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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

ПДК пределно допустима концентрация 

CKOC стандарт за качеството на околната среда 

ФА флуктуираща асиметрия 

ЧАПП честотата на асиметричната проява на признака 

ЧАПИ честотата на асиметричната проява върху индивида 

БПК5 биологично потребление на кислород, 5 дни 

SVL дължина на тялото (от върха на муцуната до клоаката) 

RBC брой еритроцити 

WBC брой левкоцити 

Hb концентрация на хемоглобина 

PCV хематокритна стойност 

MCH средна концентрация на хемоглобин в еритроцита 

MCHC средна концентрация на хемоглобин в еритроцитите 

MCV среден обем на еритроцита 

СУЕ скорост на утаяване на еритроцитите 

St пръчкоядрени неутрофили 

Sg сегментоядрени неутрофили 

Ba базофили 

Еo еозинофили 

Mo моноцити 

Ly лимфоцити 

ЕL дължина на еритроцитната клетка 

ЕW ширина на еритроцитната клетка 

NL дължина на ядрото на еритроцитната клетка 

NW ширина на ядрото на еритроцитната клетка 

ES площ на еритроцитната клетка 

NS площ на ядрото на еритроцитната клетка 

ANOVA дисперсионен анализ 

PCA aнализ на главните компоненти 

DA стандартен дискриминантен анализ 

FA флуктуираща асиметрия  (ФА) 

FAMF честотата на асиметричната проява на признака  (ЧАПП) 

FAMI честотата на асиметричната проява върху индивида  (ЧАПИ) 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Едно от най-актуалните направления в съвременната екологична 

физиология е изучаването на формирането и устойчивостта на екосистеми 

подложени на антропогенно въздействие. В световен мащаб тяхната площ 

непрекъснато расте и днес почти липсват ландшафти незасегнати от този 

феномен. Поради тази причина, особено важни са проучванията върху 

адаптивната изменчивост на компонентите на естествената биота на такива 

екосистеми, тъй като това позволява разкриването на механизмите, 

благодарение на които живите организми се приспособяват към новите 

условия за съществуване. Освен това, не по-малко значимо е и 

извеждането на видове-индикатори, които могат да бъдат използвани при 

организацията на фаунистичен мониторинг в антропогенно 

трансформирани ландшафти. Днес антропогенните стресори възникват с 

такава скорост, че биологичните системи често не успяват да активизират 

съответни адаптационни механизми. Биоиндикацията е адекватен метод за 

откриване и определяне на биологично значимите антропогенни 

натоварвания въз основа на ответните реакции при животните, а също и на 

техните съобщества. Биоиндикацията от една страна позволява да се оцени 

степента и интензитета на въздействието на замърсителите в интегрален 

вид, а от друга - да се проследи динамиката на деградация на екосистемите 

във времето и пространството. Предимствата в използването на 

биоиндикатори за интегрална оценка на биосистемите с различно ниво на 

организация и сложност са в това, че те реагират не само на отделни 

замърсители, но и на цял комплекс от въздействащи вещества. 

В България биоиндикационните изследвания все още са единични и 

много рядко подобен тип анализи намират пряко приложение в 

биодиагностиката, като алтернативен оценъчен метод за състоянието на 

средата, на рутинните физикохимични анализи. Това разкрива перспективи 

за бъдещи проучвания, както с цел извеждането на нови видове-

индикатори, така и на отделни морфо-физиологични параметри в 

качеството им на тестови биомаркери при разработката на полеви 

биомониторингови тестове в страната. Това би направило възможно и по-

широкото практическо приложение на биоиндикацията в системата на 

оперативния биомониторинг в България. 

Земноводните са най-малкия клас гръбначни животни (7543 вида в 

световната фауна). Те са удобен обект за проучване на резултатите от 

влиянието на антропогенното замърсяване, тъй като са обичайни видове за 
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различни типове континентални водоеми, на различни етапи от 

онтогенезата си са фито - или зоофаги (свързващо звено в трофичните 

ниши между водни и сухоземни екосистеми), бързо се възпроизвеждат във 

времето при сравнително голяма многоплодност, като повечето видове 

имат добре проучена биология. Понастоящем контролът върху 

състоянието на околната среда с помощта на живи организми 

(биомониторинг) стана неотменна част от общия мониторинг. Още от края 

на миналия век, земноводните успешно се използват за биоиндикационни 

анализи (ЗАХАРОВ и др. 2000а, 2000б; МИСЮРА и др. 2004, 2007; CABAGNA et 

al. 2005; РОМАНОВА & ЕГОРИХИНА 2006; ПЕСКОВА & ЖУКОВА 2007; GARD & 

HIPPARDY 2007; DAVIS et al. 2008, 2010; ПЕСКОВА и др. 2011; LAJMANOVICH 

et al. 2008, 2012; ЖЕЛЕВ 2012a). На територията на България обитават 24 

вида земноводни, от 2 разреда: Caudata – 8 вида от 1 семейство и Anura – 

16 вида от 5 семейства), което в сравнение с болшинството страни в 

Европа прави групата сравнително добре представена (STOJANOV et al. 

2011). Независимо от това в България морфо-физиологичните изменения в 

популации на безопашати амфибии, обитаващи антропогенно замърсена 

среда са слабо проучени и до този момент тяхното използване в системата 

на биомониторинга не е утвърдено. 

 



II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

Целта на работата е да се установи състоянието на някои от най-

информативните показатели за стабилност на развитието (флуктуираща 

асиметрия, хематологични параметри) при възрастни половозрели 

индивиди в популациите на голямата водна жаба Pelophylax ridibundus 

Pallas, 1771, обитаващи водни екосистеми в южна България с различна 

степен и характер на антропогенно замърсяване, както и да се представят 

възможности за използването им в системата на биомониторинга: за 

първоначална, обща биоиндикационна оценка на екологичното състояние 

на водоемите, паралелна и независима от данните на физикохимичните 

анализи. 

В хода на изследванията за достигането на поставените цели се 

разрешаваха две основни задачи: 

1) Да се изучи степента на проява на интегралния показател за 

стабилност на развитието (ФA) при възрастни половозрели индивиди в 

популациите на P. ridibundus обитаващи водни екосистеми с различна 

степен и тип на антропогенно замърсяване и да се приложи като био-

маркер за оценка качеството на средата в изследваните водоеми. 

•) Да се установи различават ли се стойностите на ФА в популациите 

на P. ridibundus обитаващи в относително чисти водоеми от течащ (реки) и 

стоящ тип (язовири). 

•) Да се установи различават ли се стойностите на ФА в популациите 

на P. ridibundus обитаващи водоеми с идентичен тип на замърсяването от 

течащ и стоящ тип. 

•) Да се установи различават ли се стойностите на ФА в популациите 

на P. ridibundus обитаващи водоеми с различен тип на токсикантите. 

•) Да се установи променят ли се във времето нивата на ФA в 

популациите от биотопите с различена степен и различен тип замърсяване. 

2) Да се установят стойностите и флуктуациите в измененията на 

основни хематологични параметри при възрастни половозрели индивиди 

от популации на P. ridibundus, обитаващи в условия на антропогенно 

замърсяване с оглед преценка на физиологичния статус на животните и 

ролята им за тяхното оцеляване и приспособяване в антропогенно 

трансформирана среда. 

•) Да се получат данни за състоянието на основни хематологични 

параметри (брой еритроцити, брой левкоцити, количество хемоглобин, 

хаматокритна стойност, диференциална формула на кръвта, еритроцито-
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метрични параметри) при възрастни половозрели индивиди на P. 

ridibundus от популации, обитаващи в условия на антропогенно 

замърсяване в южна България. 

•) Да се извърши оценка на степента на информативност на 

изучените хематологични параметри и тяхната обективност при 

отразяването на промени във физиологичното състояние на P. ridibundus 

обитаващи в условия на антропогенно замърсяване. 

•) Да се извърши паралелна и независима от физикохимичните 

анализи, оценка на състоянието на жизнената среда среда в съответните 

водоеми въз основа на получените резултати. 



III. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

 

Изследванията отразени в настоящата работа са проведени през 

периода 2009-2012. Материалът за анализите бе събран през пролетно-

есенните сезони на 2009-2012 на две реки и 4 язовира (естествени и 

изкуствени водохранилища) в южна България. 

Обект на изследването бе фонов за България вид безопашата 

амфибия, представител на семейство водни жаби Ranidae (Rafinesque-

Schmaltz, 1814) – голяма водна жаба P. ridibundus [при изследванията в 

района на язовир “Студен кладенец” и зелена крастава жаба Pseudepidalea 

viridis (Laurenti, 1768), Bufonidae (Gray, 1825)]. За всички анализи са 

използвани възрастни (SVL > 60.0 mm, съгласно БАННИКОВ и др. 1977) 

индивиди от двата пола. Разграничаването по пол се извършваше въз 

основа степента на развитие на вторичните полови признаци при мъжките 

индивиди (брачни мазоли върху 1 пръст и резонаторни мехури в ъглите на 

устата). 

 

3.1. МАТЕРИАЛ 

3.1.1. Географски локации 

3.1.1а. Райони за изследвания на флуктуираща асиметрия 

3.1.1a1. Изследвания на р. Сазлийка 

Изследванията са проведени през пролетта и лятото на 2010-2011. 

През 2010 бяха проучени 7 биотопа (фиг. 1) разположени на левия бряг, по 

течението на р. Сазлийка от с. Ракитница, до устието на реката южно от гр. 

Симеоновград, а през 2011 биотопи намиращи се по левите брегове на два 

от големите й притоци: реките Блатница и Соколица (съответно 1 и 4 

биотопа). Изследваните микробиотопи на р. Сазлийка са номерирани 

условно както следва: биотоп 1.1 ‒ южно от с. Ракитница, 1.2 ‒ след гр. 

Стара Загора и вливането на р. Бедечка; 1.3 ‒ след гр. Раднево и вливането 

на р. Блатница; 1.4 ‒ след с. Любеново; 1.5 ‒ северно от гр. Гълъбово (под 

саваците преграждащи реката с цел отвеждането на част от нея към ТЕЦ 

“Брикел”); 1.6 ‒ южно от гр. Гълъбово след вливането на р. Соколица; 1.7 ‒ 

южно от с. Калугерово до вливането й в р. Марица. На река Блатница 

изучената популация (2.1) обитава южно от с. Любенова махала, а на р. 

Соколица изследваните биотопи се намират северно от населените места 

по течението както следва: биотоп 3.1 ‒ яз “Розов кладенец”; 3.2 ‒ с. 

Обручище; 3.3 ‒ с. Искрица; 3.4 ‒ с. Орлов дол. Разстоянието между 
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отделните биотопи е минимум 12-15 km и максимум 40-42 km по права 

линия, поради което обмен на животни между тях е малко вероятен. 

 
Фигура 1. Карта на изследваните биотопи. 

 

3.1.1а2. Изследвания на реките Сазлийка и Тополница и на язовирите 

“Розов кладенец”, “Тополница”, “Въча” и “Студен кладенец” 

Изследванията са проведени през пролетта и лятото на три 

последователни години (2009-2011). 

 

 
Фигура 2. Карта на изследваните биотопи. 
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На река Сазлийка са проучени 2 биотопа отстоящи на повече от 30 

km по права линия един от друг: 1.1 – южно от с. Ракитница; 1.2 – след гр. 

Раднево и вливането на р. Блатница. На река Тополница e проучен 1 

биотоп: 2.1 – след с. Чавдар. На стоящите водоеми бе проучена по една 

извадка както следва: 3.1 – язовир Въча в района на с. Михалково; 4.1 – 

язовир “Розов кладенец” при с. Обручище; 5.1 – язовир “Тополница” при с. 

Пойбрене; 6.1 – язовир “Студен кладенец” при “опашката” (фиг. 2).  

 

3.1.1а3. Изследвания на язовир “Студен кладенец” в популациите на 

Pelophylax ridibundus и Pseudepidalea viridis 

 

 
Фигура 3. Карта на изследвания биотоп. 

