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УВОД
Интродуцирането на нови видове е глобален проблем. В съвременния свят
постоянно се извършва транспорт на екзотични видове. В този аспект акваристиката е
широко застъпена тема, тъй като е свързана с преноса на различни видове риби, водни
растения и мекотели. Темите за екзотичните и интродуцираните видове са тясно свързани,
тъй като често екзотичните видове се оказват интродуцирани. Това е част от проблема за
т.нар. инвазивни видове. Именно чрез акваристиката много видове аквариумни риби
достигат до почти всички точки на света. Често, по различни причини (изпускане или
умишлено изхвърляне), много видове се оказват в нови за тях хабитати. Това крие
огромен риск, тъй като е възможно:
1. Заедно с рибите да се внесат нови видове паразити, в частност хелминти, които
да са патогенни за местни видове риби;
2. Някои от местните видове да бъдат силно потиснати или дори да изчезнат
поради много доброто усвояване на ресурсите на средата от интродуцирания вид.
Акваристиката е сред най-популярните хобита в света. Страните от Европейския
съюз (ЕС) са сред най-големите пазари за аквариумни риби, единствено САЩ в това
отношение е преди тях (FAO, 1996-2005; Chapman, 2000). Според проучване на Cato и
Brown (2003) около 1539 вида аквариумни риби от четири географски района (Южна
Америка, Северна Америка, Африка, Индонезия) са обект на пренос и развъждане по цял
свят.
При пренос на аквариумни или промишлени риби самите риби, както и техният
хайвер и съдовете, в които се пренасят, могат да бъдат носители на патогенни видове
паразити.
Много търговци-акваристи внасят у нас аквариумни риби от други страни. В някои
случаи те са внос от ферми производители, а в други са уловени от естествените им
местообитания (Южна и Северна Америка, Азия, Африка). По този начин се създава риск
от внасяне на хелминти, които са нетипични за българската хелминтофауна и се нарушава
Закона за биологичното разнообразие, публикуван в Държавен вестник брой 77/08.2002
(чл. 67. ал.1). Познаването на видовия състав на паразитите би спомогнало много за
борбата с тях.
Някои от хелминтите по аквариумните видове риби са причина за заболявания –
хелминтози. Хелминтите са представители на тип Plathelminthes, съответно клас
Trematoda, клас Monogenea, клас Cestoda, тип Acanthocephales – клас Acanthocephalа и тип
Nemathеlminthes с клас Nematoda.

4

От една страна хелминтите са опасни за много видове екзотични риби в
аквариумите и аквариумните ферми, а от друга страна те са потенциална заплаха и за
местната ихтиофауна. Като доказателство в това отношение може да послужи следният
пример:
На Хавайските острови, с цел борба с комарите, в местните реки са интродуцирани
няколко вида риби, представители на семейство Poeciliidae, широко разпространени сред
акваристите у нас, а именно: Poecilia reticulata Peters, 1860, Gambusia affinis Baird &
Girard, 1853, и Xiphophorus hellerii Heckel, 1848. Това е довело до внасяне на хелминтите
Camallanus cotti Futjita, 1927 и Bothriocephalus acheilognathi Yamaguti, 1934, които
впоследствие се разпространяват масово и оказват негативно влияние върху местната
гобиофауна (Font & Tate, 1994).
У нас вече има доказано присъствие на аквариумни видове риби в естествени
водоеми. Например гупи (Poecilia reticulata) се срещат в Панчаревското езеро (Vasilev &
Pehlivanov, 2005). Друг представител на семейство Poeciliidae, интродуциран у нас, е
Gambusia holbrooki, намиран в реките Камчия и Ропотамо. Според Карапеткова & Живков
(2006) този вид вече е повсеместно разпространен.
Съществуват примери, при които подобни интродукции на нови видове риби
оказват значително влияние върху местната ихтиофауна и паразитофауна – например в
близкото минало с внасянето на риби от далекоизточния комплекс (бял амур, черен амур,
бял и пъстър толстолоб) у нас е внесен видът Bothriocephalus acheilognathi (Зашев,
Маргаритов 1966; Недева, 1991), който инвазира местните шаранови риби и нанася големи
щети на рибните стопанства.
Друг представител на аквариумните риби, интродуциран в наши водоеми е Lepomis
gibbosus (Linnaeus, 1758). У нас първоначално се среща в р. Дунав и крайдунавските езера,
а сега е повсеместно разпространен. В него е намиран споменатият цестод B. аcheilognathi
(Недева, 1991).
Тези факти правят въпроса за хелминтофауната на аквариумните риби актуален и
важен за проучване. В България не са провеждани задълбочени изследвания на
хелминтофауната на аквариумните риби.
В настоящата дисертация акцентът пада върху хелминтофауната на най-масово
разпространените в България аквариумни риби.
Дисертационният труд съдържа 178 страници, 76 фигури, 41 таблици и 12 страници
литература със 226 заглавия.
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1. Литературен преглед
Прегледът на достъпната ни литература показва, че изследванията свързани с
хелминтофауната на аквариумните риби могат да се групират в следните три насоки:
1.Изследвания на хелминтофауната на риби, внесени от други страни, уловени от
естествени хабитати;
2.Изследване на хелминтофауната на риби внесени от други страни, отглеждани във
ферми за аквариумни риби;
3.Изследване на хелминтофауната на риби, отглеждани и развъждани в България.
Тематиката на изследване в тези направления се преплита, поради транспорта на
аквариумни риби по цял свят. От направения литературен обзор на изследванията на
хелминтофауната на аквариумните риби в България се вижда, че не е направено почти
нищо и находките са единични и по-скоро случайни.
Въпросът за хелминтите по аквариумните риби е подценяван и неразработен.
В Европа и по другите континенти въпросът за хелминтите по аквариумните риби е
работен и продължава да се развива. Като много сериозен пример в това отношение са
Австралия, Нова Зеландия, Съединените Американски Щати.
Познаването на видовият състав на хелминтофауната на аквариумните риби е от
голямо значение по няколко причини:
1. Дава информация за видовете хелминти, които могат да се разпространят чрез
аквариумните риби;
2.Дава информация за хелминтите, които представят хелминтофауната на аквариумните
риби в страната в момента;
3.Дава възможност да се прецени риска от прехвърляне на хелминти от екзотични видове
риби върху местни видове.
В предлагания литературен обзор е направен преглед на литературата за видовете
гостоприемници, изследвани от нас, като сме разделили условно хелминтите, изолирани
от аквариумни видове риби на две групи:
1. хелминти по риби от аквариуми;
2. хелминти по риби от естествени хабитати.
За всеки гостоприемник са разгледани намираните хелминти в следния ред клас
Trematoda, клас Monogenea, клас Cestoda, клас Acanthocephala, клас Nematoda.
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2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Целта на настоящето изследване е да се проучи хелминтофауната на найпопулярните видове аквариумни риби в България.
За постигане на настоящата цел си поставихме следните
ЗАДАЧИ:
1. Да се установи видовият състав на хелминтите на изследваните видове аквариумни риби,
предмет на отглеждане у нас.
2. Да се установи видовият състав на хелминтите на някои видове аквариумни риби,
интродуцирани вече в наши водоеми.
3. Да се направи морфологична характеристика на установените видове хелминти.
4. Да се сравнят статистически морфологичните белези на сходните видове хелминти
Gyrodactylus kobayashii и G.gurleyi.
5. Да се характеризира видовият състав на хелминтофауната по гостоприемници.

3. МАТЕРИАЛИ
Материалът е събиран през периода 2005-2007 година. Аутопсирани са 390
екземпляра риби. Обхваната е ихтиофауна, включваща 16 вида риби, принадлежащи към 6
семейства. От всеки вид риба са изследвани между 20 и 30 екземпляра. Данните за броя и
вида на изследваните риби са отразени в табл. 1.
Таблица 1. Систематично положение, брой и находище на изследваните риби
Брой изследвани
Семейство
Вид риба
Произход
екземпляри
Carassius auratus
Сингапур
1. Cyprinidae
20
auratus
България,
2. Cyprinidae
Rhodeus amarus
25
Панчарево
3. Cyprinidae
Barbus conchonius
25
България
Barbus
4. Cyprinidae
25
България
tetrazona
Brachydanio
5.Cyprinidae
25
България
rerio
6. Poeciliidae
Poecilia reticulata
25
България
7. Poeciliidae
Poecilia sphenops
28
България
8. Poeciliidae

Xiphophorus helleri

12
13

9. Poeciliidae

Gambusia holbrooki

25

10.Characidae
11. Characidae

Gymnocorymbus
ternetzi
Paracheirodon innesi

12. Anabantidae

Trichogaster
7

Аржентина
България
България,
Панчарево

25

България

30

Сингапур

25

България

13. Anabantidae

trichopterus
Betta splendens

20

14. Centrarchidae

Lepomis gibbosus

25

15. Cichlidae

Pterophyllum scalare

10
10

България
България,
Панчарево
България
Аржентина

16. Cichlidae

Cichlasoma
nigrofasciatum

30

България

Рибите са купувани от търговската мрежа в страната, от търговци-вносители и
производители. Пренасяни са до лабораторията в полиетиленови торби с вода. Рибите са
прехвърляни в аквариуми с вода, престояла предварително 1–2 дни, за да се темперира и
дехлорира. Водата в аквариумите се аерира с микрокомпресори.
Водата се сменя всяка седмица по веднъж и всеки вид риба се държи в отделен
аквариум. Рибите са държани под карантина в лабораторни условия минимум 14 дни.

