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1. УВОД
Специфичното географско положение на България в центъра на
Балканския полуостров обуславя голямо разнообразие на уникални екосистеми, а
преплитането на различни климатични елементи, липсата на кватернерни
заледявания и наличието на планински масиви с различна възраст предопределят
висок ендeмизъм сред растенията и животните. Това е една от причините за
изграждането на национална мрежа от защитени територии, която заема 4,9% от
територията на страната, като техният избор обикновено е свързан с уникални
ландшафтни обекти или с наличието на ендемични или застрашени видове.
Странджа е един от най-интересните райони в Европа от биогеографска
гледна точка. Растителността е с голямо видово обилие и силно изразен
реликтен и ендемичен характер. Разнообразието на хабитати в ПП «Странджа» е
причина за включването му в CORINE мрежата. Запазването на уникалните
горски съобщества лежи в основата за включването на 5 резервата в границите на
парка. На територията на Странджа в голяма степен за проучени могат да се
считат флората и отделни групи гръбначни животни. За групите на почвената
мезофауна изцяло или частично липсва информация, а безгръбначните се
считат общо като средно до слабо проучени.
Нематодите се срещат с голямо разнообразие и плътност във всяка
почва и са считани за група с потенциал като биоиндикатори на нарушения в
почвата. Структурните и функционалните показатели на нематодните
съобщества са удобен инструмент за описание на състоянието на почвата и
респективно на местообитанията. Проучвания на групата се провеждат, с цел да
се използва индикаторния им потенциал за оценка на замърсяване с тежки
метали и радиоактивни елементи, пестициди, „парниковия ефект” и др. От
голямо значение е при такива изследвания да има сравнителни данни за
3

функционалните и структурни параметри на нематодите от естествени
екосистеми.
Уникалната
с
растителността
си
и
специфичните
почвеноклиматични условия, Странджа предполага и голямо видово богатство
при свободно живеещите и растително паразитни нематоди. Известните до
момента данни за почвените нематоди от Природен парк «Странджа» са оскъдни
и се отнасят за едва 38 вида.
Основен обект на настоящето изследване са почвените свободно
живеещи и растително паразитни нематоди от територията на природен парк
Странджа.
2. НАУЧЕН ПРОБЛЕМ
Природен парк “Странджа“ е обявен като Народен парк през 1995 година
(ЗЗП), „за да бъде опазена дългосрочно уникалната природа във водосборите на
реките Велека и Резовска и да се осигури устойчиво социално-икономическо
развитие на района“, а от 2000 година е прекатегоризиран на Природен парк
(ЗЗТ). В парка има преобладаваща реликтна и ендемична растителност
разпространена върху уникални почвени типове, някои от които разпространени
само в този район за Европа.
Това е единствената българска територия от петте приоритетни за опазване
територии в Централна и Източна Европа. В границите на парка са установени
121 вида хабитати, като по този показател паркът е на първо място сред
защитените територии в Европа (Гусев и Цонев, 2014)..
На територията на ПП „Странджа” са установени над 1300 вида
безгръбначни животни, от които 296 са определени като консервационно
значими, а 51 вида са защитени. Това е един от показателите за голямата
консервационна значимост на местообитанията в парка. Счита се, че реалният
брой на редките, ендемични и реликтни видове безгръбначни животни е много
по-висок (Големански и др., 2005, Hubenov, 2007).
Нематодите са функционално разнообразни и разпространени повсеместно
като реагират бързо на промените на околната среда. Структурата и обилието на
нематодната фауна се използват като индикатори за почвеното здраве при
различни местообитания и условия (Neher, 2001). Тясната връзка между
почвените характеристики и обилието на различните функционални гилдии
нематоди се използва при създаването на различни критерии за оценка на
почвата (Fiscus & Neher, 2002, Sanzes-Moreno et al., 2006; Leroy et 2009).
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Нематодната фауна на района е слабо проучена. В публикация за видовия
състав и разпространението на семейство Criconematidae в България Gateva et al.
(1991) съобщават 7 вида от три рода от Североизточна част на Странджа.
Изследванията са провеждани в района на гр. Малко Търново, с. Граматиково, с.
Българи и устието на р. Ропотамо (последният район не влиза в границите на
природен парк Странджа). Илиев (1992) проучвайки нематодната фауна в пасища
около строящата се Трета металургична база – Дебелт съобщава и един вид от
района на природния парк. Лазарова и др. (Lazarova et al., 1998) изучавайки
нематодите от род Tripyla съобщава за 3 вида от 4 местонаходища в рамките на
парка. От района на парка има изследване сладководната нематофауна от 9
различни точки по течението на р. Велека и са съобщени 56 вида (Stoichev,
Varadinova, 2011). Най-малко 28 от тях са установавяни и в почви от други райони
на страната и би следвало да присъстват и в сухоземните хабитати от района на
парка.
В заключение от направения обзор на литературните източници може да се
заключи, че:
Безгръбначната фауна на парка е частично или слабо проучена при
различните групи.
Почвените нематоди са една от най-разпространените групи животни,
заемаща почти всички нива в трофичните мрежи на педофауната. Те се
използват успешно за биомониторингови изследвания.
Почвените нематоди в ПП Странджа са проучвани спорадично, като
съобщените 38 вида (около 6% от установените в България видове) са намерени
при няколко маршрутни изследвания. Липсват данни за повечето разреди, както и
каквито и да е ценологични проучвания на групата.
3. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Цел на настоящата работа е да се проучат почвените нематодни съобщества в
представителни местообитания в Природен парк „Странджа”. Във връзка с
изпълнението й си поставихме следните задачи:
Инвентаризация на биологичното разнообразие на съобществата на
почвени свободноживеещи и растително паразитни нематодни в
представителни за парка местообитания
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Проследяване на сезонните промени в следните структурни параметри на
нематодните съобщества: обилие по относителна плътност, доминантна
структура, трофични групи и функционални гилдии
Оценка на състоянието на изследваните местообитания чрез показателите:
зрялост на нематодните съобщества, основни пътища на разграждане на
органичната материя в почвата и структура на трофичните мрежи

4. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
4.1. ТЕРЕННА РАБОТА
4.1.1. Площадки на проучване Общо бяха обследвани 16 площадки. Обхванати
са възможно най-голям брой специфични за планината местообитания с
консервационно значение. За проследяване на сезонната динамика в нематодните
съобщества бяха избрани 7 стационарни площадки в основни типове
местообитания (маркирани в сиво в Таблица 4.1). Те бяха разпределени
относително равномерно спрямо растително климатичните зони в района на
парк Странджа: I - Крайбрежна област, II - Област на зелениките, III - Висока област,
IV - Северозападна засушлива област. (Таблица 2).
Таблица 2. Избрани площадки на територията на планината и ПП „Странджа”, в
които са взимани почвени проби за определяне на видовия състав и сезонната
динамика на нематодните съобщества
№

І-1

Местност

Хабитат

ЗМ Устие
на р.
Велека

Лонгозна заливна гора от полски ясен Fraxinus oxycarpa Willd и черна елша Alnus glutinosa Gartn. с тревно покритие от
житни – Luzula sp., Festuca sp., шавар Cyperus sp., блатна перуника - Iris
pseudacorus L., блатно кокиче – Leucojum
aestivum L., коприва – Urtica dioica L.,
пипериче – Polygonum sp., блатен лапад –
Rumex hydrolapathum Huds., папур – Typha
latifolia L. и. др.

