се в
тези две части на Антарктика, и изглежда, че има биогеографско разделяне между двете области (Andrássy & Gibson, 2007).
Най–добре e изследвана нематодната фауна на източното
крайбрежие на Континенталната Антарктика и някои хълмчета, заобиколени от лед (nunataks). От разред Dorylaimida е установен само един род Eudorylaimus, с шест ендемични вида. При
изследване на Ширмахер оазис (Bohra et al.,2010) e установен
Eudorylaimus sabulophilus, характерен вид за Неарктика, но в съобщението му от Континенталната Антарктика няма подробни данни относно неговата морфология.
4.3.3. Сравнителен анализ на дорилаймидната фауна на
арктически и антарктически пустини
Двата полярни райони се характеризират със своеобразна
дорилаймидна фауна, като само 3 рода (20%) (Eudorylaimus,
Mesodorylaimus, Enchodelus,) са общи. Първите два рода са
разпространени на всички континенти (космополитни), род
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Enchodelus има по-ограничени ареали, и са представени с голям
брой видове.
Ординациите (Фигури 10 и 11) получени в резултат от MDS
анализи, използващи данни за установените родове и видове изявяват четири отделни групи: 1) изследваните от нас нивални и
полярни арктически пустини, 2) нос Челюскин, 3) Морска и 4) Континентална Антарктика. Островите от Морската Антарктика
показват по–високо ниво на сходство помежду си в сравнение с
изследваните арктически пустини, като тази тенденция се проявява както на видово, така и на родово ниво.
Заключение
Семейство Qudsianematidae, най-богатото на родове и видове, и
най-широко разпространено семейство, формира ядрото на до-

Фигура 10. MDS анализ на арктически и антарктически пустини, на
основа на индекса на сходство на Sørensen, базиран на данните за присъствие/отсъствие на родово ниво (Легенда: BI – остров Болшевик, PP
– плато Путорана, DI – остров Девон, ERI - остров Елеф Рингнес, SI – остров Сигни, ElpI – остров Елефант, Gall – остров Галиндез, Lvl – остров
Ливингстон, СС – нос Челюскин, RA – Руска Арктика, CaA – Канадска
Арктика, СА – Континентална Антарктика, МА – Морска Антарктика).

40

Милка Тодорова Елшишка

Фигура 11. MDS анализ на арктически и антарктически пустини, на
основа на индекса на сходство на Sørensen, базиран на данните за присъствие/отсъствие на видово ниво (Легенда: BI – остров Болшевик, PP
– плато Путорана, DI – остров Девон, ERI - остров Елеф Рингнес, SI – остров Сигни, ElpI – остров Елефант, Gall – остров Галиндез, Lvl – остров
Ливингстон, RA – Руска Арктика, CaA – Канадска Арктика, СА – Континентална Антарктика, МА – Морска Антарктика).