3.1. Кратка справка за биологията на изследваните видове риби
Семейство Cyprinidae
Семейство

Шаранови,

Разред

Cypriniformes

обхваща

видове,

които

са

разпространени в Европа, Азия, Централна и Северна Америка. Tова са сладководни
видове, но също има и такива, които понасят полусолени води. Сред тях има както топло-,
така и студнолюбиви видове. Обитават стоящи и течащи води.
Отнасящите се към това семейство видове имат следните отличителни черти:
тялото продълговато, покрито с циклоидни люспи, рядко голо; гръбна перка една, мазна
перка нямат; горната челюст е оградена само с междучелюстни кости, на челюстите нямат
зъби, но в дъното на устата близо дo фаринкса, последните бранхиални дъги са
видоизменени в глътъчни зъби с широка дъвкателна повърхност, разположени в 1-3 реда,
плавателният мехур е голям, разделен на предна и задна част и свободен, незатворен в
костна капсула – той е свързан със слуховите кости посредством Веберов апарат.
Имат разнообразие по отношение на размножаването си. Основната част от тях
хвърлят, еднократно или порционно, голямо количество хайвер, който след това се полепя
по подводната растителност.
По характера на хранене също са твърде различни. Особеност при тях е липсата на
добре обособен стомах, а червото е различно дълго в зависимост от типа на храната.
Много от видовете на това семейство са предмет на аквариумно отглеждане (Зашев, 1961;
www.fishbase.org).

Carassius auratus auratus (Linnaeus, 1758)
Синоними: Carasius auratus (Linnaeus, 1758) Carassius carassius auratus (Linnaeus, 1758);
Carassius chinensis Gronow, 1854; Carassius encobia Bonaparte, 1845; Carassius gibelioides
(Cantor, 1842); Cyprinus auratus Linnaeus, 1758; Cyprinus langsdorfi Valenciennes, 1842;
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Cyprinus maillardi Guichenot, 1863; Cyprinus mauritianus Bennett, 1832; Cyprinus thoracatus
Valenciennes, 1842; Leuciscus auratus Mauduyt, 1849-51.
Златната риба е получена от вида Carassius auratus gibelio (Bloch,1783) (сребриста
каракуда). Тя е една от най-широко разпространените видове аквариумни риби. Отглежда
се както в аквариумни условия, така и във външни басейни. Именно във външни басейни
тази риба се отглежда в някои страни от Близкия изток и оттам постъпва на пазара у нас в
големи количества, като се явява гостоприемник на редица паразити.
Естественият й ареал е централна Азия, Китай и Япония (Kailola, 1993). Аклиматизирана
е на много места по света. В много страни заселването й в естествени водоеми води до
негативни последици като заема екологичните ниши на местни видове. Бодливите лъчи в
гръбния плавник са 3–4. Меките лъчи са 14–20. Бодливите лъчи в аналния плавник са 2–3, а
меките лъчи са 4–7. Тялото е късо и набито, опашното стъбло е късо и дебело. Достига на
дължина до 59 сm и тегло 3000 g (http://www.igfa.org/).
По главата няма люспи, също няма и мустачки. Страничната линия е разположена по цялото
тяло. Предпочита по-ниска температура в диапазона 18–22 °C и pH 6–8. Предмет е на
студеноводната акваристика.
По време на размножававането по главите на рибите се появяват полови брадавици. Рибите
от вида C. auratus auratus, уловени от естествени водоеми, са с различни цветове: маслиненокафяви, тъмносиво-маслинено, сребристи, сиво-жълти, сиво-сребристи, от златни с черни петна до
кремаво бели. Одомашените форми са алено червени, червено-розови, сребристи, кафяви, бели и
различни вариации от тези цветове. Обитава езера, реки, блата и канали. Среща се в стоящи и
течащи водоеми. По-добре се чувства в по-хладни води. По отношение на храненето е всеядна
(ракообразни, растения, ларви на насеоми и др.). Издържа на леко солена вода. Често се използва
като обект за експериментална работа (Riede, 2004).

Rhodeus amarus (Bloch, 1782)
Синоними: Cyprinus amarus Bloch, 1782; Rhodeus amarus meridionalis Karaman, 1924;
Rhodeus genitalis Walecki, 1863; Rhodeus lucinae Walecki, 1863; Rhodeus sericeus (non Pallas,
1776); Rhodeus sericeus amarus (Bloch, 1782).
Rhodeus amarus (Bloch, 1782), познат като горчивка, попадийка, е разпространен
във вoдоемите из цяла Европа (Карапеткова & Живков, 2006). Този вид е предмет на
студеноводната акваристика.
Тя е дребна рибка с късо високо тяло, странично сплеснато, покрито с едри люспи;
има малка, полудолна уста. Страничната линия е непълна, само с 4–7 люспи.
В гръбната перка има 3–4 твърди и 7–11 разклонени лъча, в аналната 3 твърди и 8–
10 разклонени. Тялото отстрани е със синьо-зелена ивица, разширяваща се назад. На
9

дължина достига до 8 сm и тегло 15 g. У нас се среща в долните течения на реките, в стари
корита, ръкави, мъртвици и други бавно течащи или стоящи води.
Полово съзрява на 2–3 години. През размножителния период мъжките добиват
отстрани червено-виолетов цвят. При женските в областта на аналния отвор се развива
тръбичка (яйцеполагало), с помощта, на която снасят 100–800 хайверни зърна в
мантийната празнина на мидата Unio. Личинките напускат мидата едва след като станат
способни да плуват и да се хранят самостоятелно. Хранят се предимно с водорасли, но и с
дребни ракообразни, ларви на насекоми и червеи. Нарастват бавно (Карапеткова &
Живков, 2006).
Предмет е на аквариумно отглеждане (Mills, 2000).

Barbus tetrazona (Bleeker, 1855)
Синоними:Barbus tetrazona tetrazona (Bleeker, 1855); Capoeta tetrazona Bleeker, 1855;
Puntius tetrazona (Bleeker, 1855)
Barbus tetrazona (Bleeker, 1855) е обитател на реки от островите Суматра и Борнео
(Welcomme, 1988). Известен е още като четирипоясен или тигров барбус и е предмет на
акваристиката по цял свят.
Тигровият барбус има странично сплеснато тяло и характерни четири напречни
ивици. Първата ивица минава през очите, втората през гръбния плавник, третата след края
на гръбния плавник, а последната е пред опашния плавник. Горната част на тялото е
червеникава, а долната жълта. Мъжките екземпляри са по-ярко украсени от женските.
Максималната дължина на тялото е 7 см.
Храни се с дребни ракообразни, червеи и растителна храна. Живее във вода с
pН 6.0-8.0. Оптималната температура за отглеждане е 20-26°C.
Размножава се при температура 28-29°C. Женската отделя около 400-600 яйца.
Видът е разпространен е като предмет на акваристиката в много страни по целия свят
(Welcomme, 1988).

Barbus conchonius (Hamilton, 1822)
Синоними: Barbus pyrhopterus (McClelland, 1839); Cyprinus conchonius Hamilton, 1822;
Puntius conchonius (Hamilton, 1822); Puntius conchonius khagariansis Datta Munshi &
Srivastava, 1988; Systomus conchonius (Hamilton, 1822); Systomus pyropterus McClelland,
1839; Systomus pyrrhopterus McClelland, 1839.
Barbus (Puntius) conchonius (Hamilton, 1822) е известен като огнен барбус. Среща се
на територията на Афганистан, Пакистан, Индия, Непал и Бангладеж, обитава както езера,
така и бързо течащи потоци (Talwar & Jhingran, 1991).
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Тялото е сравнително високо и странично сплеснато. Гръбната част, гледана
отгоре, изглежда маслинено-зелена, отстрани цветът е жълтеникаво-червеникав, на
опашното стъбло имат една черна точка.
Рибите, отглеждани в аквариуми, са по-дребни (6–8 сm) от тези в природата (14
сm). Предпочита температура в диапазона 18–22°C и pН 6–8.
Размножава се при температура 21–24°C. По време на размножаването мъжките
придобиват огнено-червен цвят, от където идва и името на вида.
Храни се с дребни насекоми, ракообразни, червеи, приема и растителна храна.
Разпространен е като обект на акваристиката по цял свят (Talwar & Jhingran, 1991).

Brachydanio rerio (Hamilton, 1822)
Синоними: Barilius rerio (Hamilton, 1822); Brachydanio frankei Meinken, 1963;
Cyprinus chapalio Hamilton, 1822; Cyprinus rerio Hamilton, 1822; Danio frankei (Meinken,
1963); Danio lineatus Day, 1868; Danio rerio (Hamilton, 1822); Nuria rerio (Hamilton, 1822);
Perilampus striatus McClelland, 1839.
Среща се естествено във водоеми в Непал, Пакистан, Бангладеш, Индия. Видът е
пренесен в Колумбия като предмет на акваристиката, но вследствие на изпускането му се
оказва и в местните водоеми. Обитава стоящи и течащи водоеми.
Има 31–32 прешлена на гръбначния стълб. По дължината на тялото има 5 ивици,
които се простират и върху лъчите от опашия плавник. Липсва странична линия.
Разклонените лъчи в аналния плавник са 10–12. Максималната дължина е 3.8 cm.
Размножаването става целогодишно. Мъжките и женските се различават по
формата на тялото. Женските са по-заоблени, а мъжките имат по-плоско тяло.
Храни се с дребни ракообразни и червеи.
Обект е на акваристиката по цял свят. Използва се за експериментални цели и за
борба с комарите (Arunachalam et.al., 2000).