 

Изследванията са проведени през пролетта на три последователни 

години (2009-2010) в биотоп намиращ се в зоната на “опашката” на язовир 

“Студен кладенец”, в съседство, на който се разполага оловно-цинковия 

комбинат AД “Кърджали” (фиг. 3). 

 

3.1.1б. Райони за изследване на хематологични параметри 

3.1.1б1. Хематологични изследвания в популациите на Pelophylax 

ridibundus на реките Сазлийка и Тополница и на язовир “Студен 

кладенец” 

Хематологичните изследвания са проведени на няколко етапа, с 

различни цели в различните биотопи – проследявани са количествени и 

качествени кръвни параметри, метрични параметри на еритроцитите и 

сезонни изменения. 
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•) Хематологични изследвания през пролетта на 2011 в биотопи 1.1, 

1.2 на р. Сазлийка, 5.1 на р. Тополница при вливането в едноименния 

язовир и 6.1 на язовир “Студен кладенец” (фиг. 1, 2, 3). 

•) Хематологични изследвания през пролетта на 2011 в биотопи 1.1 и 

1.2 на р. Сазлийка, 2.1 на р. Тополница (фиг. 2) и на язовири “Въча” – 

биотоп 3.1, “Розов кладенец” – биотоп 4.1, “Тополница” – биотоп 5.1 и 

“Студен кладенец” – биотоп 6.1 (фиг. 2, 3).  

•) Хематологични изследвания през пролетта, лятото и есента на 

2011 в биотопи 1.1 и 1.2 на р. Сазлийка и биотоп 2.1 на р. Тополница (фиг. 

2).  

•) Хематологични изследвания през пролетта, лятото и есента на 

2012 в биотопи 1.1 и 1.2 на р. Сазлийка и биотоп 2.1 на р. Тополница (фиг. 

2).  

 

3.1.2. Състояние на изследваните водни басейни въз основа на 

физикохимични анализи към момента на провеждане на 

изследванията 

Наблюдението и контролът върху състоянието на повърхностните 

води в Република България се извършва от Националната система за 

екологичен мониторинг на околната среда (НСМОС). Реките Сазлийка 

(след гр. Стара Загора) и Тополница са едни от най-силно замърсените в 

България. Въз основа на данните от годишника за състоянието на околната 

среда (води) за периода 2001-2012 на ИАОС (http://eea.gonverment.bg) и 

данните за физикохимичния анализ на водата в р. Сазлийка (2001-2012) от 

бюлетините на Басейнова дирекция за управление на водите, Източно-

беломорски район – Пловдив (http://www.bg-ibr.org), реката се счита за 

една от най-силно замърсените в България – с превишавания на 

допустимите за сраната норми за I (чисти) и проектните II (слабо 

замърсени) и III (средно замърсени) категории води, съгласно Наредба № 7 

8.08.1986 относно показатели и норми за течащите води в Република 

България (Държавен вестник, № 96 12.12.1986).  

Настоящата работа ползва данни от физикохимичните анализи 

проведени по поръчка на Басейнова дирекция за управление на водите, 

Източно-беломорски район – Пловдив във всеки един от изследваните 

водоеми (Бюлетини за състоянието на водата в реките Сазлийка и 

Тополница в периода 2001-2012; Бюлетини за състоянието на водата в 

язовирите “Розов кладенец”, Тополница, “Въча” и “Студен кладенец” в 

периода 2009-2012). Основните замърсители на p. Сазлийка (21 изследвани 
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показателя в периода 2009-2012) са нитритен азот, фосфати, БПК5 и 

неразтворени вещества. Основните замърсители на р. Тополница (24 

проследявани показателя в периода 2009-2012) са медодобивен комбинат 

“Aурубис” (бивш “Пирдоп”), МОК “Aсарел-Медет” и хвостохранилището 

на “Челопеч-Майнинг”. В северната част на язовир “Студен кладенец” е 

разположен главният източник на замърсяване в района – Оловно-цинков 

комбинат AД “Кърджали”. Основните замърсители във водоема са тежки 

метали. Водата в язовир “Въча” е чиста, без данни за антропогенно 

замърсяване. На базата на тези физикохимични анализи, в настоящата 

работа биотопи 1.1 (фиг. 1 и фиг. 2) и 3.1 (фиг. 2) се разглеждат като 

относително чисти (контроли), биотопи: 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 2.1, 3.1, 3.3 и 

3.4 (фиг. 1) са със замърсяване от отходно-битов тип, биотопи 2.1, 2.2, 5.1 и 

6.1 (фиг. 2 и фиг. 3) са замърсени с тежки метали. 

 

3.2. МЕТОДИ 

3.2.1. Флуктуираща асиметрия (ФА) 

За всички извършени в работата анализи с цел установяване на 

стойностите на показателите за ФА и оценка на стабилността на развитие в 

популациите на P. ridibundus (в района на язовир Кърджали и P. viridis) са 

използвани възрастни животни. Уловът се извършваше вечер на 

светлината на петромаксови лампи поставени на брега на водоема, или с 

помощта на електрически фенер. При анализите с цел установяване на 

стойностите на показателите за ФА полът не се вземаше в пред вид, 

понеже е установено, че меристичните белези, въз основа на които се 

изчисляват индексите за ФА) не показват полови различия (ЧУБИНИШВИЛИ 

1997; CHUBINISHVILI 1997; ЗАХАРОВ и др. 2000a, 200б). След извършването 

на всички манипулации жабите се връщаха в природата. 

•) Изследванията на нивата на ФА и оценката на стабилността на 

развитие в популациите на P. ridibundus в екосистемата на р. Сазлийка 

проведени през пролетта и лятото на 2010-2011 са извършени общо с 411 

индивида.  

•) Изследвания на нивата на ФА и оценката на стабилността на 

развитие в популациите на P. ridibundus по речните екосистеми на реките 

Сазлийка и Тополница и на язовирите “Розов кладенец”, “Тополница”, 

“Въча” и “Студен кладенец” в периода (2009-2011) бяха извършени през 

пролетта и лятото с общо 920 индивида P. ridibundus. 

•) Изследванията на нивата на ФА и оценката на стабилността на 

развитие в популациите на P. ridibundus и P. viridis обитаващи в условия на 
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симпатрия и синтопия района на язовир “Студен кладенец” в периода 

2009-2011 бяха извършени през пролетта на съответната година с общо 101 

индивида P. ridibundus и 92 индивида P. viridis. 

В качеството на метод за оценка на стабилността на развитие на 

индивидите на P. ridibundus (респективно популациите) използвахме 

анализа на флуктуираща асиметрия по 10 морфологични признака 

(съгласно методиките предложени от ЧУБИНИШВИЛИ 1997, CHUBINISHVILI 

1997 и ЗАХАРОВ и др. 2000а) – фиг. 4. 

 

 
Фигура 4. Схема на морфологичните признаци за оценка на стабилността 

на развитие при Pеlophylax ridibundus: 1 – брой ивици по дорзалната страна 

на бедрото (femur); 2 – брой петна по дорзалната страна на бедрото; 3 – 

брой ивици по дорзалната страна на подбедрицата (crus); 4 – брой петна по 

дорзалната страна на подбедрицата; 5 – брой ивици на стъпалото (pes); 6 – 

брой петна на стъпалото; 7 – брой петна по гърба (dorsum); 8 – брой бели 

петна по плантарната страна на втори пръст на задните крайници; 9 – брой 

бели петна по плантарната страна на трети пръст на задните крайници; 10 – 

брой бели петна по плантарната страна на четвърти пръст на задните 

крайници. 

 

В качеството на метод за оценка на стабилността на развитие на 

индивидите на P. viridis (респективно популациите) използвахме анализа 

на флуктуираща асиметрия по 12 морфологични признака (ЗАХАРОВ и др. 

2000а) – фиг. 5. 
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Фигура 5. Схема на морфологичните признаци за оценка на стабилността 

на развитието при Pseudepidalea viridis: 1  брой ивици по дорзалната 

страна на подбедрицата (crus); 2  брой петна по дорзалната страна на 

подбедрицата; 3 – брой ивици по дорзалната страна на бедрото (femur); 4 – 

брой петна по дорзалната страна на бедрото; 5  брой ивици на стъпалото 

(pes); брой петна на стъпалото; 7  брой ивици по дорзалната страна на 

мишницата; 8  брой петна по дорзалната страна на мишницата; 9  брой 

ивици по дорзалната страна на предмишницата; 10  брой петна по 

дорзалната страна на предмишницата; 11  брой ивици по дорзалната 

страна на китката; 12  брой петна по дорзалната страна на китката. 

 

Таблица 1. Скала за оценка на отклоненията в състоянието на Pelophylax 

ridibundus от условна норма. 

Забележка: Северна и централна част на ареала (Руска Федерация, Украйна, Беларус, 

Централна Европа); южна част на ареала (Южна част на Руска Федерация, Западни 

Балкани, Турция, Иран). 

Бал
*
 

Стойност на показателя за стабилност на развитието 

(ЧАПП или ЧАПИ) 

Северна и централна част от 

ареала (ЗАХАРОВ и др. 2000) 

Южна част от ареала (ПЕСКОВА & 

ЖУКОВА 2007) 

1 < 0.50 < 0.40 

2 0.50–0,54 0.41–0.50 

3 0.55–0.59 0.51–0.60 

4 0.60–-0.64 0.61–0.70 

5 ≥ 0.65 ≥ 0.71 

Бал
*
 – значения: 

1 – условна норма (чист водоем) 

2 – минимално въздействие на организма (слабо замърсен водоем) 

3 – удовлетворително състояние на организма (средно замърсен водоем) 

4 – неблагоприятно състояние на организма (силно замърсен водоем) 

5 – критично състояние на организма (много силно замърсен водоем). 
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За оценка степента на ФА при всеки един индивид отчитахме броя на 

асиметричните признаци по степента на тяхната изява на лявата или дясна 

страна на тялото. Въз основа на получените данни изчислявахме два 

индекса: честотата на асиметричната проява на признака: съотношение от 

сумата на броя асиметрични признаци, към общия брой изследвани 

признаци (ЧАПП/FAMF) и честотата на асиметричната проява върху 

индивида: съотношение на сумата от броя индивиди проявяващи 

асиметрия, към общия брои изследвани индивиди (ЧАПИ/FAMI), който са 

двата стандартни показатели за ФА (MARKOWSKI 1993; PALMER 1994; 

ЗАХАРОВ и др. 2000a). Балната оценка за състоянието на организма 

(респективно състоянието на водоема) съответстваща на двата показателя 

за ФА направихме по уточнената скала за P. ridibundus в южната част на 

видовия ареал, където попада България (ПЕСКОВА & ЖУКОВА 2007) и/или 

по използваната за северната и централни части на ареала скала на 

ЗАХАРОВ и др. (2000a) – табл. 1. 

 

3.2.2. Хематологични параметри 

Всички хематологични анализи са извършени с възрастни индивиди 

от двата пола, в лабораторни условия, един ден след улавянето на 

животните. След извършването на всички манипулации (включително 

лабораторни анализи) жабите се връщаха в природата. 

•) Хематологичните изследвания през пролетта на 2011 в биотопите 

на реките Сазлийка и Тополница, както и на язовир “Студен кладенец” 

бяха извършен с по 30 индивида от всеки биотоп, от двата пола. 

•) Хематологичните изследвания през пролетта на 2011 в биотопите 

на реките Сазлийка и Тополница, както и на язовирите “Въча”, “Розов 

кладенец”, “Тополница” и “Студен кладенец” (фиг. 2, 3) бяха извършени с 

по 15 индивида от всеки биотоп, от двата пола. 

•) Хематологичните изследвания през пролетта, лятото и есента на 

2011 в биотопите на реките Сазлийка и Тополница бяха извършени с по 15 

индивида от всеки биотоп, от двата пола. 

•) Хематологичните анализи през пролетта, лятото и есента на 2012 в 

биотопите на реките Сазлийка и Тополница бяха извършени с отчитане на 

марфата (striata и maculata на индивидите). Анализите бяха проведени с по 

30 индивида от всеки биотоп, от двата пола.  