рилаймидната нематодна фауна на всички изследвани пустини,
както в Арктика, така и в Антарктика.
В арктическите полярни пустини най-широко разпространен
е род Boreolaimus, който отсъства в Антарктика. Предполага се,
че броят на видовете при този род нараства с увеличаване на
географската ширина. На остров Ливингстон с най-много видове
е представен род Eudorylaimus (0.1% от всички известни видове
от разреда).
Арктическите полярни пустини се характеризират с по-голямо родово и видово разнообразие по отношение на дорилаймидната нематодна фауна в сравнение с Антарктика. Остров
Ливингстон, се отличава с по-ниско видово богатство от изследваните арктически нивални пустини, но не се различава от
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полярните пустини в Арктика. Само 3 рода (20%) са общи в двата изследвани полярни района и те имат много широко разпространение.
Двата полярни района имат характерна дорилаймидна фауна и висок процент ендемизъм, по-добре изявен на видово ниво.
На остров Ливингстон е установен един ендемичен род, всички
видове от разреда са ендемити. В арктическите полярни пустини много малка част от установените видове имат по-широко
разпространение в Северното полукълбо, 72 % от всички установени видове от арктическите пустини са неизвестни за науката. По-голямата част от видовете – 32 (82%) се срещат само
в една, а седем вида (18%) са регистрирани на повече от една от
изследваните арктически пустини.
Сравнителният анализ на фауната на полярните пустини,
основан на литературни данни и резултатите от нашето проучване изявява четири отделни групи фауни: 1) изследваните
от нас нивални и полярни арктически пустини; 2) нос Челюскин,
Арктика 3) Морска и 4) Континентална Антарктика. Островите
от Морската Антарктика показват по–високо ниво на сходство
помежду си в сравнение с изследваните арктически пустини,
както на видово, така и на родово ниво.
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5. Изводи
Проведеното изследване е първото целенасочено проучване върху видовия състав, морфологията и разпространението на почвени нематоди от разред Dorylaimida от полярни пустини. На
основата на това изследване могат да се направят следните
по-важни изводи:
1. Дорилаймидната фауна на изследваните полярни пустини се
характеризира с ниско таксономично богатство, установени
са общо 15 рода и 49 вида, принадлежащи към шест семейства от разред Dorylaimida, което представлява около 6% от
всички известни родове от този разред и около 2% от всички
известни видове.
2. Семейство Qudsianematidae е най-богатото на родове и видове, и най-широко разпространено и в двата полярни района.
С най-голямо видово богатство се отличава род Boreolaimus,
който отсъства от дорилаймидната фауна на Антарктика,
следван от род Eudorylaimus.
3. Таксономичното богатство на дорилаймидната фауна от
двете нивални пустини – остров Девон и платото Путорана е по-голямо в сравнение с пустините на островите Елеф
Рингнес и Болшевик.
4. С най-високо относително обилие представителите на разреда се срещат в микроместообитанията от мъхове 36% (676%) и от сем. Poaceae 25% (6-53%), и са слабо представени в
пробите от голи почви, лишени от растителност. Отсъства
специфична биотопична привързаност на видовете към определени микроместообитания, което е указание, че повечето
видове са политопни.
5. Основната част от родовете дорилаймиди, представени в
полярните пустини принадлежат към групата перзисторите
от ср-4 (73%), което е свързано с по-голямата способност за
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преживяване в екосистеми, намиращи се в начални етапи на
сукцесия и с големи колебания в условията на средата, каквито са полярните пустини.
6. Двата полярни района се характеризират със специфична дорилаймидна фауна и сравнително висок процент видов ендемизъм. В Антарктика е установен един ендемичен род, всички
видове от разреда са ендемити за Морската /Континенталната Антарктика. В арктическите полярни пустини, някои
от установените видове имат по-широко разпространение в
Северното полукълбо, като 72% от видовете са неизвестни
за науката.
7. Арктическите полярни пустини се характеризират с по-голямо родово и видово разнообразие по отношение на дорилаймидната нематодна фауна в сравнение с Антарктика. Остров Ливингстон се отличава с по-ниско видово богатство
от изследваните арктически нивални пустини, но не се различава от полярните пустини в Арктика.
8. Сравнителният анализ на фауната на полярните пустини,
основан на литературни данни и резултатите от нашето
проучване изявява четири отделни групи фауни: (1) изследваните нивални и полярни арктически пустини; (2) нос Челюскин
(Арктика), (3) Морска и (4) Континентална Антарктика. Островите от Морската Антарктика показват по-високо ниво
на сходство помежду си в сравнение с изследваните арктически пустини, като тази тенденция се проявява както на
видово, така и на родово ниво.
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Справка за приносите на дисертационния труд
1. За първи път в нематологично отношение са изследвани