Семейство Poeciliidae (Живородни риби)
Това са дребни сладководни риби, срещащи се при естествени условия в Северна и
Южна Америка. Някои видове се срещат в Африка (и на остров Мадагаскар). Гръдните
перки са разпложени високо, а коремните перки са в предния край на тялото. Аналният
плавник при много от видовете е видоизменен в копулационен орган (гоноподиий)
(www.fishbase.org).
В изкуствени условия много от видовете могат да се кръстосват и да се получават
хибриди. Хибриди се получават и в естествени условия (Зашев, 1961). При
хибридизацията често пъти спермата на мъжките дава само подтик към развитието на
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яйцето. Това явление се нарича матроклиния. Полученото потомство носи белезите на
майчиния организъм и всички индивиди са от женски пол.
Храната на живородните риби се състои от водни безгръбначни, предимно личинки
на насекоми и пелагични ракообразни (Зашев, 1961).
Някои от живородните риби се използват за биологична борба с комари, поради
което отделни видове са разширили значително ареала си в резултат на човешката намеса.

Gambusia holbrooki Girard, 1859
Синоними: Gambusia affinis holbrocki (Girard, 1859); Gambusia holbrocki Girard,
1859; Gambusia holbrookii Girard, 1859; Gambusia patruelis holbrooki (Girard, 1859);
Heterandria holbrooki (Girard, 1859); Heterandria uninotata (non Poey, 1860); Schizophallus
holbrooki (Girard, 1859); Zygonectes atrilatus Jordan & Brayton, 1878
Естественият хабитат на тази риба е Северна Америка. Тя е разпространена по
целия свят, тъй като е използвана като средство за биологична борба с комарите. В
резултат, обаче на много места тя се оказва инвазивен вид, който оказва негативно
екологично влияние върху местни популации от риби (Mills, 2000).
Има типичните за семейството белези: аналната перка при мъжките е удължена и
изместена по-напред, отколкото при женските. Мъжките екземпляри достигат до 35 mm и
тегло 1–2 g, а женските – до 60 mm и тегло 3–5 g. В България е пренесена за пръв път от
Италия през 1924 г. в Бургаските езера за борба с комарите. Сега е разпространена
навсякъде. Обитава стоящи или слабопроточни води. Бързоподвижна, но не извършва
далечни миграции.
Полово съзрява на възраст 40–50 дни. Дава 5–7 поколения годишно с численост от
10–350 малки.
Храни се с ракообразни и ларви на насекоми. Използва се за борба срещу комарите,
тъй като успешно преживява в малки водоеми, където изяжда огромни количества от
ларви на комари (Карапеткова & Живков, 2006).

Poecilia reticulata Peters, 1859
Синоними: Acanthophacelus guppii (Günther, 1866); Acanthophacelus reticulatus (Peters,
1859); Girardinus guppii Günther, 1866; Girardinus reticulatus (Peters, 1859); Haridichthys
reticulatus (Peters, 1859); Heterandria guppyi (Günther, 1866); Lebistes poecilioides De Filippi,
1861; Lebistes poeciloides De Filippi, 1861; Lebistes reticulatus (Peters, 1859); Poecilia
reticulate Peters, 1859; Poecilia reticulatus Peters, 1859; Poecilioides reticulatus (Peters, 1859).
Тя произхожда от Южна и Централна Америка (Kottelat & Whitten, 1996). Има
много разновидности, които се различават по формата на опашката и цвета на тялото.
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Обект e на акваристиката, a също така e и подходящ обект за лабораторни изследвания.
Използва се за борба с комарите.
Видът е естествено разпространен във водоеми във Венецуела, Барбадос,
Тринидад, северна Бразилия и Гвиана. Широко е разпространен във връзка с биологичната
борба с комарите. На много места оказва екологично влияние върху други видове (Kottelat
& Whitten, 1996).
В гръбния плавник имат 7–8 бодливи лъчи, а в аналния 8–10. Предпочита слабо
проточни и застояли водоеми, с температура 18–28°C, но се среща и във високопланински
потоци. Има голяма толерантност по отношение на солеността.
Женските съзряват полово на третия месец, а мъжките – на втория. Мъжките
екземпляри достигат до 3.5 см, а женските – до 6 см.
Храни се с дребни ракообразни, насекоми и олигохетни червеи.
Този вид е обект на генетични изследвания. Също така е и предмет на аквариумно
отглеждане, разпространен по целия свят (Allen et.al., 2002).

Poecilia sphenops Valenciennes, 1846
Синоними: Gambusia modesta Troschel, 1865; Gambusia plumbea Troschel, 1865;
Lembesseia parvianalis Fowler, 1949; Mollienesia altissima Hubbs, 1936; Mollienesia gracilis
Regan, 1913; Mollienesia macrura Hubbs, 1935; Mollienesia pallida de Buen, 1943;
Mollienesia sphenops altissima Hubbs, 1936; Mollienesia sphenops macrura Hubbs, 1935;
Mollienesia sphenops pallida de Buen, 1943; Mollienesia sphenops vantynei Hubbs, 1935;
Mollienesia vantynei Hubbs, 1935; Mollienisia sphenops (Valenciennes, 1846); Platypoecilus
mentalis Gill, 1877; Platypoecilus nelsoni Meek, 1904; Platypoecilus tropicus Meek, 1907;
Poecilia boucardii Steindachner, 1878; Poecilia caudata Meek, 1909; Poecilia chisoyensis
Günther, 1866; Poecilia dovii Günther, 1866; Poecilia spilonota Regan, 1908; Poecilia spilurus
Günther, 1866; Poecilia tenuis Meek, 1907; Poecilia thermalis Steindachner, 1863; Poecilia
vandepolli arubensis van Lidth de Jeude, 1887; Poecilia vetiprovidentiae Fowler, 1950.
Poecilia sphenops Valenciennes, 1846 е популярен като обикновена молинезия,
типичен вид за Централна и Южна Америка, разпространен на акваторията от Мексико до
Колумбия. Широко разпространен обект на акваристиката по цял свят (Welcomme, 1988).
Предпочита температури в диапазона 18–28°C. Среща се както в бракична, така и в
сладка вода (предпочита pH 7.5–8.2). Най-често срещана е черната форма, но има и
златисто жълта. Има и различни вариации, при които цветът е сив и по тялото има черни
точки. Достига максимални размери до 6 сm.
Размножава се многократно в годината. По-едрите женски раждат до 80–100 малки.
Мъжките имат видоизменен анален плавник – гоноподий.
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Храни се със зелени водорасли, червеи и ракообразни.
Широко разпространен обект на аквариумно отглеждане (Welcomme, 1988).

Xiphophorus hellerii Heckel, 1848
Синоними: Poecilia helleri (Heckel, 1848); Xiphophorus brevis Regan, 1907; Xiphophorus
guentheri Jordan & Evermann, 1896; Xiphophorus guntheri Jordan & Evermann, 1896;
Xiphophorus helleri Heckel, 1848; Xiphophorus helleri brevis Regan, 1907; Xiphophorus helleri
helleri Heckel, 1848; Xiphophorus helleri strigatus Regan, 1907; Xiphophorus hellerii guentheri
Jordan & Evermann, 1896; Xiphophorus jalapae Meek, 1902; Xiphophorus rachovii Regan,
1911; Xiphophorus strigatus Regan, 1907.
Xiphophorus hellerii произлиза от Южна Америка и е разпрoстранен по-късно като
обект на акваристиката по цял свят (Skelton, 1993). Отглежда се и във външни басейни. В
някои страни се използва в борбата с комарите Естественият им хабитат е в Централна и
Северна Америка, от Мексико до Хондурас. Има данни за намирани диви популации в
Африка, езерото Ожитоко, Намибия (Skelton, 1993).
Представителите на този вид предпочитат неутрална и леко алкална вода. Обитават
сладки и бракични води. Температурният диапазон, в който се срещат е 22–28°C.
Тялото е продълговато, главата е заострена. В гръбния плавник имат 11–14 бодливи лъчи,
а в аналния 8–10. Този вид се отличава по наличието на средно голям мечовиден шип, с
право опашно стъбло. При старите риби мечовидният шип в опашния плавник има черен
цвят. Средната линия може да е тъмна или кафеникава (северните популации), или
червена. Може да има две допълнителни червени средни ивици над средната линия или
под нея. Женските екземпляри достигат 14 сm, а мъжките – 16 сm. Има много
разновидности по отношение на цветовете, което се дължи на особености в естествените
хабитати.
Видът се размножава целогодишно. Женските екземпляри са по-едри от мъжките.
Храни се с ларви на комари, ракообразни и червеи.
Използва се като обект на генетични изследвания. Обект е също на аквариумно
отглеждане (Riehl & Baensch, 1991).