Лабораторните манипулации се извършваха според етичните 

стандарти за работа с животни (FELLERS et al. 1994; BEAUPRE et al. 2004). 
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Животните се въвеждаха в състояние на наркоза, с етер съгласно 

методиката предложена от STETTER (2001). С хепаринизирана игла с 

дължина 20 mm се пробиваше сърцето и се изтегляше до 0.20 ml кръв, 

съгласно методиката предложена от WRIGHT (2001). Всички хематологични 

анализи бяха извършени съгласно стандартни клинични методи 

(ИБРИШИМОВ & ЛАЛОВ 1984; ПАВЛОВ и др. 1989). Всички микроскопски 

анализи бяха извършени с Olympus SZ51 стереомикроскоп. 

Изборът на хематологичните параметри подложени на анализ се 

основаваше както на собствените ни предишни изследвания относно 

информативността им за физиологичното състояние на амфибиите 

обитаващи в условия на антропогенен стрес (ЖЕЛЕВ и др. 2001, 2002a, 

2002б; ПЕСКОВА & ЖЕЛЕВ 2009; ZHELEV et al. 2005, 2006; ZHELEV 2007, 

ЖЕЛЕВ 2012a), така и на изследванията на други автори по литературни 

данни (ЖУКОВА & ПЕСКОВА 1999; CABAGNA et al. 2005; ROMANOVA & 

ROMANOVA 2003; ROMANOVA & EGORIKHINA 2006; VERSHININ 2006; ПЕСКОВА 

& ШАРПАН 2007; ПЕСКОВА & ВАФИС 2007; СИЛС 2008; CABAGNA ZENKLUSEN 

2011; SHUTLER & MARCOGLIESE 2011. Проучени бяха стойностите на 

следните основни количествени и качествени хематологични параметри: 

брой еритроцити (RBC), брой левкоцити (WBC), концентрация на 

хемоглобина (Hb), хематокритна стойност (PVC), диференциална формула 

на кръвта (лeвкограма), еритроцитометрия (голям и малък клетъчни и 

съответно ядрени диаметри). 

 

3.3. Статистически методи 

За математическата обработка на данните, бе приложен 

статистически програмен пакет «STATISTIKA» for Windows, Release 7.0 (Stat-

Soft, Inc., Tulsa, USA, 2004). За графичното представяне на данните бе 

използвана програма MS Еxel 2007. Нормалността в разпределението на 

получените данни за стойностите на изследваните показатели за ФА и на 

хематологичните параметри в популациите на P. ridibundus (за ФА и P. 

viridis) бе тествана с SHAPIRO-WILK-тест. При анализа на данните са 

използвани редица стандартни биометрични тестове:  

•) За оценка на различията между индивидите на P. ridibundus 

(включително при тези от двете цветови морфи striata и maculata) 

обитаващи биотопите с различна степен и различен тип на замърсяване и 

тези обитаващи относително чистите биотопи (контролни групи) бяха 

прилагани параметричен STUDENT’S t-тест за нормално разпределящи се 
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независими извадки и дисперсионен анализ (one-way ANOVA), с 

последващо удостоверяване на статистическата достоверност на 

различията (в зависимост от хомогенността на дисперсиите) чрез LSD, 

TUKEY или GAMES-HOWELL post-hoc тестове.  

•) За оценка на степента на информативност и участието на всеки 

един от изучените хематологични параметри в разграничаването между 

индивидите на P. ridibundus от популациите, обитаващи различните 

биотопи в южна България бе приложен Факторен анализ (Анализ на 

главните компоненти – Principal Component Analysis, PCA).  

•) Връзката между комплекса от изучени хематологични параметри в 

популациите на P. ridibundus от различните биотопи в южна България с 

параметрите на средата бе оценена чрез дискриминантен анализ (Standard 

Discriminant Analysis, DA). Дискриминацията между популациите бе 

извършена на база степен и характер на антропогенно замърсяване на 

биотопите. 

Дескриптивната статистика за всички изследвани параметри включва 

средната стойност и нейната грешка (Mean±SEM) или средната стойност и 

стандартното отклонение (Mean±SD), минимална и максимални стойности 

(Min–Max). Възприетият риск за допускане на грешка при приемането на 

алтернативната хипотеза при статистическите сравнения, бе при ниво на 

значимост α = 0.05. Разлики при p < 0.05 се приемаха за статистически 

достоверни. 



IV. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

 

4.1. Характеристика на екологичното състояние на р. Сазлийка и два 

от големите й леви притоци (р. Блатница и р. Соколица) в южна 

България въз основа на показателите за стабилност на развитието в 

популациите на Pelophylax ridibundus 

Получените резултати за стойностите на ФА при P. ridibundus от 

изследваните биотопи по течението на река Сазлийка и двата й леви 

притока (р. Блатница и р. Соколица) са представени в таблица 2. В 

настоящото изследване стойностите на балните оценки на коефициента на 

асиметрия за всички извадки на P. ridibundus от изучените биотопи по 

течението на реките. Сазлийка, Блатница и Соколица съвпадат и по двете 

скали (ЗАХАРОВ и др. 2000a и ПЕСКОВА & ЖУКОВА 2007). В биотопа от 

горното течение на р. Сазлийка при с. Ракитница показателите за ФА 

(ЧАПИ и ЧАПП) са минимални и съответствуват на 1 бал нарушение в 

стабилността на развитие (респективно замърсеност на водоема) по 

скалата на ЗАХАРОВ и др. (2000) и на 2 бал по скалата на ПЕСКОВА & 

ЖУКОВА (2007) за южната част на ареала. Независимо от различните 

оценки изводът, които се налага за тази част от популацията на P. 

ridibundus е, че тя се намира в стабилно състояние т. е. тук антропогенният 

натиск не е достигнал нивото при което започват процеси нарушаващи 

стабилността на развитие. По долното течение на р. Соколица в два 

биотопа (3.1 ‒ реката при с. Обручище и 3.2 ‒ яз. “Розов кладенец”) 

нарушенията в стабилността на развитието са още по-силно изразени (3 

бал), което е доказателство за по-интензивното им замърсяване. С бална 

оценка 4, свидетелство за влошено състояние на популацията и силно 

замърсяване на водата са оценени два биотопа намиращи се в долното 

течение на р. Сазлийка ‒ 1.5 (над преградните саваци отклоняващи вода за 

охлаждане турбините на ТЕЦ “Брикел”) и 1.7 (района на реката южно от с. 

Калугерово до вливането й в р. Марица). Максимални стойности на 

показателите за ФА са отчетени по поречието на р. Сазлийка в биотопи 1.2; 

1.3; 1.4; 1.6 както и в биотоп 2.1 на р. Блатница. Нарушенията в 

стабилността на развитие на P. ridibundus са оценени с 5 бал: популациите 

се намират в кризисно състояние.  

. 
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Таблица 2. Показатели за флуктуираща асиметрия при Pelophylax ridibundus от изследваните биотопи на р. 

Сазлийка и нейните притоци (Min‒Max; Mean±SEM; брой признаци/индивиди). 

 

 

Забележка: Биотопи: р. Сазлийка: 1.1 – южно от с. Ракитница, 1.2 – след гр. Стара Загора и вливането на р. Бедечка, 1.3 – 

след гр. Раднево и вливането на р. Блатница, 1.4 – след с. Любеново; 1.5 ‒ северно от гр. Гълъбово, 1.6 ‒ южно от гр. 

Гълъбово след вливането на р. Соколица, 1.7 ‒ южно от с. Калугерово; р. Блатница: 2.1 – южно от с. Любенова махала; р. 

Соколица: 3.1 – при вливането й в яз “Розов кладенец, 3.2 – при с. Обручище, 3.3 – при с. Искрица, 3.4 – при с. Орлов дол. 

Бал по скалата на * – ЗАХАРОВ и др. 2000; * – ПЕСКОВА & ЖУКОВА 2007. 

  

ФА 

Биотопи 

р. Сазлийка р. Блатница р. Соколица 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 

ЧАП

П 

0.33‒0.67 0.66‒0.89 0.65‒0.96 0.59‒0.81 0.53‒0.85 0.57‒0.93 0.45‒0.79 0.73‒0.93 0.34‒0.78 0.44‒0.81 0.28‒0.69 0.24‒0.45 

0.47±0.04 0.82±0.02 0.80±0.03 0.72±0.03 0.64±0.03 0.72±0.04 0.63±0.04 0.85±0.02 0.55±0.04 0.57±0.03 0.50±0.04 0.33±0.02 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

ЧАП

И 

0.3‒0.6 0.7‒1.0 0.7‒1.0 0.5‒0.9 0.5‒0.9 0.6‒1.0 0.5‒0.9 0.7‒1.0 0.4‒0.7 0.4‒0.7 0.4‒0.6 0.2‒0.4 

0.47±0.01 0.82±0.02 0.80±0.02 0.72±0.03 0.64±0.02 0.72±0.02 0.63±0.02 0.85±0.02 0.55±0.01 0.57±0.02 0.49±0.01 0.33±0.01 

39 35 26 37 34 30 38 30 32 36 36 38 

Бал* 1 5 5 5 4 5 4 5 3 3 2 1 

Бал** 2 5 5 5 4 5 4 5 3 3 2 1 
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4.2. Флуктуираща асиметрия в отговор на антропогенно замърсяване в 

популации на Pelophylax ridibundus обитаващи водоеми в южна България 

от различен тип ‒ течащи (реки) и стоящи (язовири) 

Получените резултати за стойностите на ФА в популациите на P. 

ridibundus обитаващи в условия на антропогенно замърсяване биотопи в 

южна България от различен тип (стоящи и течащи) са представени на фигура 

6. 

Сравнения на стойностите на ЧАПИ между популациите на P. 

ridibundus от изучените биотопи в южна България: 

a) Популации от замърсените биотопи (реки и язовири) с отходно-

битов тип замърсяване (1.2, 1.3, 1.4, 4.1) и тежки метали (2.1, 2.2, 5.1, 6.1) 

сравнени с популациите от контролните биотопи (1.1, 3.1).  

За целия тригодишен период на изследването стойностите на ЧАПИ в 

популациите от двата контролни водоема са статистически достоверно по-

ниски от тези в популациите обитаващи замърсените водоеми (независимо от 

типа на замърсяването и вида на водоема). През отделните години не се 

установяват съществени флуктуации в стойностите на показателя за ФА в 

контролните водоеми и те остават статистически достоверно по-ниски при 

сравненията с тези от замърсените биотопи от течащ и стоящ тип (фиг. 6). 

б) Популации от замърсените биотопи (реки и язовири) с отходно-

битов тип замърсяване (1.2, 1.3, 1.4, 4.1) с популации от водоемите 

замърсени с тежки метали (2.1, 2.2, 5.1, 6.1). 

За целия тригодишен период на изследването стойностите на ЧАПИ в 

популациите от биотопи 1.2 и 1.3 с едно изключение (сравнението между 

биотопи 1.3 и 2.2) са статистически достоверно по-високи от тези в 

популациите обитаващи биотопите замърсени с тежки метали (фиг. 6). 

Стойността на ЧАПИ за популацията от биотопа в средното течение на р. 

Сазлийка (1.4) през целия период на изследването е статистически достоверно 

по-ниска от тези за популациите от р. Тополница и в същото време 

статистически достоверно по-висока от тези за популациите в двата 

замърсени с тежки метали язовира (5.1 и 6.1). Този тип различия се 

наблюдават и през отделните години с изключение на 2010, когато разликите 

при сравненията със стойностите на ЧАПИ от популациите в биотопи 2.1 и 

2.2 не са статистически достоверни. 
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Фигура 6. Диаграма на стойностите на индикатора за ФА (ЧАПИ) в 

популациите на Pelophylax ridibundus от изучените биотопи, през отделните 

години на изследването. 

Легенда: в колонките n – брой индивиди; над колонките – бал (ПЕСКОВА & 

ЖУКОВА 2007). Биотопи (C – контрола, DSP – отходно-битов тип замърсяване, 

HMP – замърсяване с тежки метали, R – река, D – язовир): р. Сазлийка:– при с. 

Ракитница, 1.2 – след гр. Стара Загора, 1.3 – след гр. Раднево, 1.4 – след с. 