Геогр.
коорд
инати

N42°03
' 39.6''
E27°57
'55.2''

Надмо
р.
височ
ина

Почви

5m

Алувиални и
алувиалноливадни
(Fluvisols) и
блатни почви
(Gleysols).по
FAO
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І-2

І-3

”
м.Бутамята
в ЗМ
“Силистар

до с.
Резово

ІІ-1

м. „Св.
Илия” –
с. Кости

ІІ-2

ЗМ
Марина
река - 1

ІІ-3

ЗМ
Марина
река - 2

Дъб – обветрени гори от благун - Quercus
frainetto Ten. и цер – Q. cerris L. с подлес от
бодлив залист – Ruscus aculeatus L.,
бодливолиста зайча сянка – Asparagus
acutifolius L. житни треви, кримско
зарасличе – Symphytum taurium Willd.,
черноморска ведрица – Fritillaria pontica
Wahlenb., кавказка (безстъблена) иглика –
Primula acaulis ssp. rubra (L.) и. др.

Лонгозна гора от полски ясен - Fraxinus
oxycarpa Willd, черна елша - Alnus glutinosa
Gartn., подлес не е формиран

Крайречни тревни съобщества на място
на обработваеми площи с единични
дървета черна елша - A. glutinosa, върба Salix sp., орех - Juglans regae L.,, къпинаRubus sp., Poacea, Fabacea, коприва - Urtica
dioica и др. тревисти растения.
Ограничени към склона на планината с
вековни дървета от лъжник - Q.
hartwissiana Stev.и цер - Q.cerris и младо
изкуствено насаждение от лъжник
Съобщество на източен бук - Fagus
orientalis Lipsky и източен горун - Q.
polycarpa Schur. с плътен подлес от
странджанска зеленика – Rhododendron
ponticum L. и единични храсти на
странджанско бясно дърво - Daphne pontica
L., подезичен залист – Ruscus hypoglossum L.
пролетна циклама - Cyclamen coum Mill.,
светлика - Lusula sp
Източен горун - Q. polycarpa с единични
храсти от странджанска зеленика – Rh.
ponticum, мушмула - Mespilus germanica L.,
къпина – Rubus sp., пролетна циклама –
C. coum , странджанско бясно дърво – D.
pontica, издънки и семеначета от горун и
различни житни, (сечище след
възобновителна сеч)

15 m

Плитки светли
лесивирани
почви със
силикатни
скали по
повърхността
(Luvisols albic
FAO)

N41°59
'01"
E28°01
'41"

15 m

Ливадноблатни (Mollic
Gleyisols) богати,
много влажни
до
преовлажнени,
FAO

N42°03
'23,3"
E27°45
'51"

105 m

Алувиалноливадни
(Fluvisols, FAO)

250 m

Жълтоземноподзолистите
почви (Stagnic
Alisols, FAO)

265 m

Жълтоземноподзолистите
почви (Stagnic
Alisols, FAO)

N42°03
'10.3''
E27°59
'13.4''

N42°06
'41,7"
E27°45
'53"

N42°06
'58"
E27°45
'54"
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ІІ-4

ІІ-5

резерват
"Силкосия"

м. „Бялата
пръст”-1

Събщество на източен горун - Q. polycarpa
и източен бук - F. оrientalis с единични
растения странджанска зеленика - R.
ponticum, пролетна циклама - C. coum,
странджанско бясно дърво - D. рontica и
др.
Съобщество от източен горун - Q.
polycarpa Schur. с примес от единични
представители на източен бук - Fagus
orinetalis Lipsky с подлес от мушмула Mespilus germanica L., странджанско бясно
дърво – Daphne pontica L., глог – Crataegus
monogyna Jacq., кавказка (безстъблена)
иглика – Primula acaulis ssp. rubra (L.)L.,
пролетна циклама – Cyclamen coum Mill,
кримско зарасличе – Symphytum tauricum
Willd., форскалиев конски босилек –
Salvia forsskahlei L., лазаркиня – Asperula
odorata L., житни и др.

N42°18
'60"
E25°35
'14"

N42 05
47.2
E27 39
54.4

230 m

Канелено
кафяви почви
(Cambisols
chromic, FAO)

260 m

Жълтоземнопсевдоподзоли
сти (Alisols,
FAO)

N42 05
47.7
E27 39
55.0

258

ІІ-6

м. „Бялата
пръст”-2

Източен бук - Fagus orinetalis Lipsky с
подлес от странджанска боровинка –
Vaccinium arctostaphylos L., житни

ІІ-7

с.
Кондолово

Съобщество на източен горун - Q.
polycarpa, благун - Q. frainetto и памуклийка
- Cistus incanus L.

N42°06
'02"
E27°40
'53"

270 m

м.
Индипасха

Гора от източен бук - F. оrientalis и
източен горун Q. рolycarpa с подлес от
колхидски джел - Ilex colchica Poj

N42°00
'16.9"
E
27°39'0
9.2"

211 m

ІІ-8

ІІІ-1

ІІІ-2

м.
Даскалите

м. Пропада

Съобщество на източен бук - F. orientalis,
лавровишня - Laurocerasus officinalis
M.J.Roemer, колхидски джел - Ilex colchica
Poj., подезичен залист - Ruscus hypoglossum
L., странджанско бясно дърво - D. pontica
и др.
Съобщество на източен бук Източен бук
- Fagus orientalis Lipsky и единични дървета
на обикновен габър – Caprinus betulus L. и
беден подлес от странджанско бясно
дърво Daphne pontica L., пролетна циклама
- Cyclamen coum Mill., лазаркиня – Asperula

N41°51
'40"
E27°20
'21"

N41°58
'54"
E27°29
'32"

420 m

385 m

Жълтоземноподзолисти
(псевдоподзоли
сти
(Alisols, FAO)
Канелени
горски
(Chromic
Cambisols FAO)
Оподзолени
канелени
горски почви Планосоли
(Planosols,
FAO)
Канелени
горски почви
Планосоли
(Planosols,
FAO )
Рендзини,
плитки
канеловидни
лесивирани
почви и
карбонатни
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odorata L., житни и др.

скали (Leptosols
rendis FAO)

ІІІ-3

До
с.Сливаров
о

Съобщество на калуна Calluna vulgaris
върху карст

N41°57
'38"
E27°39
'35"

ІV-1

над р.
Младежка

Рядка гора върху карс - съобщество на
келяв габър - Carpinus orientalis Mill., цер Quercus cerris L. и люляк - Syringa vulgaris L.