Семейство Cichlidae
Представителите на това семейство са дребни рибки с относително късо и високо
тяло. Притежават една доста дълга гръбна перка (състояща се от 5–25 бодливи и 5–30
меки лъчи). В аналната перка имат от 3 до 15 (обикновено 3) бодливи и 4–15 меки лъча.
Страничната линия при много от видовете често е прекъсната. В нея броят на люспите
може да надхвърли 100, обикновено е 50–60. Цветовете им са ярки. Cichlidae са
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сладководни риби, населяващи тропичните води. Разпространени са в Централна и Южна
Америка, Африка, Югозападна Азия и Индия.
Най-много видове от това семейство има в Африка в езерата Малави, Танганайка и
Виктория (предполага, се че са към 1300, Зашев,1961).
По характера на храненето си са разнообразни. Едни се хранят с детрит и
фитопланктон (Tilapia esculenta); други са бентофаги (Heros,Cichlasoma), a има и хищници
(Cichla).
Представителите на Cichlidae са известни с грижите си за потомството: едни строят
гнезда във вид на ямки, където женската снася хайвера си, след което и двамата родители
се грижат за потомството; при други женските мътят хайвера си в устата.
Една голяма част са предмет на аквариумно отглеждане. Най-популярни в акваристиката
са родовете Pterophyllum и Symphysodon (Зашев, 1961).

Pterophyllum scalare (Schultze, 1823)
Синоними: Platax scalaris Cuvier, 1831; Plataxoides dumerilii Castelnau, 1855; Pterophillum
eimekei Ahl, 1928; Pterophyllum altum (non Pellegrin, 1903); Pterophyllum dumerilii
(Castelnau, 1855); Pterophyllum eimekei Ahl, 1928.
Разпространена е в Южна Америка, в басейна на река Амазонка и нейните притоци
в страните Колумбия, Венецуела и Колумбия, а също в реки във Френска Гвиана и Гвиана.
Този вид предпочита заблатени водоеми или прясно заляти от водата тревисти участъци.
Скаларията предпочита температура от 24–30°C и от леко кисела до слабо алкална вода
(pН 6–8), достига максимална дължина 15 сm.
Тялото е дисковидно и приплеснато странично. Гръбният и аналният плавник
увеличават големината си назад.
Храни се с ракообразни, червеи.
При размножаване родителите формират двойки и проявяват грижи за
потомството, женските отделят до 500–800 хайверни зърна.
Тази риба е една от най-популярните в акваристиката (Mills & Vevers, 1989).

Cichlasoma nigrofasciatum (Günther, 1867)
Синоними: Amatitlania nigrofasciata (Günther, 1867); Archocentrus nigrofasciatus (Günther,
1867); Cryptoheros nigrofasciatus (Günther, 1867); Heros nigrofasciatus Günther, 1867.
Естественият хабитат на този вид е Централна Америка (водоеми в страните Коста
Рика, Гватемала, Никарагуа). Среща се в реки с топли води 20–36°C, предпочита
каменисто дъно с укрития.
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Бодливите лъчи в гръбния плавник са 17–19, а меките 7–9, бoдливите лъчи в
аналния плавник са 8–10, а меките 6–7. Прешлените в гръбначния стълб са 27–28.
Максималната дължина е 10 cm.
При размножаване формира двойки, като и двамата родители се грижат за
поколението (Yamamoto & Tagawa, 2000). Мъжките са по-едри от женските екземпляри.
Женските отделят до 100–150 хайверни зърна по време на размножаване.
Хранят се с дребни рибки, ракообразни, червеи.
Този вид е разпространен по цял свят като обект на акваристиката.

Семейство Centrarchidae
Представителите на това семейство се характеризират с наличието само на една
гръбна перка, чиято предна бодлива част е по-ниска от задната. Разпространени са в
сладките води на Северна Америка от Канада до Мексико. Живеят в бавно течащи и
стоящи водоеми със сравнително висока температура на водата. Някои от тях са
изпъстрени с ярки цветове и са обект на аквариумно отглеждане.
Размножават се през пролетта и лятото. Хайвера си хвърлят в специално построени
гнезда, които се пазят от мъжките. Храната им в млада възраст се състои от дънни
безгръбначни, а възрастните са хищници. Семейството включва много родове и видове.
Някои от тях са обекти на изкуствено развъждане. (Зашев, 1961).

Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758)
Синоними: Eupomotis gibbosus (Linnaeus, 1758); Lepomus gibbosus (Linnaeus, 1758); Perca
gibbosa Linnaeus, 1758; Pomotis vulgaris Cuvier, 1829.
Единственият представител на семейство Centrarchidae, включен в нашето
изследване e Lepomis gibbosus (Linneaus, 1758).Този вид е внесен като аквариумна риба
във Франция през 1877 г., а сега е разпространен почти из цяла Европа (Карапеткова &
Живков, 2006). Един от начините за разпространение е при пускане на аквариумни риби в
местни водоеми.
Ареалът му е Северна Америка. В резултат на много места той се оказва инвазивен
вид със сериозни нежелани екологични последствия. Предпочита застояли водоеми, но се
среща и в течащи води. Има голяма толерантност по отношение на температурата.
Тялото е късо скъсено, странично сплеснато, покрито с ктеноидни люспи.
Бодливите лъчи в гръбния плавник са 10–12, меките лъчи 10–12, в аналния плавник
бодливите лъчи са 3, а меките 8–12, прешлените са 28–30 (Mills, 2000).
Достига на дължина максимум до 40 см.
Храни се с червеи, ракообразни, дребни безгръбначни. Също така изяжда и хайвера
на други видове и оказва негативно влияние върху техните популации.
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Полово съзрява на 2–4 годишна възраст. По време на размножаване формира
двойки. Мъжките имат ярко червено петно върху задния удължен край на хрилното
капаче. По време на размножаване изкопават ямка, в която женските отделят 600– 10 000
хайверни зърна (Карапеткова & Живков, 2006).
Предмет на аквариумно отглеждане, по-популярен в близкото минало.

Семейство Osphronemidae
Семейство Лабиринтови риби включва риби, срещащи се на акваторията на
Пакистан и Индия, до Островите от Малайския архипелаг и Корея. Максималният брой
меки лъчи в гръбната перка е 10, бодливи лъчи 11–13. В аналния плавник има 16–22 меки
и 9–12 бодливи лъчи. Люспите са ктеноидни. Гръдните плавници са с издължени лъчи.
Някои видове мътят хайвера в устата си, а други правят гнездо от пяна (Mills, 2000).
Населяват бавно течащи води. Могат да дишат и атмосферен въздух с помощта на т. нар.
лабиринтов орган.

Betta splendens (Regan, 1910)
Естественият ареал на вида е Азия, среща се в басейна на река Меконг. Предпочита
застояли водоеми, но се среща и в реки, в застоялите им участъци. Видът предпочита потопли води от 24–30°C, и от слабо кисела до слабо алкална вода (pН 6–8). В гръбния
плавник има един бодлив лъч. Прешлените в гръбначния стълб са 29–34. Максималната
дължина е 6.5 см.
Храни се с ларви на комари, дребни ракообразни.
По време на размножаване мъжките строят гнездо от пяна и проявяват грижа за
потомството.
Много популярен обект на акваристиката (Riehl & Baensch, 1991).

Trichogaster trichopterus (Pallas, 1770)
Синоними: Labrus trichopterus Pallas, 1770; Osphromenus insulatus Seale, 1910;
Osphromenus siamensis Günther, 1861; Trichopodus trichopterus (Pallas, 1770); Trichopus
sepat Bleeker, 1845; Trichopus trichopterus (Pallas, 1770)
Естественият му ареал е Азия. Среща се в басейна на река Меконг, в страните
Камбоджа и Виетнам, а също и в Югоизточна Азия. През дъждовния период излиза в
разливите на реките. Предпочита застояли води, силно обрасли с растителност,
температурен диапазон 22–28°C и от слабо кисела до леко алкална вода (pН 6–8).
В гръбния плавник има 6–8 бодливи и 7–10 меки лъчи; в аналния плавник – 9–12 бодливи
и 30–38 меки лъчи. Максималната дължина на тялото е 15 см.
Храни се с ларви на комари, дребни ракообразни и червеи.
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По време на размножаване мъжките строят гнездо от пяна и полагат грижи за
поколението.
Използва се за храна на остров Ява. Широко разпространен обект на аквариумно
отглеждане (Westenberg, 1981).

Семейство Characidae
Рибите, представители на това семейство, се срещат на акваторията на югозападен
Тексас, Мексико, Централна и Южна Америка. Те са сладководни видове. Характерно за
тях е наличието на мазна перка, която при някои видове мoже и да липсва. Рибите от това
семейство имат различни размери – от огромни до такива под 3 mm. Повечето видове,
обект на аквариумно отглеждане, са дребни риби с размери до няколко сантиметра
(www.fishbase.org). Повечето Южноамерикански харациди живеят в езера, бавно течащи
реки, минаващи през гористи местности. Водата им е лишена от соли, богата е на дъбилни
вещества и е с кисел характер, има тъмен оттенък. Рибите са с ярки цветове, за да се
събират по-лесно в пасаж.