Любеново); р. Тополница: (2.1 – при моста Панагюрище-Пирдоп, 2.2 – след с. 

Чавдар); язовири: 3.1 – “Въча”; 4.1 – “Розов кладенец”; 5.1 – “Тополница”; 6.1 – 

“Студен кладенец”. 

 

c) Популации от контролните биотопи: реки (1.1) с язовири (3.1).  

За целия тригодишен период на изследването стойностите на ЧАПИ в 

популацията на P. ridibundus обитаваща затворения тип водоем (язовир 

“Въча”) са статистически достоверно по-ниски от тези в популацията 

обитаваща контролния биотоп на река Сазлийка). През отделните години 

разликите в стойностите на ЧАПИ се запазват непроменени (фиг. 6). 

Анализът на привидените по-горе резултати сочи, че в реките Сазлийка 

и Тополница в биотопи 1.2, 1.3, 2.1 и 2.2 при високи концентрации на 

токсикантите, независимо от тяхното естество за целия период на 
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изследването стойностите на ЧАПП в популациите на P. ridibundus са 

константно най-високи, при несъществени разлики между популациите от 

отделните биотопи. За всеки един от четирите биотопа балната оценка по 

скалата на ПЕСКОВА & ЖУКОВA (2007) също е максимална – 5. Съгласно така 

направените констатации популациите на P. ridibundus във всеки един от тези 

биотопи се намират в кризисно състояние и във тях са налице много сериозни 

разстройства на генетичния им хомеостаз. 

В популацията от биотопа в долното течение на р. Сазлийка (1.4) 

обитаваща при по-ниски нива на замърсяване от отходна-битов тип, 

показателя за ФА има статистически достоверно по-ниска стойност, 

отколкото в популациите от биотопите от горното (1.2) и средно (1.3) течение 

на реката, както и от тези в двата биотопа на р. Тополница (2.1, 2.2). В същото 

време обаче стойността на ЧАПИ в популация 1.4 е и статистически 

достоверно по-висока от стойностите на признака в популациите обитаващи и 

трите водоема от затворен тип 4.1 (отходно-битов тип замърсяване) и 5.1 и 6.1 

(замърсяване с тежки метали). По скалата на ПЕСКОВА & ЖУКОВА (2007) 

биотоп 1.4 се оценява с 4 бал, докато водоеми 4.1, 5.1 и 6.1 с бал 3. Интересно 

е, че при еднакъв тип и съизмерими нива на токсикантите с биотоп 4.1, 

стойностите на ЧАПИ в популацията обитаваща реката са по-високи в от тези 

на популацията във водоема от затворен тип (язовир “Розов кладенец”). Това 

означава, че при по-ниски нива на антропогенното замърсяване стойностите 

на интегралния показател за стабилност на развитието се влияят в по-голяма 

степен от типа на водоема, отколкото от типа на токсикантите. Едно от 

възможните обяснения за констатираните от нас изменения в стойностите на 

ЧАПИ в популациите на P. ridibundus от антропогенно замърсените водоеми 

от течащ и стоящ тип в южна България би могло да се свърже с 

киселинността на средата. Стойностите на pH и през трите години на 

изследването в двата биотопа на р. Тополница (2.1, 2.1) са по-ниски от ПДК и 

характеризират средата в тях като кисела (подчертано в биотоп 2.1). В такава 

среда тежките метали остават разтворени и по-трудно се утаяват. В двата 

биотопа от затворен тип (5.1, 6.1) стойностите на pH и през трите години на 

изследването са по-високи от ПДК и характеризират средата като алкална. В 

алкална среда процесът на отлагане на тежките метали в дънните утайки е 

засилен, а е известно, че популациите на P. ridibundus се придържат в по-

плитките крайбрежни части на водоемите от затворен тип. 
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4.3. Проучване нивото на флуктуираща асимeтрия в популациите на 

Pelophylax ridibundus и Pseudepidalea viridis при синтопично и 

симпатрично обитание в района на OЦК “Кърджали” южна България и 

екологична оценка на жизнената им среда въз основа на показателите за 

стабилност на развитието 

Получените резултати относно показателите за ФА при двата вида 

безопашати амфибии от изучения биотоп на язовир “Студен кладенец” са 

приведени в табл. 3. 

От данните в таблица3 е видно, че стойностите на показателя за ФА в 

популациите и на двата вида безопашати амфибии се оценяват с бал 3 (средна 

степен на нарушаване на стабилността на развитие) по скалата за P. 

ridibundus (ПЕСКОВА & ЖУКОВA 2007) през 2009 и с бал 4 (неблагоприятно 

състояние на организма) през размножителните сезони на 2010 и 2011. 

Следователно степента на замърсяване на водоема (язовир “Студен 

кладенец”) и вследствие на това влошаване на условията за живот в него се 

увеличава през годините (при всеки един от двата вида амфибии стойностите 

на ЧАПО статистически достоверно нарастват през 2010 и 2011 (p < 0.001). 

Независимо, че през всяка една от трите години на изследването стойностите 

на ЧАПО за двата вида амфибии се оценяват с една и съща бални оценки, те 

са по-високи при P. viridis. 

 

Таблица 3. Показатели за ФА при Pelophylax ridibundus и Pseudepidalea 

viridis от изследвания биотоп (Мin–Max; Мean±SEM, брой индивиди). 

Забележка: * (р<0.05), ** (р<0.01) *** (р<0.001), ns (р>0.05). 

Година 
Pelophylax ridibundus Pseudepidalea viridis 

ЧАПИ ЧАПП Бал ЧАПИ ЧАПП Бал 

2009 

0.30–0.70 

0.53±0.02 

34 

0.41–0.71 

0.53±0.03 

10 

3 

0.50–0.70 

0.57±0.01 

32 

0.31–0.66 

0.57±0.03 

12 

3 

2010 

0.40–0.80 

0.63±0.02 

35 

0.37–0.80 

0.63±0.02 

10 

4 

0.50–0.90 

0.69±0.02 

31 

0.42–0.74 

0.68±0.03 

12 

4 

2011 

0.50–0.80 

0.63±0.01 

32 

0.47–0.81 

0.63±0.02 

10 

4 

0.50–0.90 

0.67±0.02 

29 

0.45–0.72 

0.67±0.03 

12 

4 

Сравнения 

ЧАПИ 

2009/2010 t = 3.33*** 

2010/2011 t = 0.0 

2009/2011 t = 5.0*** 

2009/2010 t = 6.0*** 

2010/2011 t = 0.67 – ns 

2009/2011 t = 5.0*** 

Pelophylax ridibundus / Pseudepidalea viridis 

2009 t = 2.0*; 2010 t = 2.0*; 2011 t = 2.0* 
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4.4. Хематологични анализи в популациите на Pelophylax ridibundus 

обитаващи речните екосистеми на реките Сазлийка и Тополница и на 

язовир “Студен кладенец” 

За улеснение при представянето на данните в настоящия раздел 

биотопите на двете речни екосистеми посочени на фигура 2 с условни 

обозначения: 1.1 – р. Сазлийка след с. Ракитница, 1.2 – р. Сазлийка след гр. 

Раднево и 5.1 – р. Тополница при с. Пойбрене тук се обозначават съответно с 

букви: A, B и C (фиг. 7). Биотопът на язовир “Студен кладенец” – в зоната на 

ОЦК “Кърджали” обозначен на фигура 2 с 6.1, тук се обозначава с буква D. 

Всяка популация на P. ridibundus обитаваща съответния биотоп, носи 

неговата условна буква (П-A, П-B, П-C и П-D). 

 

4.4.1a. Резултати от хематологичните анализи в популациите на 

Pеlophylax ridibundus от биотопите на р. Сазлийка и р. Тополница 

Резултатите от анализите отчитат статистически достоверно увеличение 

на броя на еритроцитите, левкоцитите и количеството на хемоглобина за 

двете извадки от антропогенно замърсените биотопи в сравнение с 

контролната група (1.4–1.8%). Достоверно най-високи са стойностите и на 

трите показателя при извадката от популацията обитаваща река Тополница 

(табл. 4, 5). Стойността на хематокрита е статистически достоверно най-ниска 

в популация A и достоверно, най-висока в популация C. MCH има най-висока 

стойност в популацията от река Сазлийка след гр. Раднево (разликата с 

популация C е статистически достоверна, но не и тази с популация A). 

Стойността на MCHC е статистически достоверно най-ниска в популацията 

от река Сазлийка след гр. Раднево, докато тази на MCV е статистически 

достоверно най-висока в същата популация (табл. 4). Анализът на 

диференциалната формула на кръвта в извадките от изследваните популации 

на P. ridibundus сочи, че независимо от параметрите на жизнената среда в 

трите биотопа кръвта на всички животни има лимфоиден характер, но 

количеството на най-голямата клетъчна група е статистически достоверно 

най-високо в относително чистия биотоп и най-ниско в популация B (табл. 5). 

Констатираната достоверна лимфопения в популациите от антропогенно 

замърсените биотопи протича на фона на статистически достоверни 

изменения в числовото съотношение на всички останали зрели бели кръвни 

клетки в периферната кръв на животните (единствено изключение е това за 
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пръчкоядрените клетки между популациите от река Сазлийка след с. 

Ракитница – A и тази при гр. Раднево – B; p > 0.05), което е илюстрация на 

обща мобилизация защитните сили на организма в резултат на развитието на 

инфекциозни процеси. 

В настоящото изследване, изменение на диференциалната формула на 

кръвта от “първи тип” съгласно терминологията на ПЕСКОВА 2001 

(неутрофилия и моноцитоза в съчетание с, базофилия и еозинофилия на фона 

на обща лимфопения спрямо контролната група) при обща левкоцитоза 

установяваме в популацията P. ridibundus обитаваща р. Сазлийка в района на 

гр. Раднево. Измененията на бялата кръвна картина по първи тип при 

обитаване в условия на антропогенно замърсяване повишават защитните 

функции на организма към влошените условия на живот и се считат за 

адаптивни (ПЕСКОВА 2001; ROMANOVA & ROMANOVA 2003; ROMANOVA & 

EGORIKHINA 2006). Изменения в диференциалната формула на кръвта близки 

до “втори тип” реакция (неутропения и моноцитоза в съчетание с базопения, 

еозипнопения и лимфопения спрямо контролната група) при обща 

левкоцитоза в настоящото изследване констатираме за популацията на P. 

ridibundus от р. Тополница в района на с Пойбрене. Счита се, че подобен тип 

изменение на бялата кръвна картина е указание за тежки разстройства в 

организма на животните и цялостно снижаване на тяхната жизнеспособност 

(ПЕСКОВА 2001; ROMANOVA & ROMANOVA 2003; ROMANOVA & EGORIKHINA 

2006). 
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Taблица 4. Морфологични хематологични параметри в популациите на Pelophylax ridibundus от 

изследваните биотопи в южна България (Means±SEM, Min–Max). 

 

Параметри 
Биотопи / Популации (П): по 30 индивида от популация 

One-way ANOVA, post-hoc LSD-test 
П-A П-B П-C П-D 

RBC 

(x 10
6
/µl) 

366.670±10.40 

(270.000–490.000) 

482.670±12.12 

(380.000–590.000 

629.670±26.84 

(400.000–920.000) 

571.633±10.72 

(480.000–690.000) 
A/B***, A/C***, A/D***, B/C***, B/D***, C/D* 

Hb 

(g/dl) 

5.53±1.38 

(4.57–7.10) 

6.88±2.04 

(4.87–8.64) 

8.28±1.02 

(7.18–9.25) 

7.16±1.83 

(5.21–8.97) 
A/B***, A/C***, A/D***, B/C***, B/Dns, C/D*** 

PCV 

(L/l) 

0.25±0.005 

(0.21–0.31) 

0.34±0.005 

(0.30–0.40) 

0.37±0.006 

(0.31–0.43) 

0.34±0.005 

(0.30–0.41) 
A/B***, A/C***, A/D***, B/C***, B/Dns, C/D*** 

MCH 

(pg) 

153.32±5.02 

(105.17–220.17) 

160.30±2.77 

(129.02–186.25) 

146.08±5.09 

(98.55–191.05) 

134.59±2.92 

(110.04–172.85) 
A/Bns, A/Cns, A/D***, B/C*, B/D***, C/Dns 

MCHC 

(g/l) 

225.05±5.28 

(149.77–298.45) 

203.98±4.27 

(152.41–245.12) 

221.18±3.74 

(141.72–265.19) 

211.65±4.13 

(157.97–254.53) 
A/B***, A/Cns, A/D*, B/C***, B/Dns, C/Dns 

MCV 

(fl) 

682.57±17.82 

(517.44–937.50) 

774.44±9.83 

(670.00–931.25) 

650.91±20.82 

(452.78–912.50) 

652.82±12.59 

(540.50–806.25) 
A/B***, A/Cns, A/Dns, B/C***, B/D***, C/Dns 

 

Забележка: П-A: р. Сазлийка след с. Ракитница, П-B: р. Сазлийка след гр. Раднево, П-C: р. Тополница при с. 