N42°09
'00.9"
E27°21
'44.2"

224 m

220 m

Почвите са
плитки,
каменливи, от
типа канелени
горски (Chromic
Cambisols FAO)
Канеленовидни
те лесивирани
почви (Chromic
Luvisols, FAO) (

Съобщество от вековни дървета
Рендзини,
странджански дъб (лъжник) - Quercus
плитки
hartwissiana Stev. и цер - Q. cerris с подлес
N42°11
канеловидни
от келяв габър - Carpinus orientalis Mill.,
ЗМ
'37.3"
лесивирани
ІV-2
дрян – Cornus mas L., кучешки дрян –
319 m
"Батака"
E27°19
почви и
Cornus sanguinea , мъждрян – Fraxinus ornis
'35.8"
карбонатни
L., клен – Acer campestre L. житни треви,
скали (Leptosols
черноморска ведрица - Fritillaria pontica
rendis FAO)
Wahlenb., здравец - Geranium sp. и др.
*Растително-климатични зони: І-Крайбрежна област; ІІ-Област на зелениките; ІІІ-Висока област; ІVСеверозападна засушлива област

4.1.2. Събиране на почвени проби
Във всяка стационарна площадка при всяко взимане са събрани по 10
сборни почвени проби, а за фаунистичен анализ по 5 сборни почвени проби.
Всяка сборна проба се състои от 10 части, взети със сонда и разположени
зигзагообразно върху площ от около 100 m2. Сондата е с диаметър 2.0 см и
взиманията са от почвения хоризонт 0-20 см, като е изключена листната постилка.
След претегляне и хомогенизиране на всяка от пробите са направени извадки от
по 100 гр. и от тях са изолирани нематодите. Пробите бяха съхранявани в
найлонови торби, пренасяни и обработвани в рамките до 5 дни след периода на
събиране. До промиването им са съхранявани при температура до 10оС в
хладилник.
4.2. ЛАБОРАТОРНА ОБРАБОТКА
4.2.1. Изолиране, фиксиране и монтиране на нематодите
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От всяка проба след претегляне и хомогенизиране е направена извадка от по
100 g почва. Тя е изолирана по метода на Bearman с модификация на Hooper
(1990), с 48 часова експозиция върху сита с размер на порите 500 µm.
Екстрахираните екземпляри са преброявани на живо по метод на van Bezooijen
(2006) и след внимателно нагряване до То=55оС за 3 минути са фиксирани във 4%
формалдехид. От всяка проба под бинокуляр беше монтирана по най-малко 200
нематоди на полутрайни микроскопски препарати по метода на Парамонов (1963),
останалите се съхраняват или бяха използвани за направата на трайни
микроскопски препарати по бързия метод на Seinhorst (1959).
За определяне на цистообразуващите нематоди допълнително бяха промити
проби по метода на Oostenbrink (1950). От изолираните цисти бяха направени
срези на вулварни конуси, обезцветени в лактофенол и монтирани в глицеринжелатин (Benzooijen, 2006).
4.2.2. Идентификация на материала.
Идентификацията на материала е извършена под бинокулярен
трансмисионен микроскоп Leitz Laborlux D, а фотографиите под микроскоп
Olympus XP 51, с камера DP70. Всички монтирани екземпляри са определени до
род, а полово зрелите до вид. Изключение правят представителите на родовете от
семейство Rhabditidae, за които не са намерени мъжки екземпляри.
Идентификацията беше извършена въз основа на следните
таксономични работи: Andrassy (1982, 1984, 1985, 1991, 1992b, 1993, 2001; 2008);
Bongers, (1988), Brzeski (1998) Choudhary и Jairajpuri (1984); Элиава и др., (1980);
Jairajpuri и Ahmad (1992); Рысс, (1988); Peňa-Santiago и Coomans, (1994a,b,c,d);
Vinciguerra (1986); Vinciguerra и Orcelli (2006); Zell (1993); Holovachov (2007) и др.
4.3. АНАЛИЗ НА НЕМАТОДНИТЕ СЪОБЩЕСТВА
4.3.1. Таксономична структура – видов и родов състав
Таксономичната структура е разгледана въз основа на наличието на отделните
таксони нематоди в дадено вземане и площадка.
4.3.2. Обилие и доминантна структура
4.3.2.1. За всяка площадка и всяко взимане е изчислено общото обилие
на m2 – А
А = [Σa1...10/(n x s)]/k
10

където а – установеният брой нематоди в една сборна проба ; n – броят на
сондите за една сборна проба; s - лицето на сондата; k- брой на сборните проби
за дадено взимане от площадка
Построени са графики, отразяващи сезонната динамика на обилието на
видовете в стационарните площадки през изследвания двугодишен период. С
помощта на непараметричния еднофакторен дисперсионен анализ, тест на
Kruskal-Wallis са доказани различията в средните стойности на обилието по
сезони. Използван е Tukey тест за множествено сравнение по двойки, при ниво
на значимост α = 0.05.
4.3.2.2. Относителната плътност на всеки таксон на m2
4.3.2.2. За описване на доминантната структура в изследваните
съобщества беше използван показателя за доминиране
pi = (ni/N).100, (i = 1, 2, 3 …….S)
където, pi – показател за доминиране; ni - брой екземпляри на вида в проба; N –
общ брой екземпляри в пробата ; S – брой видове в пробата
и скалата с критерии за оценка на Engelman (1978).
Еудоминанти (Eu)
Доминанти (Dо)
Субдоминанти (Sd)
Рецеденти (Rе)
Субрецеденти (Sr)

40 – 100 %
12,5 – 39,9 %
4 – 12,4 %
1,3 – 3,9 %
0,1 – 1,2 %

4.3.3. Границите на срещаемост на отделните таксони бяха оценявани по
класификацията на Hanski (1982)
Основни – над 70% срещаемост
Второстепенни – от 40 до 69%
Сателитни – под 40%
4.3.4. Сходство на съобществата
Направена е оценка на сходството по количествен състав между отделните
местообитания с помощта на индекса Bray-Curtis (BCij):
BCij= 2Cij/(Si+Sj)
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където, Cij е сумата от по-малките стойности на видове, които са общи за двете
местообитания, а Si и Sj са общия брой екземпляри установени в площадка i и
площадка j.
Данните за числеността са предварително трансформирани с log (x+1), с
цел редуциране значимостта на много високите стойности.
Използван е кластърен анализ за построяване на дендрограма на сходство
въз основа на индекса на Bray-Curtis, с метод на присъединяване на кластерите
UPGMA (unweighted pair-group method using arithmetic averages).
Степента на сходство между съобществата е оценено с 5 балната скала на
Злотин (1975)
много високо, ако е по-голямо от 85%
високо - 85-55%
средно - 55-35%
ниско, ако е по-малко от 35%
и ако отсъстват общи видове - 0%.
4.3.5. Трофични групи
Всички екземпляри бяха разпределени по трофични групи въз основа на
класификацията на Yeates et. al. (1993) с корекции за представителите на род
Filenchus (Okada et al., 2002; 2005).
Обилието на трофичните групи бе изчислено въз основа на относителната
плътност на m2 на включените в нея таксони
4.3.6. Основни жизнени стратегии и зрялост на нематодните съобщества
Таксоните са разпределени в зависимост от жизнената си стратегия в 5 групи
по скала с-р от 1 до 5 (Bongers, 1990; Bongers, et. al., 1995; Bongers, 1999)
4.3.6.1. Индекс на зрялост на нематодните съобщества (MI, Maturity index,
Bongers, 1990; 1999).
MI = ∑c-pi . pi
където,
c-pi – стойност на с-р за i-ия таксон; pi – относително участие на
рода i в пробата
МІ е усреднена стойност на индивидуалните с-р – стойности за индивидите
в дадена проба, и на практика варира от 1 – за силно обогатени почви, до 3-4 при
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естествени условия. При изчисленията се изключват растителноядните нематоди
(група 1 според класификацията на Yeates et al., 1993).
4.3.6.2. Индекс на растително паразитните нематоди в съобществото
(PPI, Plant Parasite Index – Bongers, 1990; Bongers, Bongers, 1998)
PPI = ∑p-pi . pi
където, p-pi – стойност на с-р за i-ия таксон; pi – относително участие на
рода i в пробата
РРІ е усреднена стойност на индивидуалните с-р – стойности за екземплярите от
трофична група 1- на хранещите се с растения (според класификацията на Yeates
et al., 1993) в дадена проба.
4.3.7. Функционални гилдии
Съчетават концепциите за трофичните групи и основните жизнени
стратегии чрез структурирането по с-р скалата, като нематодите се разделят по
гилдии във всички взимания и площадки, според възможните комбинации
(Таблица 5).
Таблица 5. Функционални гилдии – възможни комбинации на трофичните
групи и жизнените стратегии (по Bongers, Bongers, 1998)
ср-1