четири арктически пустини в рамките на целенасочено изследване на видовия състав на почвени нематоди от разред
Dorylaimida от полярни пустини.
2. Проучена е морфологията на установените общо 13 рода и
43 вида, принадлежащи към пет семейства. Описани са два
рода и 31 вида, неизвестни за науката. Представени са нови
данни за разпространението на 8 вида от разреда. Описани
са неизвестните мъжки на Eudorylaimus megodon.
3. Изготвени са определителни ключове за групата видове с дълъг и къс одонтостил от род Еnchodelus (семейство Nordiidae)
и за видовете от род Boreolaimus (семейство Qudsianematidae).
4. Характеризирана е фауната на изследваните полярни пустини. Показано е, че не само антарктическата дорилаймидна
фауна има ендемичен характер на видово ниво, но това в голяма степен важи и за арктическите полярни пустини.
5. Направен е сравнителен анализ на дорилаймидната фауна на
арктически и антарктически пустини и е установено, че арктическите пустини се характеризират с по-голямо родово и
видово разнообразие по отношение на дорилаймидната нематодна фауна в сравнение с Антарктика. Изявени са четири
добре разграничени групи дорилаймидни фауни на полярните
пустини.
6. Потвърдени са данните за характера на биотопичното разпределение на дорилаймидите по микроместообитания – отсъства специфична биотопична привързаност на представителите на разреда.
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Summary
The aim of this study was to investigate and compare the diversity of soil
nematodes of order Dorylaimida in Arctic and Antarctic polar deserts.
Four Arctic deserts were studied - two from Canadian and two from
Russian Arctic. Two of them – the Plateau Putorana and the plateau of
Devon Island represent altitudinal analogues of the polar deserts, that is
so called nival deserts. In soil structure, flora and fauna, they resemble
much the appearance of the typical polar deserts. Further, a polar desert
on Livingston Island, Antarctic was studied. A total of 15 genera and 49
species, belonging to six families of order Dorylaimida were identified
(two genera represented only by juveniles); 43 species (13 genera)
were described and illustrated. Two genera and 31 species appeared as
unknown to science. Family Qudsianematidae (6 genera and 29 species)
was the most widespread, Boreolaimus which is absent in the dorylaimid
fauna of the Antarctic, was the richest of species genus (14 species),
followed by Eudorylaimus (9 species). Family Nordiidae formed another
important element of the dorylaimid fauna in polar deserts (3 genera, 10
species);within this family the genus Enchodelus was recorded with the
highest number of species – 7. Other recorded families were represented
by one or two genera (one to three species).
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The two plateaus can be distinguished by their highest taxonomic
diversity: Putorana (16 species, 10 genera, 5 families) and Devon Island
(13 species, 8 genera, 3 families). Arctic deserts of Bol’shevik Island (10
species, 5 genera, 2 families) and Ellef Ringnes Island (9 species, 4
genera, 2 families) showed lower dorylaimid diversity. Eight species were
reported for the first time from Arctic polar deserts; two genera and 28
species were identified as new to the science. Ten species belonging to 6
genera and four families were recorded on Livingston Island, one genus
and three species being new to the Antarctic fauna.
The two Polar Regions were characterised with specific dorylaimid
fauna and a high percentage of endemism, which was better represented
at species level. One endemic dorylaimid genus was registered for
Livingston Island, while all Antarctic species are endemic. Only a small
proportion of the species recorded from the Arctic deserts are widespread
in the Northern hemisphere; 72% of the species studied are unknown to
science. Majority of the species ( 82%, or (32 spp) were found only in
one, and 18% (7 spp) were registered in more than one Arctic deserts.
The members of order Dorylaimida had high relative abundance
in microhabitats of moss (36% (6-76%)) and grasses (family Poaceae
25% (6-53%)). They were poorly represented in the samples from bare
soils. No specific biotopes’ preference of dorylaimid species to certain
microhabitats was revealed, which indicated that majority of species are
polytopic.
The Arctic deserts are characterised with greater taxonomic richness
of the dorylaimid fauna in comparison with the Antarctic. Dorylaimid fauna
from Livingston Island showed lower species richness compared to the
nival deserts on Plateau Putorana and Devon Island, but it is similar with
polar deserts on Bol’shevik and Ellef Ringnes Islands.
The comparative analyses of the dorylaimid fauna of polar deserts
based on our study and literature data clearly distinguished four groups
of faunas: 1) the nival and polar deserts studied (Arctic), 2) Cape
Chelyuskin (Arctic), 3) Maritime Antarctic, 4) Continental Antarctic. The
islands from Maritime Antarctic showed higher level of similarity between
one another than studied Arctic deserts and this trend appeared both at
species and generic levels.