Пойбрене, П-D: язовир “Студен кладенец”; RBC: брой еритроцити, Hb: хемоглобин, PCV: хематокрит, MCH: средно 

съдържание на хемоглобин в един еритроцит, MCHC: средна концентрация на хемоглобина в еритроцитите, MCV: 

среден обем на еритроцита); * (р<0.05), ** (р<0.01) *** (р<0.001), ns (р>0.05). 
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Taблица 5. Морфологични хематологични параметри в популациите на Pelophylax ridibundus от 

изследваните биотопи в южна България (Mean±SEM, Min–Max). 

 

Параметри 
Биотопи / Популации (П): по 30 индивида от популация 

One-way ANOVA, post-hoc LSD-test 
П-A П-B П-C П-D 

WBC 

(x 10
6
/µl) 

2.396±0.08 

(1.500–3.400) 

3.400±0.09 

(2.600–4.400) 

4.123±0.09 

(3.100–4.850) 

3.647±0.06 

(3.200–4.300) 
A/B***, A/C***, A/D***, B/C***, B/Dns, C/D*** 

St 
2.40±0.23 

(1–6) 

3.03±0.30 

(1–8) 

4.80±0.26 

(3–8) 

3.43±0.21 

(2–6) 
A/B ns, A/C***, A/D**, B/C***, B/Dns, C/D*** 

Sg 
7.20±0.29 

(4–10) 

11.10±0.38 

(5–15) 

3.46±0.29 

(1–7) 

13.47±0.32 

(10–17) 
A/B***, A/C***, A/D***, B/C***, B/D***, C/D*** 

Ba 
2.13±0.18 

(1–4) 

5.60±0.52 

(2–10) 

0.77±0.08 

(0–3) 

2.57±0.17 

(2–6) 
A/B***, A/C**, A/Dns, B/C***, B/D***, C/D*** 

Eo 
1.83±0.14 

(1–3) 

4.70±0.53 

(1–11) 

0.37±0.10 

(0–2) 

0.87±0.16 

(0–3) 
A/B***, A/C**, A/D*, B/C***, B/D***, C/Dns 

Mo 
3.40±0.35 

(1–9) 

7.17±0.49 

(3–13) 

12.30±0.62 

(6–19) 

9.67±0.44 

(5–16) 
A/B***, A/C***, A/D***, BC***, B/D***, C/D*** 

Ly 
83.04±0.80 

(72–90) 

68.40±1.03 

(57–78) 

78.30±0.74 

(72–87) 

70.00±0.60 

(65–75) 
A/B***, A/C***, A/D***, B/C***, B/Dns, C/D*** 

 

Забележка: П-A: р. Сазлийка след с. Ракитница, П-B: р. Сазлийка след гр. Раднево, П-C: р. Тополница при с. 

Пойбрене, П-D: язовир “Студен кладенец”; WBC: брой левкоцити, St: пръчкоядрени неутрофили, Sg: 

сегментоядрени неутрофили, Ba: базофили, Еo: еозинофили, Mo: моноцити, Ly: лимфоцити; * (р<0.05), ** (р<0.01) 

*** (р<0.001), ns (р>0.05). 
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4.4.1б. Сравнения на данните от хематологичните анализи в популациите 

на Pеlophylax ridibundus от биотопа при язовир “Студен кладенец”, с 

данните за популациите на Pelophylax ridibundus от биотопите на реките 

Сазлийка и Тополница 

Анализът на данните в настоящото изследване установява следните 

изменения в популациите на P. ridibundus обитаващи в язовир “Студен 

кладенец” в района на ОЦК “Кърджали”: еритроцитоза, хиперхромия, 

левкоцитоза, неутрофилия (с нарастване на St и Sg клетките), моноцитоза, 

еузинопения и лимфопения. Анализът на хематокритната стойност (PCV) и 

трите деривативни параметъра: MCH, MCHC и MCV показва нарастване на 

стойностите на PCV (което е в унисон с коментираното по-горе нарастване на 

стойностите на параметъра и в другите популациите обитаващи в условия на 

антропогенно замърсяване), намаляване на стойностите на параметрите MCH 

и MCHC (също както в популация B) и намаляване на MCV, но то е по-

отчетливо само на фона на измененията в популацията от биотопа при гр. 

Раднево (тaбл. 4, 5).  

Факторен анализ – PCA. 

Сумата от първите две променливи съставлява 79.41% от отчетената 

вариация за индивидите в популациите на P. ridibundus от четирите изучени 

биотопа в южна България: Параметрите: RBC (0.928), Hb (0.833), PCV (0.855), 

Mo (0.827) и WBC (0.752) показват високо ниво на корелация спрямо първата 

ос (Factor 1). Параметрите: Ly (-0.872), Ba (-0.796), Eo (-0.664) и Sg (-0.634) 

имат високо ниво на отрицателна корелация спрямо втората ос (Factor 2). 

Негативна корелационна връзка с третата ос (Factor 3) показва единствено 

параметърът MCH (-0.848). Позитивна корелация с четвъртата ос (Factor 4) 

показва само параметъра MCHC (0.708). Групирането на показателите спрямо 

първите две главни оси е показано на фиг. 7. 
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Фигура 7. Графика на корелациите на 13 хематологични параметъра 

(факторни тегла) в популациите на Pеlophylax ridibundus от изследваните 

биотопи в южна България спрямо първите две главни оси. 

 

Дискриминантен анализ. 

Дискриминантният анализ (основан на параметрите): RBC, Hb, PCV, 

Mo, WBC, Ly, Ba, Eo и Sg) определя като статистически достоверна, 

разликата между сравнимите групи индивиди от популациите в четирите 

изследвани биотопа от южна България по параметрите: RBC (Wilksʼ Lambda 

= 0.009; F= 2.942; p = 0.003), PCV (Wilksʼ Lambda = 0.011; F = 13.783; p = 

0.000), WBC (Wilksʼ Lambda = 0.011; F = 13.296; p = 0.000), Sg (Wilksʼ Lambda 

= 0.012; F = 18.451; p = 0.000), Ba (Wilksʼ Lambda = 0.009; F = 5.599; p = 0.001) 

и Eo (Wilksʼ Lambda = 0.010; F =10.339; p = 0.000). Пространственото 

разпределение на факторните тегла ясно разграничава в два отчетливо 

диференцирани “облака” индивидите на P. ridibundus от контролната група 

(П-A) и тези от река Тополница (П-C). Индивидите от популации B и D 

съвместно очертават трети “облак” (фиг. 8). 
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Фигура 8. Дискриминационни координати за шест хематологични 

параметъра (RBC, PCV, WBC, Sg, Ba, Eo) на индивидите от четирите 

сравними популации на Pelophylax ridibundus от биотопите с различна степен 

на антропогенно замърсяване в южна България. Population A: р. Сазлийка 

след с. Ракитница, Population B: р. Сазлийка след гр. Раднево, Population C: р. 

Тополница при с. Пойбрене, Population D: язовир “Студен кладенец”. 

 

Въз основа на коментираните по-горе резултати, измененията на 

хематологичните показатели в популация D по-скоро биха могли да бъдат 

отнесени към т. нар. първи тип реакция съгласно класификацията на ПЕСКОВА 

(2001). Резултатите от дискриминацията показани на фиг. 8 групират в общо 

множество популации B и D и същевременно отчетливо ги отделят не само от 

популация A, но и от популация C. Това е несъмнено интересен факт от 

гледна точка на естеството на токсикантите присъстващи в язовир “Студен 

кладенец” – тежки метали. Същият тип замърсители са налице и в биотопа 

обитаван от популация C (p. Тополница при с. Пойбрене). Изводът, който се 

налага е, че при еднакво естество на токсикантите нарушенията във 

физиологичното състояние на животните от съответните популации на P. 

ridibundus са различни – в р. Тополница те са по-сериозни. Причината за 
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отчетените разлики в състоянието на популациите на P. ridibundus може де се 

търси в типа на водоема и концентрацията на токсикантите. Във водоемите от 

затворен тип (какъвто е язовир “Студен кладенец”) липсата на течения и по-

големите размери създават условия за натрупване на тежките метали в 

дънните утайки, докато при по-плитките и бързи реки това не винаги e така. 

Твърде е възможно измененията в кръвта на P. ridibundus от популацията 

обитаваща р. Тополница (популация C) да са били предшествани от 

изменения, които са аналогични на тези констатирани в популациите от 

антропогенно трансформираните биотопи на р. Сазлийка (популация B) и яз. 

“Студeн кладенец” (популация D). Това прави изключително актуално 

установяването на тънката гранична линия между измененията 

характеризиращи своеобразната “бойна фаза” в кръвта на амфибиите 

изразяваща се в мобилизация на защитните сили на организма, и онзи праг на 

токсикантите водещ до превес на дегенеративни изменения с патологичен 

характер. Разбира се, тази задача се усложнява предвид факта, че в 

природните водоеми от различен тип наред с действието на антропогенния 

фактор трябва да се отчита и ефекта от комбинацията на голям брой средови 

фактори. Подобна насока очертава перспективи за по-нататъшни изследвания 

не само с фундаментален, но и със строго приложен характер за нуждите на 

биоиндикацията и биомониторинга. 

 

4.5. Хематология на Pelophylax ridibundus от морфи striata и maculata в 

популации обитаващи биотопи с различен тип антропогенно 

замърсяване в южна България 

Полиморфизмът в групировките на P. ridibundus по наличието или 

отсъствието на централна светла ивица на гърба, сравнително отскоро се 

използва като биоиндикационен маркер за оценка състоянието на околната 

среда. Анализът на генетичната природа на този признак при семейство 

Ranidae показва, че морфа striata е моногенен мутант. Доминантният алел на 

диалелния аутусомен ген striata определя наличието на ивица (пълно 

доминиране). Такъв вариант на унаследяване е установен за P ridibundus 

(BERGER & SMIELOWSKI 1982) и Rana arvalis (ЩУПАК 1977). При различни 

видове от семейство Ranidae е установено, че при индивидите с морфа striata 

общото ниво на окислително-редукционните процеси и количеството на 

хемоглобина е по-високо, а същевременно натриевата проницаемост на 
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кожата двойно по-ниска в сравнение с тези от морфа maculata (VERSHININ 

2007). За разлика от теоретично очакваното цифрово разпределение между 

индивидите от двете морфи в чисти водоеми, където то има вида 1:1 или дори 

морфа maculata леко преобладава, в замърсени биотопи това съотношение 

обикновенно е изместено в полза на тези с морфа striata (ЗАМАЛЕТДИНОВ 

2005; ВЕРШИНИН 2008а, 2008б, 2008в; ЗАРИПОВА и др. 2009; ЖЕЛЕВ 2011а; 

ФАЙЗУЛИНи др. 2013; ZADOROZHNJAJA 2013). 

Предварителното тестване на данните с one-way ANOVA не показа 

съществени полови различия в стойностите на изследваните хематологични 

параметри между индивидите от сравнените групи (p > 0.05). Поради тази 

причина полът на животните не участваше при статистическите сравнения. 

Популациите бяха разграничавани на базата на степента на замърсяване на 

средата и естеството на токсикантите, а статистическите анализи се 

извършваха за индивидите от двете морфи (striata и maculata) общо за 

животните от двата пола (♂+♀). 