ср-2

ср-3

ср-4

ср-5

Pl-2

Pl-3

Pl-4

Pl-5

Ba-2

Ba-3

Ba-4

Хранещи се с гъби

Fu-2

Fu-3

Fu-4

Хищници

Ca-2

Ca-3

Ca-4

Ca-5

Om-4

Om-5

Растителноядни
Хранещи се с бактерии

Всеядни

Ba-1

4.3.8. Трофичните мрежи
За да се изясни структурата, статуса и функционалността на трофичните мрежи
на почвените нематоди, както и достъпността на хранителните ресурси е
използван метода за фаунистичен анализ на Ferris et al. (2001).
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Изчисляват се два индекса въз основа на обилието на нематодите в отделните
гилдии и коефициент кe,b,s отразяващ индикаторната тежест на всяка гилдия при
разполагането им по траекториите на обогатяване и структуриране
4.3.8.1. Обогатителния индекс (EI)
ЕІ = 100 (e/(e + b)
където е - обилието на екземплярите в гилдиите на обогатителния компонент със
съответната тежест на всяка гилдия ке;
b - обилието на екземплярите в гилдиите на базисния компонент със
съответната тежест на всяка гилдия кb.
4.3.8.2. Структурен индекс (SI)
SI = 100 (s/(s +b))
където s e обилието на екземплярите в гилдиите на структуриращия компонент
със съответната тежест на всяка гилдия кs; b е обилието на екземплярите
в гилдиите на базисния компонент със съответната тежест на всяка
гилдия кb.
Разположението в квадрант А – показва обогатени, но нестабилни условия, с
преобладаващи гилдии, индикатори на обогатителния компонент (Ba1); в
квадрант В – обогатени ,но стабилни условия – преобладаващи са гилдиите от ср2÷4; в квадрант С – структуриращи условия на трофичните мрежи с пребладаващи
елементи от гилдиите ср-3÷5; квадрант D – базисни условия на трофичните
мрежи, слабо структурирани, слабо обогатени, деградирали или в първична
сукцесия.
4.3.9. Основни пътища на разграждане на органичните вещества
Използвани и сравнени бяха следните индекси за оценка на преобладаващите
канали за разграждане на органичната материя:

4.3.9.1. Индекс на пътищата на разграждане на оргеничната материя – CI
(Ferris et al., 2001)
СІ = 100 (Ba1/(Ba1 + Fu2))
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където Ba1 - обилието на екземплярите в гилдията на опортюнистичните,
хранещи се с бактерии нематоди със съответната тежест за гилдията – 3,2;
Fu2 - обилието на екземплярите в гилдията на нематодите, хранещи се с
хифи, в случая показател за обогатени условия със съответната тежест на
гилдия – 0,8.
4.4. Използвани програмни продукти
При обработка на данните и текста, както и за визуализиране на резултатите
бяха използвани следните програми: Microsoft Office 2003 (Word, Excel),
SigmaStat, Sigma Plot, Primer version 6.1.6. и Past version 2.05.
5. ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ
5.1.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ВИДОВИЯ СЪСТАВ В ТИПОВИ
МЕСТООБИТАНИЯ В ПРИРОДЕН ПАРК СТРАНДЖА ПЛАНИНА НА ПОЧВЕНИ
СВОБОДНОЖИВЕЕЩИ
И
РАСТИТЕЛНОПАРАЗИТНИ
НЕМАТОДИ
(КЛАС
NEMATODA)
Изолирани и фиксирани бяха 324 155 екземпляра почвени нематоди от 675
проби. Бяха изработени 928 полутрайни микроскопски препарата по метода на
Парамонов (1963) и 54 трайни микроскопски препарата по метода на Benzooijen
(2006). Нематодите бяха идентифицирани до вид/род и само ларвните стадии на
семейство Rhabditidae бяха определени до ниво семейство.
Идентифицирани бяха 228 вида нематоди, принадлежащи към 118 рода от
49 семейства на 12 разреда. Четиридесет и девет вида са нови за фауната на
България. Други 25 вида бяха идентифицирани като sp. и някои от тях може да се
окажат нови за науката. От останалите видове 133 са нови за района на ПП
Странджа.
Установените видове нематоди, представени в систематичен ред и тяхната
срещаемост с класове по Hanski (1982) в 16 площадки на изследване са дадени подолу. Новите за страната таксони са отчелязани със “#”, а новите за района на
парка със ‘*”.