Gymnocorymbus ternetzi (Boulenger, 1895)
Синoними: Gymnocothymbus ternetzii (Boulenger, 1895), Tetragonopterus ternetzi
(Boulenger, 1895).
Естественият му ареал е Южна Америка. Среща се на акваторията на Парагвай и
Аржентина. Предпочита от слабо кисела до леко алкална вода (pН 6–8) и температурен
диапазон 22–28°C.
Тялото е високо, сплеснато отстрани. То е почти черно при младите екземпляри, а
при възрастните става сиво със сребрист оттенък. Тъмният цвят може да се запази, ако
рибите се гледат при много добри условия. Максималната дължина е 7.5 cm.
Видът е изцяло пелагичен.
Храни се с дребни червеи и ракообразни.
Размножава се лесно в аквариумни условия. Женската отделя до 1500–2000
хайверни зърна.
Широко разпространен аквариумен вид (Lopez et.al., 1987).

Paracheirodon innesi (Myers, 1936)
Синоними: Hyphessobrycon innesi (Myers, 1936)
Естественият му ареал е Южна Америка. Предпочита температура 20–26°C и от
леко киселa до неутралнa вода (pН 5–7). Видът е пелагичен. Предпочита места, където
дъното е обрасло с растителност и има свободни пространства за плуване. Храни се с
ларви на насекоми, дребни ракообразни. Видът е стаден. При отглеждане в аквариум се
препоръчва минимум 5 броя. Максималната дължина е 2.2 cm.
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По време на размножаване женските отделят малко хайверни зърна, които се
излюпват до 24 часа. Женските са по-пълни от мъжките и имат оформено коремче.
Много широко разпространен обект на акваристиката (Mills & Vevers, 1989).

4. МЕТОДИ
Направени са пълни хелминтологични аутопсии по метода, описан от Бауер,
Муселиус, Стрелков (1969), като не са изследвани кръв и пикочен мехур.
Всяка риба е определена до вид с помощта на определител за тропическите риби
(Goodwin, 2005), измерено е теглото и в грамове и са взети в сантиметри размерите малка
и голяма дължина.
Рибите са изследвани в прясно състояние, с изключение на няколко броя от вида
Carassius auratus auratus, които поради висока интензивност на опаразитяване умираха и
бяха съхранени в 4% формалин и обработени по-късно. При тях бяха прегледани черва,
кожа и хриле.

4.1. Изготвяне на препарати от ектохелминти
Хрилете и перките са преглеждани с бинокулярна лупа. Намерените хелминти са
изброени и съхранени, като една част от тях са направени на препарати с глицеринжелатин, а друга част са съхранени в 4% формалин.
Хелминтът се поставя внимателно с пипета върху предметно стъкло в капка вода,
след което се поставя капка 4% формалин, паразитът се премества в капката с формалин
за фиксация, излишните вода и формалин се изтеглят с помощта на филтърна хартия, след
което върху обекта се капва разтопен глицерин-желатин и се поставя внимателно
покривно стъкло. През цялото време препаратът се наблюдава под бинокуляр, а мястото
на хелминта се отбелязва. Препаратът се надписва, като се поставя етикет, върху който са
отразени: вида на паразита и локализацията му в гостоприемника, датата на улавяне и
вида на гостоприемника, както и държавата, от която е рибата. Препаратите се номерират
и съхраняват в пластмасови мапи.
Глицерин-желатиновите препарати са приготвяни по Гусев (1983) (7 g глицеринжелатин, 42 ml вода, и 2-3 капки тимол).
Определянето на паразитите е направено по определителите на Гусев (1985); Бауер
(1987) и Какачева-Аврамова (1983). Паразитите по неотропичните видове са определяни
таксономично по описание от цитирани статии, като при всеки вид са дадени размерите на
описаните от авторите таксономични белези за доказване на видовата принадлежност.
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Изготвяне на препарати от ендохелминти
Всички вътрешни органи (сърце, далак, жлъчен мехур, черен дроб, черва,
плавателен мехур, мускули, очи, мозък) са разглеждани след притискане между 2
компресорни стъкла по т. нар. компресорен метод и прегледани под биноколярна лупа
(Зашев и Маргаритов, 1966).
Очната ябълка e изваждана без да се разкъса и под бинокулярна лупа е отделяна
лещата от меката тъкан, след което двете са разглеждани поотделно. Трематодите са
оцветявани с железен ацетокармин и преминали през възходяща алкохолна редица, са
вклювани в канадски балсам.
Червата се разрязват, поставят се в петриеви стъкла с вода, където се преглеждат
под бинокулярна лупа, като са преброяват и събират намерените хелминти.
Цистите от трематоди, намирани по хрилете, са разпуквани под бинокуляр с
ентомологични игли, фиксирани с нагорещен алкохол (70%), и съхранени в алкохол, като
са поставени етикети, отразяващи броя и локализацията на цистите, страната от която е
внесена рибата и датата на улавянето й. Няколко екземпляра, изолирани от златните риби
от Сингапур, са направени по по-горе описания метод с глицерин-желатин.
Хелминтите от клас Nematoda са фиксирани с течност на Барбагало, след което са
включени в препарати от глицерин-желатин.

4.2. Лабораторна обработка на паразитологичния материал
При обработване на паразитологичния материал са използвани микроскопи
Amplival (Zeiss, DDR, ф. № 730734 и 658 885). Измерванията са правени с обикновен
окуляр микрометър (пластинка 100 деления), с окуляр РК 16х при първия микроскоп, и с
окуляр РК 10х при втория. Снимките са правени с микроскоп Leica DM 5000B при
увеличение 100х. Рисунките са правени на микроскоп Leitz Dialux 22EB. Данните от
измерванията в дисертацията са дадени в милиметри (mm). В главата „Сравняване на два
близкородствени вида от род Gyrodactylus” данните са в µм. Главните таксономични
белези на дактилогирусите са очертанията и размерите на хитиноидните образувания,
представени на следните фигури: Фиг. 1а, 1b – средни куки, Фиг. 2 – крайни кукички;
Фиг. 3 – съединителна и допълнителна пластинка; Фиг. 4 – копулационен орган (по Гусев,
1985).
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Фиг. 1а. Основни размери на средни куки
вастатоторен тип
а – дорзоапикална (вътрешна)
б – дорзовентрална (външна)
ж – дължина острие
Фиг. 1b. Основни размери на средни куки
анхоратен тип
а – дорзоапикална
б – дорзовентрална
в – основна част
г – вътрешен израстък
д – външен израстък
е – дължина острие
й – основа
к – острие
На средните кукички са измервани общата дължина (дължина на общата част),
дължина на основната част, на вътрешния и на външния израстък, на острието.
На двете свързващи съединителни пластини се измерва дължината и ширината. По
форма съединителната пластина варира слабо, а допълнителната – силно, поради което
очертанията й често имат решаващо значение за определянето на вида.

Фиг. 2. Основни размери на крайни
куки
з – дължина собствени куки
отсечка КЛ – дължина на крайни куки

Фиг. 3. Основни размери на коремна и гръбна
съединителна пластина
a – ширина
б – дължина

На крайните кукички се измерват общата дължина и дължината на собствената
крайна кукичка. Различните двойки кукички в определен вид дактилогируси са сходни по
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форма, но различни по размери. Най-дълги са третата и четвъртата двойка, а най-къси
шестата и седмата (има и малки изключения, при които съотношението е обратно).
Има няколко типа номерация на крайните куки. Използвано е номерирането отпред
назад, като се започне от средата на хватателният диск (това е номерацията по Llewellyn,
1963). За тропичните видове е използвана номерацията на Mizele, (1936).
Строежът на копулационния орган е извънредно разнообразен. Много често обаче
подържащият апарат и тръбата имат особена форма и трудно може да се проследят
подробностите по свързването, затова се измерва общата дължина на органа (Фиг. 4).
Фиг. 4. Копулационен орган на представител от род
Dactylogyrus (общ вид)
КО (копулационен орган) – обща дължина (по Гусев,
1985)

Според Биховский и др. (1962) видово определящи белези за род Gyrodactylus са
очертанията на хитиноидните структури и размерите, затова при определяне се измерват:
общата дължина на средните кукички (дължина на общата част), дължина на основната
част, на вътрешния издатък, на острието; ширината и дължината на основната и
допълнителната съединителна пластина, общата дължина на крайните кукички,
дължината на собствените кукички (Фиг. 5).
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Фиг. 5. Хитиноидни елементи на представител от род Gyrodactylus – общ вид
(По Гусев, 1985).
1. Средни куки:
а – обща дължина;
б – основна част;
в – острие;
г – вътрешен израстък.
2. Средна съединителна пластинака
а – дължина на съединителната
пластина
б – ширина на съединителната
пластина
3. Допълнителна пластина
а – дължина на съединителната
пластина
б – ширина на съединителната пластина
4. Крайна кукичка
а+б – обща дължина
б – собствена кукичка
5. Собствена кукичка
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Представителите на клас Monogenea, намерени по тропичните видове риби, са
измервани като е следвана общата методика за измерване на хитиноидните елементи по
Гусев (1985). Получените размери са сравнени с измерването, направено от други
автори преди това. Измервали сме същите елементи, които са измервали авторите в
публикуваните от тях статии (посочени в систематичната част), като сме ги сравнили с
тяхните данни. При вида Gussevia spiralocirra поради липсата на ясно описание на
измерването на копулациония орган от авторите (Kritsky et аl., 1986), ние сме
измервали общата дължина на копулативния орган за анцироцефалиди, посочена в
определителя на Гусев (1985).
При представителите на клас Nematoda сме измервали общите систематични белези,
характерни за определянето на нематоди от род Capillariostrongyloides по Moravec (2001), а
именно: обща дължина на тялото, максимална ширина, дължина на спикулата, дължина на
клоаката, брой на стихоцистите при мъжките екземпляри и обща дължина на тялото,
максимална ширина, брой на стихоцистите и зрели яйца при женските индивиди. При ларвните
форми са измервани само обща дължина и максимална ширина.
В главата „Систематична част“ подреждането на хелминтите е направено по броя на
изолираните екземпляри.