 

Факторен анализ (PCA) 

 
Фигура 9. Графично представяне на корелациите между 13 хематологични 

показателя (факторни тегла) при индивидите от двете морфи на Pelophylax 

ridibundus и първите две главни оси от изучените биотопи с различна степен 

на антропогенно замърсяване в южна България. 
 

Сборът от първите три променливи включва 75.46% от вариацията при 

индивидите от двете морфи на P. ridibundus. С високо ниво на корелация (с 
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отрицателен знак) спрямо първата ос са показателите RBC, Hb, PCV, WBC, 

Mo. Спрямо втората ос с висока корелация са Sg, Eo; Ba, Ly. Зависимост (с 

положителен знак) от F3 показва единствено MCV. Групирането на 

показателите спрямо първите две главни оси е показано на фиг. 9.  
 

Дискриминантен анализ 

Дискриминантният анализ определя като статистически достоверна, 

разликата между сравняваните групи индивиди от двете морфи в биотопите с 

различна степен на антропогенно замърсяване в южна България по 

показателите: RBC, Hb, PCV, Sg, Ba, Eo, Mo. Графичното изражение на 

факторните тегла на индивидите от двете морфи в шестте сравними групи от 

биотопите с различна степен на антропогенно замърсяване описва три 

диференцирани облака (фиг. 10). Животните и от двете морфи в биотопа 

замърсен с тежки метали ясно се разграничават от тези в останалите два, 

докато при обитаващите относително чистия биотоп и този с отходно-битов 

тип замърсяване се очертава зона на припокриване, в която попадат повече 

индивиди с морфа striata. Това може да бъде свързано с  по-голямата 

екологична пластичност на индивидите с тази морфа, обитаващи в биотоп C – 

среда замърсена с тежки метали. 

 
Фигура 10. Дискриминационни координати по десетте хематологични 

показателя на индивидите от двете морфи на Pelophylax ridibundus от шестте 

сравними групи обитаващи биотопи с различна степен на антропогенно 

замърсяване в южна България. 
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Дескриптивна статистика и one-way ANOVA. 

Въз основа на получените резултати (тaблици 6, 7) е видно, че в 

относително чистия биотоп (биотоп A) три признака (RBC, St, Sg) от 

изучените общо тринадесeт са с по-високи стойности при индивидите от 

морфа striata и един признак (Eo) при тези с морфа maculata. В биотопа с 

отходно-битов тип замърсяване (биотоп B) три признака (RBC, Hb, Ly) са с 

по-високи стойности при индивидите с морфа striata и съответно (MCHC, Ba, 

Eo) при тези с морфа maculata. В биотопа замърсен с тежки метали (биотоп C) 

стойностите на RBC, Hb и PCV са по-високи при индивидите с морфа striata и 

MCH и MCV при тези с морфа maculata.  

В кръвта на индивидите и от двете морфи обитаващи в двата замърсени 

биотопа стойностите на RBC, WBC, Hb и PCV са по-високи от тези при 

индивидите и от двете морфи на контролната група. 
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Taблица 6. Морфологични хематологични параметри в популациите на Pelophylax ridibundus от 

изследваните биотопи. 

Забележка: П-A: р. Сазлийка след с. Ракитница, П-B: р. Сазлийка след гр. Раднево, П-C: р. Тополница при с. 

Пойбрене; RBC: брой еритроцити, Hb: хемоглобин, PCV: хематокрит, MCH: средно съдържание на хемоглобин в 

един еритроцит, MCHC: средна концентрация на хемоглобина в еритроцитите, MCV: среден обем на еритроцита. 

 

 

 

 

 

 

Парамет

ри 

П-A (контрола) 

Брой индивиди: n = 70 

Mорфи: striata – 37, maculata - 53 

П-B (отходно-битов тип замърсяване) 

Брой индивиди: n = 90 

Moрфи: striata – 66, maculata - 24 

П-C (замърсяване с тежки метали) 

Брой индивиди: n = 90 

Mорфи: striata – 72, maculata - 18 

Moрфа Mean SD Min-Max Morph Mean SD Min-Max Morph Mean SD Min-Max 

RBC 

(N/µl) 

s 382703 664851 260000-500000 s 582576 985637 390000-730000 s 642639 1278312 380000-920000 

m 331321 556444 250000-460000 m 533333 865607 380000-660000 m 532778 1052619 410000-740000 

Hb (g/dl) 
s 5.59 7.19 4.49-7.17 s 7.47 9.76 5.21-8.87 s 8.32 5.32 6.73-9.25 

m 5.43 7.39 4.57-7.19 m 6.36 8.91 4.88-7.64 m 7.60 6.86 6.41-8.68 

PCV (L/l) 
s 0.25 0.04 0.20-0.34 s 0.35 0.03 0.29-0.43 s 0.38 0.03 0.30-0.43 

m 0.24 0.03 0.18-0.32 m 0.34 0.03 0.30-0.38 m 0.34 0.03 0.31-0.41 

MCH (pg) 
s 152.43 28.85 109.59-220.17 s 141.93 20.95 103.94-186.25 s 143.57 25.75 98.55-224.43 

m 162.19 23.11 105.17-232.87 m 132.92 18.63 105.38-179.53 m 162.08 24.02 122.46-191.05 

MCHC 

(g/l) 

s 224.09 31.82 149.77-298.45 s 215.88 23.61 157.97-264.36 s 220.30 18.06 141.72-284.10 

m 227.96 27.95 169.32-297.48 m 190.78 20.64 152.41-224.65 m 221.16 12.32 205.88-246.52 

MCV (fl) 
s 678.25 105.93 517.44-983.33 s 662.84 97.21 476.14-856.00 s 646.44 105.20 430.71-912.50 

m 712.63 92.29 521.74-950.00 m 704.55 103.21 529.17-931.25 m 728.76 108.62 547.57-887.50 
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Таблица 7. Морфологични хематологични параметри в популациите на Pelophylax ridibundus от 

изследваните биотопи. 

 

 

Забележка: П-A: р. Сазлийка след с. Ракитница, П-B: р. Сазлийка след гр. Раднево, П-C: р. Тополница при с. 

Пойбрене; WBC: брой левкоцити, левкограма (N/100 WBC) – St: пръчкоядрени неутрофили, Sg: сегментоядрени 

неутрофили, Ba: базофили, Еo: еозинофили, Mo: моноците, Ly: лимфоцити. 

  

Параметр

и 

П-A (контрола) 

Брой индивиди: n = 70 

Mорфи: striata – 37, maculata - 53 

П-B (отходно-битов тип замърсяване) 

Брой индивиди: n = 90 

Moрфи: striata – 66, maculata - 24 

П-C (замърсяване с тежки метали) 

Брой индивиди: n = 90 

Mорфи: striata – 72, maculata - 18 

Moрфа Mean SD Min-Max Moрфа Mean SD Min-Max Moрфа Mean SD Min-Max 

WBC 

(N/µ) 

s 2692 0.56 1600-3800 s 4118 1.29 2600-6400 s 4396 0.69 3300-5700 

m 2526 0.64 1600-3700 m 4200 1.18 2800-6200 m 4517 0.64 3600-5500 

St 
s 2.86 1.25 1.00-6.00 s 3.39 1.28 1.00-8.00 s 5.93 1.86 3.00-11.00 

m 2.15 0.86 1.00-4.00 m 3.50 1.47 1.00-6.00 m 6.22 1.26 3.00-8.00 

Sg 
s 7.97 1.24 5.00-10.00 s 13.06 2.64 6.00-18.00 s 2.72 1.29 1.00-7.00 

m 6.30 1.35 4.00-9.00 m 12.33 2.39 8.00-16.00 m 3.39 1.58 1.00-7.00 

Ba 
s 3.73 1.79 1.00-7.00 s 4.20 2.21 2.00-10.00 s 0.68 0.78 0.00-3.00 

m 3.55 1.69 1.00-7.00 m 5.33 2.26 2.00-10.00 m 0.33 0.59 0.00-2.00 

Eo 
s 2.51 1.17 1.00-5.00 s 4.68 2.33 1.00-11.00 s 0.28 0.51 0.00-2.00 

m 3.40 1.69 1.00-7.00 m 6.46 3.16 1.00-11.00 m 1.06 0.94 0.00-3.00 

Mo 
s 3.27 1.98 1.00-9.00 s 9.97 3.35 3.00-16.00 s 13.43 2.91 6.00-19.00 

m 3.23 1.23 1.00-7.00 m 10.42 3.89 3.00-16.00 m 14.67 3.25 8.00-19.00 

Ly 
s 79.68 4.63 72.00-89.00 s 64.36 6.67 40.00-78.00 s 76.96 3.89 66.00-87.00 

m 81.45 3.65 74.00-90.00 m 61.96 7.49 51.00-76.00 m 74.33 3.16 70.00-82.00 
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Въз основа на получените в настоящата работа данни имаме основание 

да допуснем, че нарастването на RBC в популациите на P. ridibundus (при 

индивидите и от двете морфи) в замърсените биотопи (B и C) има адаптивен 

характер и е достатъчно надежден маркер за антропогенно замърсяване на 

средата. Същото е валидно и за нарастването на стойностите на Hb, PCV и 

WBC при индивидите и от двете морфи в условия на замърсяване. 

Информативни за реакцията на животните в антропогенно замърсените 

водоеми са и промените в диференциалната формула на кръвта, макар че тук 

се отчита подчертана специфичност в реакцията на индивидите от различните 

морфи към конкретния тип на токсиканта. 

 

4.6. Сезонни изменения на основни eритроцито-метрични параметри в 

популациите на Pelophylax ridibundus от антропогенно замърсени биотопи 

в южна България 

За удобство при коментара в настоящия раздел, всяка извадка от 

популацията на P. ridibundus обитаваща съответния биотоп се обозначава с 

неговата условна буква: П-A: р. Сазлийка след с. Ракитница, П-B: р. Сазлийка 

след гр. Раднево и П-C: р. Тополница при с. Пойбрене (фиг. 7).  

Предварителното тестване на данните с one-way ANOVA не показа 

статистически значими полови различия в стойностите на изследваните 

eритроцито-метрични параметри между индивидите от сравняваните групи (р 

> 0.05). Поради тази причина полът на животните не се вземаше в предвид 

при статистическите сравнения. Получените резултати отразяващи сезонните 

изменения на изследваните с one-way ANOVA eритроцито-метрични 

параметри в популациите на P. ridibundus от трите биотопа в южна България 

са представени в таблици 8 и 9. Въз основа на получените резултати можем 

да направим следната обобщаваща характеристика на измененията в 

популациите на P. ridibundus от двата антропогенно замърсени биотопа в 

южна България:  

a) В популацията от биотопа с отходно-битов тип замърсяване (П-B) 3 

клетъчни параметъра: ЕL, EW and ES са със статистически достоверно най-

високи през целия период на изследването (първия при приблизително 

константни целогодишни стойности, вторият и третия с максимуми през 

пролетта). Клетката има типична елипсовидна форма, но през лятото и есента 

се отчита известно издължаване на елипсата. Два от ядрените параметри: NL 
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and NS също имат статистически достоверно най-високи стойности през 

целия период на изследването (първият с максимум през лятото, вторият с 

максимум през пролетта). Ядрата имат типична елипсовидна форма, но и тук 

се констатира известно издължаване на елипсата (при близки стойности на 

NW с тези на контролата, NL/NW нараства статистически достоверно в 

популацията през лятото и есента). През пролетта и есента NS/ES намалява в 

сравнение с контролата (фиг. 11).  

б) В популацията от биотопа замърсен с тежки метали (П-C) 

стойностите на всички 9 клетъчни и ядрени параметъра са статистически 

достоверно най-ниски през целия период на изследването. EL, ЕW, ЕS, NL, 

NW and NS намаляват прогресивно и статистически достоверно при прехода 

от сезон в сезон, EL/EW нараства достоверно през лятото и отново намалява 

статистически достоверно през есента. NL/NW при липса на изменения през 

пролетта и лятото намалява достоверно през есента. NS/ES има максимална 

стойност през пролетта и намалява достоверно през останалите два сезона. 