Списък на установените в ПП Странджа почвени нематоди
Ordo A R E O L A I M I D A
DIPLOPELTIDAE
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Cylindrolaimus communis de Man, 1880 – ІІ-1, ІІ-4, ІІІ-2 – St (19%)
HALAPHANOLAIMIDAE
#Aphanolaimus pseudoattentus Coomans & de Waele 1983 - ІІІ-2 - – St (6%)
Ordo C H R O M A D O R I D A
ACHROMADORIDAE
*Achromadora micoletzkyi (Stefanski, 1915) – II-5, III-1, IV-2 - St (19%)
#Achromadora pseudomicoletzkyi van der Linde, 1938 – IV-2 - St (6%)
*Acromadora ruricola (de Man, 1880) – I-1, II-4, III-1, III-2 - St (31%)
Ordo D E S M O D O R I D A
DESMODORIDAE
Prodesmodora circulata (Micoletzky, 1913) – I-2, II-2, II-5, II-8, IV-1, IV-2 – St (38%)
#Prodesmodora cf. arcticus Mulvey, 1969 – IV-2 – St (6%)
Ordo D O R Y L A I M I D A
BELONDIRIDAE Thorne, 1939
#Axonchium nairi Altherr, 1974 – II-4 – St (6%)
#Dorylaimellus cf. (globatus Yeates, 1970) – I-1, I-3, II-3, III-2 – St (25%)
*Dorylaimellus montenegricus Andrassy, 1959 – IV-12 – St (6%)
#Oxydirus oxycephalus (de Man, 1885) – I-1, I-2, I-3, II-4, IV-2 – St (31%)
APORCELAIMIDAE Heyns, 1965
#Aporcella simplex (Thorne & Swanger, 1936) – I-2, II-2, II-5, III-2 – St (25%)
Aporcelaimellus obtusicaudatus (Bastian, 1865) – I-1, I-2, I-3, II-1, II-2, II-3, II-4, II-6, II-7,
III-3, IV-1, IV-2 – Ba (75%)
*Aporcelaimellus paraobtusicaudatus (Micoletzky, 1922) – II-1, II-4, II-7, IV-2 – St (25%)
*Aporcelaimus cf. (superbus (de Man, 1880) I-2, I-3, II-1, II-3, II-5, II-6, II-8, III-2, IV-1,
IV-2 – Sc (63%)
#Metaporcelaimus labiatus (de Man, 1880) II-4, III-2 – St (13%)
*Paraxonchium laetificans (Andrassy, 1956) – I-2, II-1, II-2, II-7, III-1, III-2, III-3, IV-2 –
Sc (50%)
#Sectonema cf. (demani Altherr, 1965) ) – I-2, II-1, II-4, II-8, III-2, III-3, – St (38%)
DISCOLAIMIDAE Siddiqi, 1969.
*Discolaimium sp. – II-4 – St (6%)
*Discolaimus major Thorne, 1939 . – II-4 – St (6%)
#Discolaimus texanus Cobb, 1913. – II-4 – St (6%)
DORYLAIMIDAE de Man, 1876
*Laimydorus acris (Thorne, 1939) – I-1, I-2, II-1, II-2, II-4, II-5, II-8, III-1, IV-2 – Sc
(56%)
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*Mesodorylaimus bastiani (Buetschli, 1873) – I-2, II-1, II-2, II-4, II-6, II-8, III-2, IV-2 – Sc
(50%)
M. meyli (Andrassy, 1958) – I-1, I-2, I-3, II-3, II-4, II-6, II-7, II-8, III-1, III-2, IV-1, IV-2
– Ba (81%)
*Prodorylaimium brigdamense (de Man, 1876) – II-2 – St (6%)
*Prodorylaimium stenosoma (de Man, 1876) – I-3, II-3, II-4, IV-2 – St (25%)
LEPTONCHIDAE Thorne, 1935
*Doryllium sp1 – IV-1 – St (6%)
*Doryllium sp2– IV-1 – St (6%)
#Gymnotyleptus gymnochilus (Loof, 1964) III-1 – St (6%)
*Tylencholaimellus sp. – I-1, III-1, III-2, IV-2 – Ba (25%)
LONGIDORIDAE Thorne, 1935
*Longidorus elongatus (de Man, 1876) Thorne et Swanger, 1936 – I-2, II-4 – St (13%)
*Longidorus intermedius Kozlowska and Seinhorst, 1979 – I-2, II-1, II-2, II-6, II-7, – St
(13%)
*Xiphinema index Thorne et Allen, 1950 – II-2, II-4 – St (75%)
*Xiphinema pachtaicum (Tulaganov, 1938) – I-3, II-4, IV-2 – Ba (13%)
MYDONOMIDAE Thorne, 1964
#Dorylaimoides micoletzkyi (de Man, 1921) – I-1, III-1 – St (13%)
NORDIIDAE Jairajpuri et Siddiqi, 1964
#Enchodelus altherri Vinciguerra et de Francisci, 1973 – II-8 – St (6%)
*E. arcuatus Thorne, 1939 – III-2 – St (6%)
*E. teres Thorne, 1939 – III-2 – St (6%)
##Kochinema longum Argo et Van den Berg, 1971 – II-4 – St (6%)
#Longidorella macramphis (Altherr, 1950) – II-8, III-2, IV-2 – St (19%)
*Longidorella parva Thorne 1939 – IV-2 – St (6%)
#Pungentus engadinensis (Altherr, 1950) – I-2, II-2, II-4, II-8, III-2, IV-2 – St (38%)
#Pungentus pumilus Andrassy, 1963 – II-4, – St (6%)
Pungentus silvestris (de Man, 1912) – I-2, II-1, II-3, II-5 – St (38%)
*Pungentus sp. – II-2, II-4 – St (13%)
NYGOLAIMIDAE Thorne, 1935
#Clavicaudoides altherri (Heyns, 1968) – II-4, II-6 – St (13%)
*Nygolaimus brachyuris (de Man, 1880) – I-2, II-1, II-2, II-4, II-5, II-8, III-2, III-3, IV-1,
IV-2 – Sc (63%)
*Paravulvus hartingi (de Man, 1880) – II-2, II-4, III-2, IV-1, IV-2 – St (75%)
QUDSIANEMATIDAE Jairajpuri, 1965
*Allodorylaimus andrassyi (Meyl, 1955) – II-3, II-5, II-8, IV-1, IV-2 – St (31%)
*Allodorylaimus holdemani (Andrassy, 1959) – III-2 – St (6%)
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##Chrysonema sp. – II-2– St (6%)
*Ecumenicus monhystera (de Man, 1880) – I-2, II-1, II-2, II-4, III-2, IV-1, IV-2 – Sc (44%)
#Epidorylaimus lugdunensis (De Man, 1880) – I-2, II-1, II-2, II-3, II-5, II-6, II-7, II-8, III1, III-2, IV-1, IV-2 – Ba (75%)
*Eudorylaimus acuticauda De Man, 1880 – I-2, II-2, II-8 – St(19%)
#Eudorylaimus acutus (Thorne et Swanger, 1936) – III-2 – St (6%)
Eudorylaimus carteri (Bastian, 1865) – I-2 – St (6%)
*Eudorylaimus centrocercus (de Man, 1880) – II-4, II-6, IV-2 – St (19%)
*Eudorylaimus iners (Bastian, 1865) – I-2, II-1, II-2, IV-2 – St (25%)
*Eudorylaimus leuckarti (Buetschli, 1873) – I-2, – St (6%)
*Eudorylaimus marritus Andrassy, 1959 – IV-2 – St (6%)
#Eudorylaimus jurassicus (Altherr, 1953) – IV-1 – St (6%)
#Eudorylaimus silvaticus Brzeski, 1960 – III-2, IV-2 – St (13%)
*Eudorylaimus similis (de Man, 1876) – II-1 – St (6%)
*Eudorylaimus sp.1 – II-2, II-4, II-5, II-7, III-2, IV-1, IV-2 – Sc (44%)
*Eudorylaimus sp.2 – II-3, II-5, II-6 – St (19%)
*Eudorylaimus sp.3 – II-3, III-1 – St (13%)
#Microdorylaimus modestus (Altherr, 1952) – II-1, II-5, II-6, II-8, III-2, IV-1, IV-2 – Sc
(44%)
#Microdorylaimus miser (Thorne et Swanger 1936) – II-4, II-6, III-2, IV-2 – St (25%)
*Microdorylaimus parvus (de Man, 1880) – I-1, II-1, II-2, II-4, II-8, III-2, IV-1, IV-2 –Sc
(50%)
*Oonaguntus tenuidens Thorne 1974 – II-4, III-2 – St (13%)
*Takamangai ettersbergensis (De Man, 1885) – II-1, II-2, II-4, II-6, III-2, IV-1, IV-2 – Sc
(44%)
*Takamangai circulifera (Loof, 1961) – III-2 – St (6%)
#Takamangai minima (Cobb, 1893) –II-5, IV-1, IV-2 – St (19%)