4.3. Морфологично сравняване на два вида от род Gyrodactylus с много
сходни морфологични белези
Екземплярите се заснемат с дигитална камера (пригодена за работа към
микроскоп Jenaval), като за измерването на различните морфологични белези се
използва програмата Image Pro Plus 5,1. Определянето на вероятностната плътност на
разпределение беше направено с програмата KyPlot, като изчисленията са направени на
базата на 36 измервания за G.gurleyi и 33 за G.kobayashii. Резултатите са обработени
статистически (с програмата Prism4), преди да се направят графиките за вероятностната
плътност на разпределение. Обработката на групата данни е извършена по следния
алгоритъм:
Определяне на разпределението на данните (Гаусово или негаусово).
Определяне на екстремните стойности с теста Grubb.
Извършване на вариационен анализ.
Провеждане на теста на Стюдент-Фишер за сравняване на групите данни.
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Определянето на максимумите на плътността на разпределение на екземплярите
на двата вида е направено с помощта на координатната система в програмата KyPlot.
Статистическият анализ на данните е направен на програмата Prism 4.
Определено беше разпределението на данните – Гаусово (нормално за всички
измервания). Определянето на разпределението е извършено чрез теста на Kolmogorov–
Smirnov и D`agostino–Pearson. При провеждането на теста на Grubb не открихме
екстремни стойности (силно отличаващи се от средната, които обикновено не се взимат
под внимание). Направихме дескриптивна статистика и теста на Стюдент- Фишер, като
резултатите се считат за достоверни при р ≤ 0.05.
Графиките за вероятностната плътност на разпределение са направени на
програмата KyPlot. Фигуративно плътностната графика може да се смята за
непрекъсната хистограма. Визуално самата графика е честотно разпределение на
паразити с приблизително еднакви размери. Колкото повече паразити с даден размер
има, толкова по-висок максимален пик се получава на двумерната и тримерната
графика.
Сравняването на плътността на разпределение между видовете G.gurleyi и G.
kobayashii беше извършено посредством съпоставянето на 10 морфологични белега:
ширина на коремната пластина, дължина на коремната пластина, ширина на гръбната
пластина, дължина на гръбната. пластина, обща дължина на средните куки, вътрешен
израстък, основна дължина на средните куки, дължина на крайните куки и дължина на
собствените крайни куки.
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5.1. Систематична част
В резултат на проучването са установени 31 вида хелминти, от които 26 вида от
клас Monogenea, 1 вид от клас Trematoda и 4 вида от клас Nematoda. Направени са
морфологични проучвания, снимки и рисунки на установените видове. В този раздел са
дадени сведения за хелминтите, локализацията, разпространението, екстензивността и
интензивността на опаразитяване на съответния гостоприемник.
Някои от новите за хелминтофауната на аквариумните риби в България са:
Dactylogyrus inexpectatus, Izumuva at Gussev 1935 (фиг. 13)
Гостоприемник: Carassius auratus auratus
Локализация: хриле
Местонаходище: гостоприемникът е внесен от Сингапур
Видът е установен в 7 от 20 риби – 30%, при интензивност 1–5, средно по 2
екземпляра на риба. Таксономичните белези на вида с морфометричните размери,
измервани от нас, съвпадат с тези на Гусев (1985).
фиг.13. Рисунка на хитиноидни части
на прикрепителния диск и на
копулационния орган на D. inexpectatus
от Carassius auratus auratus
А – крайна кука
B – копулационен орган
C – съединителна пластина
D – средна кука

Dactylogyrus baueri Gussev, 1955 (фиг.15)
Гостоприемник: Carassius auratus auratus
Локализация: хриле
Местонаходище: гостоприемникът е внесен от Сингапур.
Видът е установен в 9 от 20 риби – 45%, при интензивност 1–15, средно по 2
екземпляра на риба. Стойностите на измерваните от нас белези съвпадат с тези на Гусев
(1985).
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фиг. 15 Рисунка на хитиноидните части
на
прикрепителния
диск
и
копулациония орган на D. baueri от
гостоприемник Carassius auratus auratus
А – крайна кука
B – копулационен орган
C – съединителна пластина
D – средна кука

Dactylogyrus dulkeiti Bychowsky, 1936 (фиг. 19)
/syn.: D. inexpectatus in Vicente et al., 1975; D. wegeneri in Lambert, 1975
Гостоприемник: Carassius auratus auratus
Локализация: хриле
Местонаходище: гостоприемникът е внесен от Сингапур
Видът е намерен в 1 от 20 изследвани риби – 5%, при интензивност 1 екземпляр.
фиг. 19 Рисунка на хитиноидните
образувания на прикрепителния диск и
копулационния орган на D. dulkeiti от
гостоприемник Carassius auratus auratus
А – крайна кука;
B – копулационен орган;
C – съединителна пластина;
D – средна кука.

Измерените таксономични белези на един екземпляр на вида съвпадат с
посочените от (Гусев,1985).
D. dulkeiti е намиран по златистата и сребристата каракуда във водоемите на
Каспийско, Черно, Бяло море, във водоеми в Казахстан и Сибир, реките Амур, Ляох,
Яндзъ (Гусев, 1985). Намиран е веднъж и по златни риби в Норвегия от Levsen (1995).
Съобщаван е често по Carassius auratus в Азиатски страни.
Dactylogyrus ostraviensis Rehulka, 1988 (фиг. 21)
Гостоприемник: Barbus conchonius
Локализация: хриле
Находище: България, аквариум
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Видът е намерен в 21 от 25 изследвани риби, т.е. при екстензивност 84% и при
интензивност от 1 до 8 екземпляра на риба.
фиг. 21. Рисунка на хитиноидните
части от прикрептелния диск и на
копулационния орган на D. оstraviensis
от B. conchonius
A – крайна кука
B – копулационен орган;
C – съединителна пластина;
D – средна кука

Dactylogyrus volfi Rehulka, 1985 (фиг. 23)
Гостоприемник: Barbus tetrazona
Локализация: хриле
Местонаходище: България, Аквариум
Видът е намерен в 17 от 25 изследвани риби при екстензивност 68%, и при
интензивност от 1 до 37 екземпляра на риба.
В морфологично отношение белезите на нашите екземпляри съвпадат с
описанието на вида. Измерените от нас белези са много близо до тези на автора, описал
вида (Lucky, 1970). По-малките минимални стойности на някои от белезите отдаваме на
факта, че в нашето изследване са използвани млади екземпляри от вида на
гостоприемника
фиг. 23 Рисунка на хитиноидните части
на опистохаптора и копулационния
орган на D. volfi от B. tetrazona.
А – крайна кука
B – гръбна съединителна пластина
C – копулационен орган
D – коремна съединителна пластина
Е – средна кука

Gyrodactylus nemachilli Bychowsky, 1936 (фиг. 34)
Гостоприемник: Carassius auratus auratus
Локализация: кожа
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Местонаходище: гостоприемникът е внесен от Сингапур
Видът е намерен в 3 от 6 изследвани риби при интензивност 1–7, средно по 3
екземплярa на риба. В морфологично отношение намерените от нас екземпляри
напълно съвпадат с описанието на вида. Размерите на белезите са също в диапазона,
даден от Гусев (1985). Характерно за този вид е пречупването на вътрешният израстък
на средната кука (Фиг 34). Много близки по морфология до него са G. pseudonemachilii
Ergens et Bychowsky, 1967 и G. paranemachilii Ergens et Bychowsky, 1967. Oт G.
pseudonechilii той се отличава по: 1. по-малките размери на основната част на средните
куки (0,036–0,044 на G. pseudonemachilii) 2. по-малките размери на острието на
средните куки (0,023–0,028 на G. pseudonemachilii) 3. обща дължина на крайните
кукички (0,024–0,029).
От G. paranemachilii се отличава по: по-големите размери на крайните кукички
(0,017–0,018 за G. paranemachilii).
Намиран е на кожата, плавниците, хрилете и ноздрите на гостоприемник
Nemachilius strauchi, Kessler. Типичен вид е за водоемите във Средна Азия.
фиг. 34 Рисунка на хитиноидните части
на
Gyrodactylus
nemachilli
от
гостоприемник
Carassius
auratus
auratus.
A – крайна кука
В – средни куки и гръбна и коремна
съединителна пластина