Формата на клетките и ядрата се закръгля, като това е най-силно изразено 

през есента (фиг. 11). 

 

 
Фигура 11. Микрофотографии на еритроцитите в популациите на Pelophylax 

ridibundus от изследваните биотопи в южна България: A ‒ относително чист, 

B ‒ отходно-битов тип замърсяване, C ‒ замърсяване с тежки метали) (eсен). 

Скала: 10 µm. 
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Taблица 8. Еритроцитни параметри в популациите на Pelophylax ridibundus от изследваните биотопи в 

южна България (Means±SEM и техните доверителни интервали – 95%. Знаците > и < сравняват средните 

стойности на параметрите. 

EП Сезон 
Биотопи / Популации 

LSD test 
П-A П-B П-C 

EL (µm) 

Пролет (1) 
24.01±0.07 

(23.87-24.15) 

24.97±0.08 

(24.81-25.14) 

22.28±0.06 

(22.15-22.41) 
A<B***; A>C***; B>C*** 

Лято (2) 
24.22±0.06 

(24.09-24.34) 

24.96±0.07 

(24.82-25.11) 

21.89±0.04 

(21.79-21.98) 
A<B***; A>C***; B>C*** 

Есен (3) 
24.20±0.07 

(24.05-24.35) 

24.83±0.06 

(24.70-24.96) 

20.71±0.04 

(20.64-20.80) 
A<B***; A>C***; B>C*** 

LSD – 1<2*; 1<3*; 2/3ns 1/2ns; 1/3ns; 2/3ns 1>2***; 1>3***; 2>3*** – 

EW (µm) 

Пролет (1) 
13.90±0.05 

(13.79-14.00) 

14.50-0.06 

(14.37-14.63) 

13.65±0.04 

(13.55-13.74) 
A<B***; A>C***; B>C*** 

Лято (2) 
13.71±0.04 

(13.62-13.81) 

14.11±0.05 

(14.01-14.21) 

13.02±0.03 

(12.96-13.09) 
A<B***; A>C***; B>C*** 

Есен (3) 
13.74±0.05 

(13.63-13.85) 

14.19±0.04 

(14.10-14.27) 

12.59±0.03 

(12.54-12.65) 
A<B***; A>C***; B>C*** 

LSD – 1>2**; 1>3*; 2/3ns 1>2***; 1>3***; 2/3ns 1>2***; 1>3***; 2>3*** – 

EL/EW 

Пролет (1) 
1.73±0.004 

(1.72-1.74) 

1.73±0.004 

(1.72-1.74) 

1.63±0.004 

(1.62-1.64) 
A/Bns; A>C***; B>C*** 

Лято (2) 
1.77±0.008 

(1.75-1.79) 

1.77±0.003 

(1.76-1.78) 

1.68±0.003 

(1.67-1.69) 
A/Bns; A>C***; B>C*** 

Есен (3) 
1.77±0.004 

(1.76-1.78) 

1.75±0.003 

(1.74-1.76) 

1.64±0.003 

(1.64-1.65) 
A>B**; A>C***; B>C*** 

LSD – 1<2***; 1<3***; 2/3ns 1<2***; 1<3**; 2>3*** 1<2***; 1/3ns; 2>3*** – 

ES (µm
2
) 

Пролет (1) 
263.20±1.74 

(259.77-266.63) 

286.56±2.32 

(282.00-291.12) 

239.79±1.48 

(236.87-242.72) 
A<B***; A>C***; B>C*** 

Лято (2) 
261.85±1.54 

(258.83-264.87) 

278.14±1.85 

(274.50-281.78) 

224.41±0.98 

(222.49-226.34) 
A<B***; A>C***; B>C*** 

Есен (3) 
262.74±1.88 

(259.04-266.43) 

277.71±1.56 

(274.64-280.79) 

205.28±0.81 

(203.68-206.87) 
A<B***; A>C***; B>C*** 

LSD – 1/2ns; 1/3ns; 2/3ns 1>2***; 1>3***; 2/3ns 1>2***; 1>3***; 2>3*** – 

Забележка: П-A: р. Сазлийка след с. Ракитница, П-B: р. Сазлийка след гр. Раднево, П-C: р. Тополница при с. Пойбрене; EL: дължина на 

еритроцита, EW: ширина на еритроцита, ES: площ на еритроцита; * (p<0.05), ** (p<0.01) *** (p<0.001), ns (p>0.05). 
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Taблица 9. Ядрени параметри в популациите на Pelophylax ridibundus от изследваните биотопи в южна 

България (Means±SEM и техните доверителни интервали – 95%. Знаците > и < сравняват средните 

стойности на параметрите. 

ЯП Сезон 
Биотопи / Популации 

LSD test 
П-A П-B П-C 

NL (µm) 

Пролет (1) 
9.66±0.05  

(9.56-9.77) 

9.78±0.05 

(9.68-9.89 

8.27±0.04 

(8.18-8.36) 
A/Bns, A>C***, B>C*** 

Лято (2) 
9.55±0.04 

(9.46-9.65) 

9.87±0.04 

(9.78-9.97) 

7.74±0.03 

(7.66-7.81) 
A<B***, A>C***, B>C*** 

Есен (3) 
9.51±0.05 

(9.41-9.61) 

9.73±0.04 

(9.64-9.82) 

7.11±0.02 

(7.06-7.16) 
A<B***, A>C***, B>C*** 

LSD – 1/2ns, 1>3*, 2/3ns 1/2ns, 1/3ns, 2>3* 1>2***, 1>3***, 2>3*** – 

NW (µm) 

Пролет (1) 
5.64±0.03 

(5.58-5.71) 

5.64±0.02 

(5.58-5.69) 

5.20±0.02 

(5.15-5.26) 
A/Bns, A>C***, B>C*** 

Лято (2) 
5.56±0.02 

(5.51-5.62) 

5.55±0.02 

(5.51-5.61) 

4.89±0.02 

(4.85-4.94) 
A/Bns, A>C***, B>C*** 

Есен (3) 
5.53±0.03 

(5.47-5.59) 

5.51±0.02 

(5.46-5.56) 

4.75±0.01 

(4.72-4.79) 
A/Bns, A>C***, B>C*** 

LSD – 1>2*, 1>3**, 2/3ns 1>2*, 1>3***, 2/3ns 1>2***, 1>3***, 2>3*** – 

NL/NW 

Пролет (1) 
1.72±0.008 

(1.71-1.74) 

1.74±0.008 

(1.72-1.76) 

1.59±0.007 

(1.58-1.61) 
A/Bns, A>C***, B>C*** 

Лято (2) 
1.73±0.009 

(1.71-1.75) 

1.78±0.007 

(1.77-1.80) 

1.59±0.006 

(1.57-1.60) 
A<B***, A>C***, B>C*** 

Есен (3) 
1.73±0.007 

(1.71-1.74) 

1.77±0.006 

(1.75-1.79) 

1.50±0.005 

(1.49-1.52) 
A<B***, A>C***, B>C*** 

LSD – 1/2ns, 1/3ns, 2/3ns 1<2**, 1<3**, 2/3ns 1/2ns, 1>3***, 2>3*** – 

NS (µm2) 

Пролет (1) 
43.39±0.43 

(42.53-44.24) 

43.73±0.39 

(42.94-44.51) 

34.22±0.34 

(33.54-34.89) 
A/Bns, A>C***, B>C*** 

Лято (2) 
42.05±0.34 

(41.37-42.72) 

43.46±0.37 

(42.73-44.20) 

29.99±0.27 

(29.47-30.52) 
A<B**, A>C***, B>C*** 

Есен (3) 
41.87±0.42 

(41.03-42.71) 

42.49±0.35 

(41.80-43.17) 

26.68±0.17 

(26.35-27.02) 
A/Bns, A>C***, B>C*** 

LSD – 1>2**, 1>3**, 2/3ns 1/2ns, 1>3**, 2/3ns 1>2***, 1>3***, 2>3*** – 

NS/ES 

Пролет (1) 
0.17±0.002 

(0.16-0.17) 

0.16±0.002 

(0.15-0.16) 

0.14±0.001 

(0.14-0.15) 
A>B***, A>C***, B>C*** 

Лято (2) 
0.16±0.001 

(0.15-0.16) 

0.16±0.001 

(0.15-0.16) 

0.13±0.001 

(0.13-0.14) 
A/Bns; A>C***; B>C*** 

Есен (3) 
0.16±0.002 

(0.15-0.16) 

0.15±0.001 

(0.15-0.16) 

0.13±0.001 

(0.12-0.13) 
A>B***, A>C***, B>C*** 

LSD – 1>2***, 1>3***, 2/3ns 1/2ns, 1>3**, 2>3** 1>2***, 1>3***, 2/3ns – 

Забележка: П-A: р. Сазлийка след с. Ракитница, П-B: р. Сазлийка след гр. Раднево, П-C: р. Тополница при с. Пойбрене; NL: дължина на 

ядрото, NW: ширина на ядрото: NS: площ на ядрото, NS/ES: цитоядрено съотношение; * (p<0.05), ** (p<0.01) *** (p<0.001), ns (p>0.05) 
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V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Резултатите от проведените анализи показват, че стойностите на 

интегралния показател за стабилност на развитието (флуктуираща асиметрия) 

и на хематологичните пораметри в популациите на Рelophylax ridibundus 

(Pallas, 1771) от изследваните биотопи в южна България се изменят при 

обитание в условия на антропогенно замърсяване. Те могат да се прилагат 

удачно като маркери, показващи степента на антропогенна трансформация на 

изучените биотопи в страната, въз основа на което препоръчваме 

използването им в системата на оперативния биомониторинг в България. 

Установените от нас разстройства в стабилността на развитие в 

популациите на P. ridibundus,съответстват с данните от физикохимичния 

анализ на пробите от повърхностна вода в различните водоеми в южна 

България, което обективно потвърждава добрата информативност и оценъчна 

надеждност за качеството на средата на биоиндикационния метод 

флуктуираща асиметрия. Въз основа на показателите за стабилност на 

развитието в популациите на P. ridibundus и P. viridis може успешно и 

обективно да се диагностицира екологичното състояние на изследваните 

водоеми, паралелно и независимо от методите основани на физикохимични 

анализи, Те са адекватни и лесно приложими методи за първоначална обща 

екологична оценка на състоянието на водоемите и могат да бъдат удачно 

използвани при разработката на биомониторингови тестове в страната. 

Нашата работа потвърждава, че за целите на биоиндикацията удачно могат да 

се използват възрастни амфибии от различни видове, съвместно 

размножаващи се в едни и същи водоеми. 

Високата чувствителност и специфична реактивност на 

хематологичните параметри в популациите на P. ridibundus към наличните в 

средата токсиканти ги прави надеждни биологични маркери и очертава 

перспективи за по-широкото им използване в системата на биомониторинга 

за паралелна, индиректна и независима от данните на физикохимичните 

анализи оценка на състоянието на жизнената среда. 
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VI. ИЗВОДИ 

 

Въз основа на получените стойности на интегралния показател за 

стабилност на развитието в популациите на Pelophylax ridibundus 

обитаващи различни биотопи в речната екосистема на река Сазлийка 

могат да се направят следнитe изводи:  

1) В горното течение ‒ до гр. Стара Загора, река Сазлийка се намира в 

добро екологично състояние (показателите за ФА са ниски). След вливането 

на р. Бедечка настъпва рязко изменение в състоянието на реката, резултат от 

силното антропогенно замърсяване (високи нива на ФА). Реката е в много 

лошо екологично състояние и в средното течение при гр. Раднево (бал 5). 

След с. Любеново състоянието на реката се подобрява (бал 4). В долното 

течение на реката, в зоната на саваците на ТЕЦ “Брикел” поради изкуственото 

повдигане нивото на водата и процесите на утаяване са налице засилени 

процеси на самоочистване израз, на което са понижените стойности на 

интегралния показател за стабилност на развитието (бал 4). В участъка след с. 