#Takamangai rhopalocercus (de Man, 1876) – III-2 – St (6%)
TYLENCHOLAIMIDAE Siddiqi, 1969
*Tylencholaimus minimus de Man 1876 – II-3, II-6, III-2, IV-1 – St (25%)
*T. mirabilis (Buetschli, 1873) – II-1, II-2, II-3, II-7, IV-2 – St (31%)
#T. proximus Thorne, 1939 – III-2 – St (6%)
*T. stecki Steiner, 1914 – I-2, II-2, II-6, III-1, III-2, IV-2 – St (38%)
#T. teres Thorne, 1939 – I-2, II-1, II-2, II-4, II-7, III-2, IV-2 – Sc (44%)
*Tylencholaimus sp. – III-1, III-2 – St (13%)
Ordo E N O P L I D A
ALAIMIDAE Micoletzky, 1922
*Alaimus editorus Siddiqi et Husain, 1967– I-2, II-2, II-6, III-2, IV-2 – St (31%)
*A. meyli Andrassy, 1962– I-1, I-2, I-3, II-2, III-2, IV-2 – St (38%)
*A. mucronatus Altherr, 1950 – I-2, II-2, II-3, II-6, IV-1, – St (31%)
*A. parvus Thorne, 1939 – I-2, II-1, II-4, II-6, II-8, III-2, IV-2 – Sc (44%)
*A. primitivus De Man, 1880– I-1, I-2, II-1, II-2, II-4, III-2, IV-1, – Sc (44%)
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#Paramphidelus hortensis (Andrassy, 1961)– II-4 – St (6%)
#P. paramonovi (Eliashvili, 1971) – I-2, II-4, III-2, IV-2 – St (25%)
#P. uniformis (Thorne, 1939) – I-2, III-2 – St (13%)
Ordo M O N H Y S T E R I D A
MONHYSTERIDAE
Eumonhystera cf (filiformis (Bastian 1865)) – I-2, I-3, II-3, II-5, II-8, III-2, IV-1, IV-2 – Sc
(50%)
#Eumonhystera hungarica Andrassy, 1981 – IV-2 – St (6%)
*Geomonystera villosa (Buetschli, 1873) – I-2, I-3, II-1, II-2, II-4, II-6, II-7, II-8, III-1, III2, IV-1, IV-2 – St (69%)
*Monhystrella sp. –IV-2 – St (6%)
XYALIDAE Chitwood, 1951
Theristus agilis (de Man, 1880) – II-8, III-2 – St (13%)
Ordo M O N O N C H I D A
ANATONCHIDAE
*Anatonchus tridentatus (de Man, 1876) –III-2, IV-2 – St (13%)
Miconchus studeri (Steiner, 1914) – I-2, II-1, II-6, II-7, II-8, III-2, III-3, IV-2 – Sc (50%)
MONONCHIDAE Filipjev, 1934
Clarcus papillatus (Bastian, 1865) – I-2, I-3, II-1, II-2, II-3, II-6, II-7, II-8, III-1, III-2, III3, IV-2 – Ba (75%)
*Coomansus parvus (de Man, 1880) – I-1, II-3, II-5, II-6, II-7, II-8, III-2, IV-1, IV-2 – Sc
(56%)
Mononchus aquaticus Coetzee, 1968– I-1, I-3 – St (13%)
*Prionchulus muscorum (Dujardin, 1845) – I-2, II-2, II-4, III-2, III-3, IV-2 – St (38%)
MYLONCHULIDAE Jairajpuri, 1969
Mylonchulus brachyuris (Buetschli, 1873) – I-2, I-3, II-1, II-3, II-4, II-8, III-1, III-2, IV-1,
IV-2 – Sc (63%)
#M. brevicaudatus (Cobb, 1917) – II-4, III-2 – St (13%)
#M. index (Cobb, 1906) – III-3 – St (6%)
*M. sigmaturus (Cobb, 1917) – I-1, I-2, II-1, II-3, III-3 – St (31%)
#M. sigmaturellus Mulvey, 1961 – I-2, II-1, III-2, IV-2 – St (25%)
*Mylonchulus sp. –II-8, III-1, III-2 – St (19%)
Ordo P L E C T I D A
AULOLAIMIDAE
*Aulolaimus oxycephalus de Man, 1880 – III-2 – St (6%)
BASTIANIDAE
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*Bastiania gracilis De Man, 1876 – I-2, I-3, II-2, II-3, II-4, II-6, II-7, III-2, IV-1, IV-2 –
Sc (63%)
ODONTOLAIMIDAE
*Odontolaimus chlorurus de Man, 1880– I-2, II-4, III-2, IV-2 – St (25%)
METATERATOCEPHALIDAE
*Metateratocephalus crassidens (de Man, 1880) – I-2, II-1, III-1, III-2, III-3, IV-2 – St (38%)
PLECTIDAE Örley, 1880
*Anaplectus granulosus (Bastian, 1865) – I-1, I-2, I-3, II-2, II-3, II-4, II-5, II-6, II-7, III-1,
III-2, IV-1, IV-2 – Ba (81%)
*Ceratoplectus armatus (Bütschli, 1873) – I-2, II-4, II-6, II-7, III-2, IV-1, IV-2 – Sc (44%)
*C. assimilis (Bütschlii, 1873) – II-2, II-3, II-4, II-7 – St (25%)
*Chiloplectus andrassyi (Timm, 1971) – II-1, II-4, III-2, IV-1, IV-2 – Sc (44%)
*Plectus acuminatus Bastian, 1865– I-2, I-3, II-1, II-2, II-3, II-4, II-5, II-6, II-8, III-2, III3, IV-1, IV-2 – Ba (81%)
P. cirratus Bastian, 1865– I-2, I-3, II-1, II-2, II-3, II-4, II-5, II-6, II-7, II-8, III-2, III-3,
IV-1, IV-2 – Ba (88%)
*P. geophilus de Man, 1880– I-2, II-6, II-7, III-2, IV-2 – St (25%)
*P. longicaudatus Buetschli, 1873– I-2, I-3, II-1, II-2, II-3, II-5, II-6, II-7, II-8, III-1, III-2,
III-3, IV-2 – Ba (81%)
*P. minimus Cobb, 1893 – I-2, I-3, II-1, II-2, II-5, II-6, III-1, III-2, III-3, IV-1, IV-2 – Sc
(63%)
#P. minor Novikova et Gagarin, 1971 – I-3, II-3, II-4, III-1, III-2, IV-2 – St (38%)
*P. parietinus Bastian, 1865– I-2, II-2, II-4, II-5, III-2, III-3, IV-2 – Sc (50%)
*P. parvus Bastian, 1865– I-1, I-2, I-3, II-1, II-2, II-3, II-6, II-7, II-8, III-1, III-2, III-3,
IV-2 – Ba (81%)
*P. rhizophilus de Man, 1880 – I-2, II-2, II-4, II-7, III-2, IV-2 – St (38%)
*Tylocephalus auriculatus (Buetschli, 1873) –II-4, II-7, II-8, III-2, IV-1, IV-2 – St (38%)
*Wilsonema otophorum (de Man, 1880 – IV-1, IV-2 – St (13%)
TERATOCEPHALIDAE Andrassy, 1958
*Teratocephalus costatus Andrassy, 1958 – I-2, II-1, II-2, III-1, III-2, IV-2 – St (38%)
*T. tenuis Andrassy, 1958 – III-3 – St (6%)
*T. terrestris (Buetschli, 1873) – II-6, II-7, II-8, III-2, IV-2 – St (31%)
Ordo T R I P L O N C H I D A
DIPHTEROPHORIDAE
*Diphterophora communis de Man, 1880 – I-1, III-2 – St (13%)
*Diphterophora vanoyei de Coninck, 1931 – II-1 – St (6%)
PRISMATOLAIMIDAE
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*Prismatolaimus intermedius (Buetschli, 1873) – I-1, I-2, II-1, II-2, II-3, II-4, II-6, II-7, II-8,
III-1, III-2, IV-1, IV-2 – Ba (81%)
*Prismatolaimus sp. – I-2, III-2, IV-2 – St (19%)
TRICHODORIDAE
*Trichodorus sp. – I-3, III-2 – St (13%)
TRIPYLIDAE
Tripyla affinis de Man, 1880 – I-2, II-2, II-3, II-6, II-7, III-1 – St (38%)
Tripyla filicaudata de Man, 1880 – I-1, I-2, II-1, II-2, II-5, II-6, III-1, III-2, III-3, IV-2 –
Sc (63%)
*Tripyla glomerans Bastian, 1865 – III-2 – St (6%)
*Tripyla infia Brzeski & Winiszewska-Slipinska 1993 – I-2, II-1, II-2, II-7 – St (25%)
Tripyla setifera Buetschli, 1873 – II-8, III-2, IV-2 – St (19%)
*Tripylella intermedia (Butschli, 1873) – II-7– St (6%)
Tripylina sp. – II-4, IV-1 – St (13%)
#Trischistoma monohystera Andrássy 1967 – III-2, IV-2 – St (13%)
*Tobrilus sp. – I-1 – St (6%)