Gussevia spiralocirra Kohn & Paperna, 1964 (фиг. 44)
/syn. Ancyrocephallus pterophylii Lucky, 1970; Urocleidoides spirallocira Kohn &
Paperna,1964; Kritsky and Thacher, 1984/
Гостоприемник: Pterophyllum scalare
Локализация: хриле
Местонаходище: гостоприемникът е внесен от Аржентина
Видът е установен в 10 от 10 изследвани риби – 100% при интензивност (4–41),
средно по 16 екземпляра на риба.
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фиг. 44 Рисунка на
хитиновите части
прикрепителния диск на
Gussevia spiralocirra от
гостоприемник
Pterophyllum scalare.
А – крайна кука
B – гръбна средна кука
C – гръбна съединителна
пластина
D – коремна съединителна
пластина
Е – коремна средна кука
Sciadicleithrum iphthimum Kritsky, Thatcher & Boeger, 1989 (фиг. 47)
Гостоприемник: Pterophyllum scalare
Локализация: хриле
Местонахождение: 10 гостоприемника са внесени от Аржентина, а 10 са от България
Видът е намерен в 7 от 10 изследвани риби – 70%, при интензивност 1–8 и
средно по 3 екземпляра на риба по скалариите, внесени от Аржентина, и по 9 от 10
изследвани риби – 90%, при интензивност 1–7, средно по 2 екземпляра на риба по
скаларии от български производители.
Този вид е описан от Kritsky et al., (1989) и е един от първите за рода. В рамките
на рода се включват бивши представители на род Gussevia и Urocleidoides. Всички
моногенеи от рода са представители по цихлидови риби от неотропичният регион.
Според достъпната ни литература е намиран веднъж в Европа (Levsen, 1994) и
доста по-често в Южна Америка (Kritsky et al. 1986; Thatcher, 1991; Kohn & Paiva, 2000;
Edgar-Franco Mendoza et al. 2005). У нас досега не е намиран.
Допълването на видовете от рода е свързано с изследвания на цихлидови риби
по възможност внесени от Южна Америка.
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фиг.
47
Рисунка
на
хитиноидните части
на
опистохаптора
на
S.
iphtimum
А – крайна кука
В – гръбна кука
С – коремна средна пластина
D – гръбна средна пластина
Е – коремна кука

Urocleidoides vaginoclaustrum Jogunoori, Kritsky,Venkatanarasaiah, 2004 (фиг.49)
Гостоприемник: Xiphophorus helleri; Poecilia reticulata
Локализация: хриле
Местонахождение: 12 гостоприемника са внесени от Аржентина, а 13 са от България
Видът е установен в 10 от 12 изследвани риби – 83,33%, при интензивност 4–41
и средно по 17 екземпляра на риба по гостоприемник X. helleri от Аржентина и 13 от 13
изследвани риби, при екстензивност 100% и интензивност 5–28, средно 15 екземпляра
на риба по гостоприемник X. helleri от български производители.
Освен това видът е установен и по гостоприемник Poecilia reticulata в 2 от 25
изследвани риби – 8 %, при интензивност 1–1, средно по 1 екземпляр на риба.

фиг.49 Рисунка на хитиновите части на Urocleidoides vaginoclaustrum
A – крайна кука
B – коремна средна кука
C – коремна средна пластина
D – гръбна средна пластина
E – гръбна средна кука
F – вагинален склерит
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Trianchoratus cf. acleithrium Price & Berry, 1966 фиг. 54
Гостоприемник: Trichogaster trichopterus
Локализация: хриле
Местонаходище: България, Аквариум
Видът е установен в 19 от 25 изследвани риби, т.е. при 76%, и интензивност от 2
до 61 екземпляра на риба. Trianchoratus acleithrium е вид първи за рода си. Той е
типичен за Trichogaster trichopterus, но е намиран и по друг вид риба Helostoma rudolfi
(Gelnar,1989).
В морфологично отношение видът, описан от нас, отговаря на този описан от
Gelnar (1989) и размерите на изследваните от нас екземпляри добре съвпадат с
измерените от него. Според същия автор видът няма съединителни пластини, а
рудиментарната кука в някои екземпляри може и да липсва. Тези белези са типични и
за изолираните от нас екземпляри. Ето защо определяме вида като Trianchoratus cf.
acleithrium. (Cf = compared from).
Фиг. 54 Рисунка на хитиноидните
елементи на Trianchoratus cf. acleithrium
А, Е – гръбни средни куки;
B – коремна средна кука;
D – рудиментарна коремна средна кука;
C – крайна кука

Heteronchocleidus buschkielli Bychowski, 1957 (фиг.56)
Гостоприемник: Betta splendens
Локализация: хриле
Местонаходище: България, Аквариум
Видът е установен в 10 от 20 изследвани риби, при екстензивност 50%, и
интензивност от 1 до 5 екземпляра на риба. Този вид моногеней е намиран и по друг
вид лабиринтова риба Macropodus opercularis.
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фиг.56 Рисунка на хитиновите части
на Heteronchocleidus buschkielli от
гостоприемник Betta splendens.
А, B, F – средни куки;
C – редуцирана средна кука;
E, G – съединителни пластини;
D – крайна кука

Морфологичните белези на твърдите части на опистохаптора съвпадат с тези
дадени от Биховский (1962).
Този вид е съобщаван в Чехия при изследване на лабиринтови риби от род Betta,
както внасяни от Азия, така и от аквариуми в Чехия (Rehulkova & Rehulka, 1999;
Rehulkova & Gelnar, 2002).
Capillostrongyloides sp. 1
Гостоприемник: Xiphophorus hellerii
Локализация: черва
Местонахождение: гостоприемникът е внесен от Аржентина.
Видът е установен в 9 от 12 изследвани риби – 75%, при интензивност 1–6
средно по 4 екземпляра на риба.
Род Capillostrongyloides Freitas et Lent, 1935 обединява 9 вида, паразитиращи в
червата на сладководни и морски риби (Moravec, 2001; Santos et al., 2008). Нематодите
от Xiphophorus hellerii, с които разполагахме, притежават характерните белези на род
Capillostrongyloides: стихосома изградена от един ред стихоцити; мъжките имат добре
развита мембранозна бурса, поддържана от два латерални лоба, в основата на всеки от
които се разполага голяма кръгла постклоакална папила (Фиг. 57); спикулното
влагалище е невъоражено; вулвата при женските е без кутикуларен израстък (Фиг. 57).
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Фиг. 57. Capillostrongyloides sp. 1
A – Заден край мъжки
B – Спикула
C – Вагина
D – Яйце, орнаментация на външната повърхност
E – Яйце, оптичен срез
Скали A, B, C – 0,05 mm;
D, E – 0,025 mm
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Capillostrongyloides sp. 2
Гостоприемник: Poecilia reticulata
Локализация: черва
Местонахождение: България
Видът е установен в 5 от 25 изследвани риби – 28 % при интензивност 1-2,
средно по 1 екземпляр на риба. Нематодите от Poecilia reticulata, с който разполагахме
притежават характерните белези на род Capillostrongyloides: стихосома изградена от
един ред стихоцити; мъжките имат добре развита мембранозна бурса поддържана от
два латерални лоба, в основата на всеки от които се разполога голяма кръгла
постклоакална папила

Фиг. 58. Capillostrongyloides sp. 2.
A – Заден край, мъжки;
B – Спикула;
C – Вагина.

Скали А, C, B – 0,05 mm
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5.2. Морфологично сравняване на видовете Gyrodactylus gurleyi G. kobayashii
Моногенеите от род Gyrodactylus Van Beneden & Hesse, 1863 са ектопаразити,
съобщени за 19 разреда костни риби в сладководни и соленоводни водоеми (Bakke et.
al, 2002). Род Gyrodactylus Nordmann, 1832 e много богат на видове, описани са 409
вида от около 400 вида гостоприемници (Harris et al., 2004). Разпознаването на видовете
става на база морфологични белези и размери на хитиноидните части на
прикрепителния диск.Някои видове гиродактилиди са много трудни за разпознаване,
поради което отношенията в рода не са напълно ясни. Сходните видове се обединяват в
т.нар. морфологични групи. Например такивa са G. wageneri group = G. wageneri
complex Malberg, 1957 (Ergens, 1980); G. eucalie species – group; G. arcuatus species –
group (Cable et al., 1999). Според размерите и рисунките, дадени от Гусев (1985)
намерените от нас видове G. gurleyi и G. kobayashii са много сходни.
Схематични рисунки на двата вида са представени на фиг. 65 и фиг. 66. В
настоящето изследване ние се опитахме да установим белези, по които двата вида се
различават най-ясно и да го потвърдим статистически.

Фиг. 66. Прикрепителен орган на G.
кobayashii.
Фиг. 65. Прикрепителен орган на
G. gurleyi.
Резултатите от t-теста на Стюдент-Фишер показаха достоверна разлика при
сравняването на 5 от 10 показателя: дължина на коремната пластина, обща дължина,
вътрешен израстък, основна дължина на средните куки и крайни куки. От това можем
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да направим извода, че тези наши данни (при направени измервания на 24 броя
паразити) потвърждават съществуването, наличието на два вида с много близки
морофологични параметри.
На фиг. 67 е сравнена вероятностната плътност на разпределение на ширината
на коремната пластина при двата вида. Резултатите показват наличие на два много
близки максимални пика – 17.75 µm за G. gurleyi и плато на около 17.5 µm за
G.kobayashii. Трябва да се отбележи обаче, че платото на 17.5 µm е с почти 3 пъти помалка плътност. От това можем да направим извода, че този морфологичен белег не
може да се използва при диференцирането на двата вида.
На фиг. 68 е сравнена вероятностната плътност на разпределение на дължината
на коремната пластина при двата паразитни вида. От графиката става видно, че за G.
gurleyi има два максимални пика – голям на 4.2 µm и малък на 2.8 µm. За вида G.
kobayashii е установен пик на 4.8 µm. Установените близки по стойности пикове
показват, че и този белег не е подходящ за диагностика на видовете.