Калугерово до устието на реката при р. Марица южно от гр. Симеоновград 

отново протичат процеси на самоочистване, водещи до подобряване на 

жизнената среда, но независимо от това и тук популацията на P. ridibundus се 

намира в усложнени екологични условия ‒ висока антропопресия израз на 

което са сериозни нарушения в стабилността на развитието (бал 4). 

2) Река Блатница е силно замърсена и се намира в изключително тежка 

екологична ситуация (популацията при с. Любенова махала е с най-високи 

стойности на показателите за стабилност на развитие от всички изследвани). 

3) Река Соколица и намиращият се на нея язовир “Розов кладенец” са в 

относително добро състояние, но условията на живот в долното й течение и в 

самия изкуствен затворен водоем са влошени в сравнение със средното и 

горно течение, където жизнената среда е близка до оптималната. 
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Въз основа на получените стойности на интегралния показател за 

стабилност на развитието в популациите на Pelophylax ridibundus 

обитаващи антропогенно замърсени водоеми в южна България от 

различен тип ‒ течащи (реки) и стоящи (язовири) биотопи могат да се 

направят следните изводи: 

1) Във водоемите от затворен тип, независимо от природата на 

токсикантите стойностите на ЧАПИ в популациите на P. ridibundus са по-

ниски от тези във популациите обитаващи водоемите от течащ тип. 

2) При обитаване в условия на трайно антропогенно замърсяване с 

високи концентрации на токсикантите в реките с отходно-битов тип 

замърсяване и в тези замърсени с тежки метали, стойностите на ФА са 

константно най-високи. 

Въз основа на получените стойности на интегралния показател за 

стабилност на развитието в популациите на Pelophylax ridibundus и 

Pseudepidalea viridis обитаващи в условия на синтопия и симпатрия в 

района на OЦК “Кърджали” южна България могат да се направят 

следните изводи: 

1) На базата на установените нарушения в показателите за стабилност 

на развитието и при двата синтопично обитаващи вида безопашати амфибии 

констатираме трайно нарушаване на екологичната обстановка в язовир 

“Студен кладенец” с тенденция към прогресивно влошаване на условията за 

живот във водоема, резултат от антропогенното му замърсяване. 

2). При съвместно обитаване в условия на продължително антропогенно 

замърсяване показателите за флуктуираща асиметрия при P. viridis са по-

високи, в сравнение с тези при P. ridibundus.  

Въз основа на получените стойности на изследваните 

хематологични параметри в популациите на Pelophylax ridibundus 

обитаващи антропогенно замърсени водоеми в южна България могат да 

се направят следните изводи: 

1) Промените в морфологичния състав на кръвта в популациите на P. 

ridibundus в антропогенно замърсена околна среда зависят от степента на 

замърсяване на водата и естеството на наличните токсиканти. 

2) Най-високо информативни с оглед установяването на изменения (с 

адаптивен характер или увреждания в резултат на токсикози) при индивидите 

от двете морфи (striata и maculata) на P. ridibundus обитаващи в условия на 
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антропогенно замърсена среда са хематологичните параметри: RBC, Hb, PCV, 

Sg, Ba, Mo и в по-малка степен MCV, WBC, Eo, Ly.  

3) Измененията в показателите на “червената кръвна картина” при 

индивидите и от двете морфи на P. ridibundus в биотопа с отходно-битов тип 

замърсяване (целогодишна еритроцитоза и хиперхромия, повишeна PCV и 

същевременно понижени MCH, MCHC и MCV стойности) и тези в 

показателите на диференциалната формула на кръвта (целогодишна 

левкоцитоза, съпроводена от неутрофилия, базофилия, еозинофилия и 

моноцитоза при лимфопения в сравнение с индивидите от двете морфи на 

контролната група имат адаптивен характер към влошените условия на 

средата.  

4) В замърсеният с тежки метали биотоп измененията в “червената 

кръвна картина” при двете морфи на P. ridibundus (високи стойности на RBC, 

Hb, PCV, съпроводени от понижение на MCH и MCV) имат по-скоро 

адаптивен характер, докато тези в диференциалната формула на кръвта 

(лимфопения, Sg-неутропения, бозопения, моноцитоза и еозинопения, при 

обща левкоцитоза) са доказателство за сериозни увреждания в организма на 

животните и нарушения в генетичния хомеостаз на популацията под 

дълговременното влияние на наличните в средата токсиканти. 

5) По-високи стойности на RBC, Hb и PCV при индивидите от морфа 

striata в сравнение с тези от морфа maculata в изследваните биотопи могат да 

бъдат причина за повишената устойчивост и по-добрата преживяемост на 

индивидите от тази морфа. Адаптивните изменения на основните 

хематологични параметри при индивидите от морфа striata, са по-отчетливи в 

условия на отходно-битов замърсяване. 

6) В условия на отходно-битов тип замърсяване показателите ЕL, ЕW, 

ES нарастват, NL, NW, NS не търпят съществени промени, клетките и техните 

ядра имат елипсовидна форма. В условия на замърсяване с тежки метали на 

показателите ЕL, ЕW, ES, NL, NW, NS търпят редукция, клетките и ядрата 

имат овална форма. Цитоядреното съотношение (NS/ES) в популациите на P. 

ridibundus при обитание в условия на антропогенно замърсяване, намалява, 

независимо от типа на токсикатните, но е по-силно изразено във водоемите 

замърсени с тежки метали. 
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VII. ТЕОРЕТИЧНА И ПРАКТИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ НА 

РЕЗУЛТАТИТЕ 

 

Работата съдържа фактически материал, който дава представа, за 

състоянието на основни еколого-физиологични параметри (флуктуираща 

асиметрия, хематология) сред половозрелите мъжки и женски индивииди, от 

двете цветови морфи (striata и maculata), в популациите на P. ridibunduus (ФА 

и при P. viridis), обитаващи различни по степен и характер на антропогенно 

замърсяване биотопи на територията на южна България. Проведените анализи 

потвърдиха успешното приложение и перспективността в бъдещото 

практическо приложение на болшинството от изследваните параметри за 

целите на биоиндикацията. Получените данни представляват фундамент за 

по-нататъшни биомониторингови изследвания, основани на използването на 

безопашати амфибии като тест-обекти на територията на страната и могат да 

бъдат използвани като сравнителен материал в бъдеще. 

1) За първи път на територията на България чрез анализа на 

стойностите на интегралния показател за стабилност на развитието ‒ ФА в 

популациите на Р. ridibundus е проведено цялостно изследване на речна 

екосистема (р. Сазлийка и най-големите й леви притоци: реките Блатница и 

Соколица) като въз основа на получените резултати е извършена оценка на 

екологичното й състояние, паралелно и независимо от данните на 

физикохимичните анализи.  

2) За първи път на територията на България е извършено 

дълговременно проследяване на измененията (период от 3 последователни 

години) в стойностите на интегралния показател за стабилност на развитието 

(ФА) в популациите на два вида безопашати амфибии (P. ridibundus и P. 

viridis) и въз основа на получените резултати е извършена паралелна на 

данните от физикохимичните анализи, оценка на екологичнато състояние на 

обитавания от тях воден басейн ‒ язовир “Студен кладенец”. 

За първи път в България е установено:  

•) състоянието и измененията в стойностите (за период от 3 години) на 

интегралния показател за стабилност на развитието в популаците на P. 

ridibundus обитаващи антропогенно замърсени водоеми от различен тип ‒ 

течащи (реки) и стоящи (язовири). 
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•) състоянието и измененията на основни хематологични параметри 

(RBC, WBC, Hb, PCV, MCH, MCHC, MCV, левкограма) сред възрастни 

индивиди от цветовите морфи striata и maculata в популациите на P. 

ridibundus обитаващи в условия на антропогенно замърсяване (при различен 

характер на таксикантите).  

•) състоянието и измененията на основни eритроцито-метрични 

параметри (ЕL, EW, EL/EW, ES, NL, NW, NL/NW, NS, NS/ES) в популациите 

на P. ridibundus обитаващи в условия на антропогенно замърсяване (при 

различен характер на таксикантите).   
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IX. SUMMARY 

 

Currently, environmental pollution is one of the global environmental 

problems occurring in the world. Pеlophylax ridibundus inhabits a big range in 

Eurasia, its number and density of population is big, and it is not under a special 

regime of conservation in many countries (including Bulgaria: 41°14′-44°13′ N and 

22°21′-28°36′ E, south-eastern part of the area). This species can adapt surprisingly 

well to anthropogenically transformed environments; it also reproduces 

successfully and its abundance is high. This makes the species useful for 

uncovering the mechanisms of survival and it also has properties that can help 

assess the anthropogenic risk and environmental damage. 

The dissertation presents the results of extensive research work carried out 

with Pеlophylax ridibundus populations, which inhabit anthropogenically polluted 

biotopes in the Southern Bulgaria (two rivers and four reservoirs: natural and 

artificial water bodies), in the period 2009-2012. It has monitored the changes and 

the integral indicator for developmental stability – fluctuating asymmetry, as well 

as the changes of basic quantitative and qualitative haematological parameters in 

Pеlophylax ridibundus populations. The structure of the dissertation includes 

introduction, review of literature, the aim and objectives, 7 main chapters (3 of 

them concern research on the changes of fluctuating asymmetry and 3 concerns the 

changes of some hematological parameters in Pеlophylax ridibundus populations 

inhabiting in conditions of anthropogenic pollution), conclusions, references, 28 

tables and 14 figures.The references list includes 251 titles 132 in Cyrillic and 119 

in Latin. In the reference list 17 titles are author's (and co-author): 16 articles (4 in 

English, 9 in Russian and 3 in Bulgarian) and 1 monograph (in Russian). The 

results obtained affirm the usage of Pеlophylax ridibundus as test subjects for 

bioindication and biomonitoring; they can be a basis for developing alternative 

biomonitoring tests, instead of physicochemical analyses, for assessing the quality 

of environments in water bodies, as well as to be used as comparative material for 

research works of various experts in similar scientific fields.  
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Жоре, БЛАГОДАРЯ! 

 

Благодаря на колегите от катедра Зоология на Кубанский 

Государственный Университет, гр. Краснодар, Руска Федерация, които ме 

обучиха да прилагам практически флуктуиращата асиметрия по меристемни 

признаци при безопашатите амфибии, като биоиндикационен метод. 

Благодаря, на моите приятели, колеги и съавтори оказали по един или 

друг начин през годините подкрепа и реално съдействие за реализацията на 

това начинание:  

Младен Василев Ангелов – Басейнова дирекция, гр. Пловдив 

Здравко Атанасов Аджалийски – Катедра по анатомия и 

физиология, ПУ “Пайсий Хилендарски”, гр. Пловдив 

Петър Стойков Бояджиев – Катедра по зоология, ПУ “Пайсий 

Хилендарски”, гр. Пловдив 

Христо Ангелов Димитров – Катедра по зоология, ПУ “Пайсий 

Хилендарски”, гр. Пловдив 

Ивелин Андинов Моллов – Катедра по екология и опазване на 

околната среда, ПУ “Пайсий Хилендарски”, гр. Пловдив 

Николай Христов Мехтеров – Катедра по биология, МУ, гр. 

Пловдив 

Благодаря на Проф. Д-р Виктория Сарафян, ДМ за оказаното ми 

съдействие при реализацията на защитата в МУ-Пловдив. 



51 

 

Сърдечна благодарност на всички колеги от Катедрата по физиология 

на МУ-Пловдив с ръководител Проф. Д-р Николай Бояджиев, ДМ за 

предоставената ми възможност за защита на настоящия труд. 

Специална благодарност за помощта, разбирането и проявеното 

търпение към особеностите на нелекия ми характер изказвам на научния ми 

ръководител Доц. Д-р Катерина Георгиева, ДМ. 

Благодаря и на всички онези “доброжелатели”, които с негативното си, 

пренебрежително и подигравателно отношение през годините ми дадоха 

стимул да се преборя със самия себе си, да продължа до края и макар вече на 

50 г. да финализирам защитата на един скромен, близо 20 годишен труд. Дори 

и да го лишат от всичко друго, никой не може да отнеме достойнството на 

човека, така както никой не може да надскочи сянката си! 