TOBRILIDAE

Ordo A P H E L E N C H I D A
APHELENCHIDAE
*Aphelenchus avenae Bastian, 1865 – I-1, I-2, II-2, II-4, II-6, III-2, IV-1, IV-2 – Sc (50%)
APHELENCHOIDIDAE
#Aphelenchoides asterocaudatus Das, l960 – I-1, I-3, II-3, II-4, III-2, IV-2 – St (38%)
*A. bicaudatus (Immamura, 1931) – I-2, I-3, II-4, IV-2 – St (25%)
*A. composticola Franklin, 1957 – I-2, II-1, II-2, II-4, II-6, III-2, IV-2 – Sc (44%)
*A. ritzemabosi (Schwartz, 1911) Steiner et Buhrer, 1932 –II-4, II-5, III-2 – St (19%)
*A. saprophilus Franklin, 1957 – I-2, II-2, II-4, II-7, III-2, IV-2 – St (38%)
*Aphelenchoides sp.1 – I-2, I-3, II-1, II-4, II-6, II-8, III-1, III-2, III-3, IV-1, IV-2 – Sc
(56%)
*Laimaphelenchus penardi (Steiner, 1914) – II-5, III-3 – St (13%)
PARAPHALENCHIDAE
*Paraphelenchus pseudoparietinus (Micoletzky, 1922) – II-4, III-2 – St (13%)
SEINURIDAE
*Aprutides guidettii Scognamiglio, 1974 – III-2 – St (6%)
Ordo R H A B D I T I D A
CEPHALOBIDAE
*Acrobeles ciliatus Linstow, 1877 – I-2, II-1, II-6, III-2, IV-1, IV-2 – St (38%)
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#A. stenocephalus Linstow, 1878 – III-2 – St (6%)
*Acrobeloides nanus (de Man, 1880) – I-1, I-2, I-3, II-1, II-2, II-3, II-4, II-5, II-6, II-7, III2, IV-2 – Ba (75%)
#Acrobelophis minimus (Thorne, 1925) – II-1, III-2, IV-2 – St (19%)
*Cephalobus persegnis Bastian, 1865 –I-2, II-1, II-3, II-4, II-5, II-6, III-2, III-3, IV-1, IV-2
– Sc (63%)
*C. troglophilus Andrassy 1967 –II-5 – St (6%)
*Chiloplacus trilineatus Steiner, 1940 –I-3, II-1, II-2 – St (19%)
*Eucephalobus mucronatus (Kozlowska & Roguska-Wasilewska, 1963) – I-1, I-2, I-3, II-1,
II-2, II-4, II-5, II-6, II-7, II-8, III-2, III-3, IV-1, IV-2 – Ba (88%)
*Eucephalobus oxyuroides (de Man, 1876) – I-2, I-3, II-3, II-4, II-5, II-6, II-7, III-2, IV-1,
IV-2 – Sc (56%)
*Heterocephalobus elongatus (de Man, 1880) – I-2, II-1, II-2, II-3, II-4, II-5, II-7, IV-2 – Sc
(50%)
*Stegelletina devimucronata (Sumenkova, 1964) – I-2, II-4, II-6, II-8, III-2, IV-2 – St (38%)
OSTELLIDAE
*Drilocephalobus sp. – I-2, II-6, IV-1, IV-2 – St (25%)
NEODIPLOGASTRIDAE
Fictor fictor (Bastan, 1965) – II-4, III-2, IV-1, IV-2 – St (25%)
*Pristionchus lheritieri (Maupas, 1919) – I-2, II-2, II-4, III-1, III-2 – St (31%)
PANAGROLAIMIDAE
*Panagrolaimus detritophagus Fuchs, 1930– I-2, II-2, III-2, IV-2 – St (25%)
*P. multidentatus (Ivanova, 1958) – II-4, II-6, III-2, IV-2 – St (25%)
*P. rigidus (Schneider, 1866) – I-1, I-2, II-1, II-2, II-4, II-7, III-2, IV-1, IV-2 – Sc (56%)
RHABDITIDAE
*Mesorhabditis spiculigera (Steiner, 1936) – I-2, II-1, II-2, II-4, II-6, II-7, III-1, III-2, III-3,
IV-1, IV-2 – Sc (69%)
*Pelodera sp. – I-2, IV-2 – St (13%)
*Rhabditis terricola Dujardin, 1845 – I-2, II-1, II-2, II-4, II-7, II-8, III-1, III-2, IV-2 – Sc
(56%)
STEINERNEMATIDAE
Steinernema sp. – I-2, II-1, II-2, II-4, II-6, II-8, III-2, IV-2 – Sc (50%)
Ordo T Y L E N C H I D A
ANGUINIDAE
*Ditylenchus acutus (Khan, 1965) – II-1, II-2, II-4, II-7, III-2, IV-2 – St (38%)
*D. cf (anchilisposomus (Tarjan, 1958)) – I-3, II-2, II-3, II-5, III-1, III-2 – St (38%)
*D. brevicauda (Micoletzky, 1925) – I-2, II-4, III-2, IV-2 – St (25%)
D. dipsaci (Kuhn, 1957) – II-4, IV-2 – St (13%)
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#D. filenchulus Brzeski, 1991 – III-2 – St (6%)
*D. intermedius (de Man, 1880) – I-1, I-2, III-2, IV-2 – St (25%)
*D. myceliophagus Goodey, 1958 – I-2, II-1, II-2, II-4, II-6, II-7, II-8, III-1, III-2, IV-1,
IV-2 – Sc (69%)
#D. longicauda Choi et Geraert, 1988– I-2, II-1, IV-2 – St (19%)
#Ditylenchus longimatricalis (Kazachenko, 1975) – I-2, II-1, II-2, II-6, II-7, III-2, IV-2 – Sc
(44%)
*Ditylenchus sp.1– I-1, I-2, I-3, II-2, II-3, II-6, III-1, III-2, IV-2 – Sc (56%)
BELONOLAIMIDAE
*Geocenamus microdorus (Geraert, 1966) – I-2, II-1, II-2, II-4, III-2, IV-2 – St (38%)
*G. nothus (Allen, 1955) – III-2 – St (6%)
*Geocenamus sp. – I-1 – St (6%)
*Tylenchorhynchus dubius (Buetschli, 1873) – I-2, II-4, IV-1, IV-2 – St (25%)
CRICONEMATIDAE
Criconema annuliferum (de Man, 1921) – II-4, III-2 – St (13%)
C. princeps (Andrassy, 1962) – IV-2 – St (6%)
Ogma menzeli (Stefanski, 1924) – II-6 – St (6%)
#O. murrayi Southern, 1914 – II-1, IV-2 – St (13%)
*Ogma sp. – II-6, III-1 – St (13%)