Фиг. 67. Вероятностна плътност на разпределение на ширината на коремните пластини на
G. gurleyi и G.kobayashii .
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Фиг. 68. Вероятностна плътност на разпределение на белега дължина на коремната
пластина.

Фиг. 69. Вероятностна плътност на разпределение на белега ширина на гръбната пластина.
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На фиг. 69 е сравнена вероятностната плътност на разпределение на ширината
на гръбната пластина при двата вида. Резултатите показват наличие на един пик за вида
G. gurleyi – при 11 µm и два максимални пика за G. kobayashii, по-голям на 14.7 µm и
по-малък на 10.9 µm. Двата ясно изразени и различаващи се помежду си пикове дават
основание да приемем, че по този белег могат да се разграничат двата вида.
На фиг. 70 е сравнена вероятностната плътност на разпределение на дължината
на гръбната пластина при изследваните от нас видове. От анализа на резултатите се
вижда, че при G. kobayashii се установява един пик със стойност 1.55 µm, докато при
вида G. gurleyi са установени пикове на 1.85 µm (по-голям) и по-малък със стойност
1.25 µm. Този белег също не дава видими разлики между двата вида.

Фиг. 70. Вероятностна плътност на рапределение на белега дължина на гръбната пластина
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Фиг. 71. Вероятностна плътност на разпределение на белега обща дължина на средните куки
Резултатите от сравняването на вероятностната плътност на разпределение на
общата дължина при двата вида са представени на фиг. 71. Установените пикове са
много близки като стойност и големина. При вида G. kobayashii стойностите на
пиковете бяха намерени при 42.8 µm и 45.7 µm. При вида G. gurleyi максималните
пикове бяха установени при 42.2 µm и 45 µm. Този белег не показва почти никакви
разлики между изследваните от нас видове.
На фиг. 72 са представени данните от сравняването на вероятностната плътност
на разпределение на дължината на острието на средните куки при двата вида. За вида
G. gurleyi беше установен един много добре изразен максимален пик със стойност 17.6
µm. При другия вид се откроиха два пика. По-големият от тях е при 18.3 µm, втория
(по-слабо изразен) – при 16.8 µm. От това следва извода, че и този морфологичен белег
не може да се използва за различаване на двата вида.
Сравняването на дължината на вътрешните израстъци при двата вида е
представено на фиг. 73. От графиката се вижда, че има по един максимален пик за
сравняваните видове, като този при G. kobayashii е по-добре изразен. Неговата стойност
е 15.5 µm, а при G. gurleyi – 15 µm. Резултатите от графиката показват голямо
припокриване на стойностите за двата вида.
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Фиг. 72. Вероятностна плътност на разпределение на белега дължина на острието на
средните куки

Фиг. 73. Вероятностна плътност на разпределение на белега вътрешен израстък на
средните куки
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Фиг. 74. Вероятностна плътност на разпределение на белега основна дължина на крайните
куки
На фиг. 74 е сравнена вероятностната плътност на разпределение на основната
дължина при изследваните паразитни видове. При вида G. kobayashii се установиха два
равностойни по големина пика – на 29.2 µm и 33.2 µm. За другия вид беше открит само
един максимален пик със стойност 31.2 µm. От фигурата става ясно, че белегът основна
дължина на средните куки е показателен за разлика между двата вида.
На фиг. 75 е сравнена вероятностната плътност на разпределение на дължината
на крайните куки при двата вида. За вида G. kobayashii беше намерен само един слабо
изразен пик на 24.5 µm. За вида G. gurleyi се установиха два различни по големина
пика, доста по-добре изразени от този при G. kobayashii, със стойности съответно 21.4
µm и 19.3 µm. Резултатите показват, че този морфологичен белег може да се използва
при диференцирането на двата вида.
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Фиг. 75. Вероятностна плътност на разпределение на белега обща дължина на крайните
куки
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Фиг. 76. Вероятностна плътност на разпределение на белега дължина на собствените куки
на крайните куки
Последният показател, който сравнихме при проучваните от нас видове, е
размер на собствените крайни куки. Резултатите са показани на фиг. 76. От графиката
се вижда, че и при двата вида има по един максимум, но този при G. gurleyi е доста подобре изразен. За G. kobayashii стойността на пика е 4.45 µm, а за G. gurleyi – 4.05 µm.
Много по-добре изразеният пик при G. gurleyi ни дава основание да смятаме, че и този
белег е показателен при сравняването на двата вида.
Резултатите от сравняването на вероятностната плътност на разпределение като
цяло показаха добре изразена разлика между двата вида при сравняването на следните
морфологични параметри: ширина на гръбната пластина, основна дължина на средните
куки, дължина на крайни куки и дължина на собствени крайни куки. Тези наши
измервания потвърждават изследванията на Гусев (1985) за близките морфометрични
данни за двата вида. Резултатите от t-теста на Стюдент-Фишер показаха достоверна
разлика при 5 от 10 морфологични показатели, което означава, че двата вида много
трудно могат да се разграничат само по морфологични белези. Освен морфологичните
методи трябва да се използват съпътстващи методи за доказване видовата
принадлежност.
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6. ХЕЛМИНТОФАУНА ПО ГОСТОПРИЕМНИЦИ
В тази глава са направени таблични обобщения на установените видове
хелминти за всеки гостоприемник, и е обърнато внимание на най-масовите за всеки
гостоприемник видове, както и най-рядко срещаните. За всеки вид изследвана риба са
дадени параметрите на опаразитеност.

7. ОБОБЩЕНИЯ И ИЗВОДИ
Обект на проведеното изследване са аквариумни видове риби, които са наймасово срещани в търговските центрове. Обърнато е внимание на видове риби, които са
внесени в страната от други страни, както и на такива, които са интродуцирани във
водоеми.
Аутопсирани са общо 390 екземпляра риби от 16 вида, като най-много
представители има на семейство Шаранови (Cyprinidae) – 5 вида, Живородни
(Poecilidae) - 4 вида, Цихлиди (Chichlidae) - 2 вида, Харацинови (Characidae)-2 вида,
Лабиринтови (Osphronemidae)- 2 вида, слънчеви костури (Centrarchidae)-1 вид. В
резултат на проучването са установени 31 вида хелминти: 26 вида от клас Monogenea, 1
вид от клас Trematoda и 4 вида от клас Nematoda;
Установените видове хелминти могат да се поделят на две групи:
1. Хелминти с подчертано патогенно действие. Към тях се отнасят видовете
Dactylogyrus vastator, Gyrodactylus medius, Pseudocapillaria tomentosa, Diplostomum
volvens
2. Хелминти, за които няма данни за патогенност – всички останали.
Направен е анализ епизоотологичното значение на патогенните видове
хелминти.
Направени са морфологични проучвания, описания, рисунки и снимки на всички
видове хелминти. Направен е анализ на хелминтофауната по гостоприемници.
Carassius auratus auratus e най-опаразитен вид риба с най-висока екстензивност
и интензивност на инвазия. По него са определени 15 вида хелминта с интензивност от
1 до 2000 екземпляра на риба. Pterophyllum scalare е опаразитен с три вида хелминти
при интензивност от 1 до 48 екземпляра на риба. X. helleri е опаразитен с 2 вида
хелминти с интензивност от 1 до 66 екземпляра на риба.
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Видовете риби с най-малко видове хелминти и най-ниски параметри на
опаразитеност са: P. sphenops и G. holbrooki, съответно обща интензивност от 1 до 2
екземпляра на риба и 1 екземпляр на риба.
Неопаразитени видове риби са C. nigrofasciatum, Brachydanio rerio и P. innesi.
При статистически анализ на 10 морфометрични показателя на 2 морфологично
близки вида G. gurleyi и G. kobayashii бе установено, че двата вида могат да се
различават по следните показатели: ширина на гръбната пластина, основна дължина на
средните куки, дължина на крайни куки и дължина на собствени крайни куки.
Проведеното изследване показва, че с видовете риби от Сингапур и Аржентина
са внесени екзотични видове хелминти.
Установени патогенни видове хелминти са: Dactylogyrus vastator, Gyrodactylus
medius, Pseudocapillaria tomentosa, Capillaria pterophylli larvae и Diplostomum volvens.

7.3. СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА
Проведени са хелминтологични проучвания на 16 вида аквариумни риби.
Проучена е морфологията на установените видове хелминти, представени са описания,
оригинални рисунки и снимки. Съпоставени са морфометричните данни с тези на
предишни автори. Направен е анализ ха хелминтите по гостоприемници.
В резултат на проведените изследвания се очертават следните по-важни
приноси:
1. За първи път в България е проведено хелминтологично изследване на аквариумни риби,
отглеждани в български ферми, уловени от водоеми в страната и внесени от Сингапур и
Аржентина;
2. За първи път за хелминтофауната на аквариумните риби в България се съобщават 31
вида хелминти.
3. За първи път е направен анализ на опаразитеността по гостоприемници и са посочени
най-опаразитените видове, които могат да разпространяват паразитозите.
4. За пръв път е съобщен G. nemachilii за гостоприемника C. auratus auratus
5. За пръв път са съобщени представители на род Capillostrongyloides по аквариумни риби
в България
6. За пръв път е съобщен U. vaginoclaustrum за гостоприемника P. reticulata.
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