HETERODERIDAE
*Heterodera sp. – II-4, III-2, IV-1, – St (19%)
*Meloidogyne sp– III-2 – St (6%)
HOPLOLAIMIDAE
*Helicotylenchus digonicus Perry, 1959 – I-2, II-2, II-4, II-5, II-6, , II-8, IV-1, IV-2 – Sc
(50%)
#H. exallus Sher, 1966 – I-3 – St (6%)
*H. varicaudatus Yuen, 1964 – II-2 – St (6%)
*H. vulgaris Yuen, 1964–I-2, II-4, IV-2 – St (19%)
*Rotylenchus agnetis Szczygiel, 1968– I-1, III-3 – St (13%)
*Rotylenchus goodeyi Loof et Oostenbring, 1962 – III-3 – St (6%)
NEOTYLENCHIDAE
*Deladenus durus (Cobb, 1922) – I-2, II-2, II-4, II-6, III-2, IV-2 – St (38%)
PRATYLENCHIDAE
*Pratylenchoides crenicauda Winslow, 1958 –II-2, II-4, IV-1, – St (19%)
*P. leiocauda Sher, 1970 – II-4, II-6 – St (13%)
*Pratylenchus neglectus (Rensch, 1924) – II-4 – St (6%)
*P. thornei Sher et Allen, 1953 – II-4 – St (6%)
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TYLENCHULIDAE
*Gracilacus goodeyi (Oostenbrink, 1953) – II-1, II-2, III-2, IV-2 – St (25%)
*Paratylenchus hamatus Thorne et Allen, 1950 – II-4 – St (6%)
*P. projectus Jenkins, 1956 – II-4 – St (6%)
TYLENCHIDAE
*Aglenchus agricola (de Man, 1884) – I-1, II-1, II-4 – St (19%)
*Basiria duplexa (Hagemeyer & Allen, 1952) – I-2, II-1, II-4, III-2 – Sc (44%)
#B. flandriensis Geraert, 1968 – II-1, II-2, III-2 – St (19%)
*B. graminophila Siddiqi, 1959– I-1, I-2, II-2, II-4, II-8, III-2, IV-2 – Sc (44%)
*Boleodorus thylactus Thorne 1941– I-1, I-2, I-3, II-1, II-2, II-3, II-4, II-7, II-8, III-2, , IV1 – Sc (63%)
*B. volutus Lima et Siddiqi, 1963–II-4, III-2 – St (13%)
*Coslencus costatus (de Man, 1921) – I-1, I-2, II-2, II-4, II-6, III-1, III-3, IV-2 – Sc (50%)
*Filenchus discrepans (Andrassy, 1954) – I-2, I-3, II-1, II-2, II-3, II-4, II-5, II-6, II-7, III-1,
III-2, III-3, IV-2 – Ba (81%)
*F. hamatus (Thorne & Malek 1965) – I-2, II-1, II-2, II-3, II-4, II-5, II-6, II-8, III-1, III2, IV-1, IV-2 – Ba (75%)
*F. misellus (Andrássy, 1958) – I-2, II-1, II-2, II-4, II-6, III-1, III-2, IV-2 – Sc (50%)
#F. quartus (Szczygiel, 1969) –II-1, II-2, II-5, II-7, III-1, III-2, IV-2 – Sc (44%)
#F. orbus (Andrassy, 1954) –II-2, III-2 – St (13%)
*F. polyhypnus (Steiner & Albin, 1946) – III-1 – St (6%)
*F. vulgaris (Brzeski, 1963) – I-1, I-2, I-3, II-1, II-2, II-3, II-4, II-6, III-1, III-2, IV-2 – Sc
(69%)
*Irantylenchus vicinus Szczygiel, 1969 – IV-2 – St (6%)
*Lelenchus leptosoma (de Man, 1880) – I-2, II-1, II-2, II-4, III-1, III-2, IV-2 – Sc (44%)
*Malenchus acarayensis Andrássy, 1968 – III-2, IV-2 – St (13%)
#M. andrassyi Merny, 1970 – II-6, III-1, – St (13%)
*M. bryophilus (Steiner, 1914) – I-2, II-1, II-2, II-4, II-6, II-7, II-8, III-1, III-2, IV-2 – Sc
(63%)
*Neopsilenchus magnidens (Thorne, 1949) – I-2, II-1, II-4, III-2, IV-2 – St (31%)
*Psilenchus hilarulus de Man, 1921 – I-1, IV-2 – St (13%)
5.2. АНАЛИЗ НА УСТАНОВЕНОТО РАЗНООБРАЗИЕ И ПРОСТРАНСТВЕНАТА
СТРУКТУРА НА СЪОБЩЕСТВАТА НА ПОЧВЕНИ СВОБОДНОЖИВЕЕЩИ И
РАСТИТЕЛНОПАРАЗИТНИ НЕМАТОДИ (КЛАС NEMATODA)

При обработката и идентифицирането на материала от стационарните площадки
бяха установени 210 вида нематоди. Останалите 18 вида от всички
идентифицирани в парк Странджа са от фаунистичните сборове. Видовото
богатство е представено на Фигура 1. Те са разположени в горски съобщества,
характеризиращи се с наличие на единични вековни дървета и разнообразен
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подлес от храсти и треви. Характерно и за двете местообитания е, че се намират в
непосредствена близост до карстов район, предполагащ относително по-високи
температури и нееднородност на терена по отношение на почвени условия и
растителна покривка. Това, вероятно осигурява разнообразни микрохабитати и е
причина за голямото видово богатство.
Третото по видово богатство на почвените нематоди местообитание е
крайречната ливада в близост до село Кости. То предлага условия за
съществуването на разнообразни нематодни таксони с различна трофична
принадлежност, като в него се срещат значителен брой растително паразитни
видове, които са слабо представени и редки в горските местообитания.
В стационарните площадки видовото разнообразие е между 62 и 136 вида.
Най ниско е в площадките разположени върху специфичните за района
жълтоземи (Бялата пръст и Марина река бук и дъб). Характерно за тях е слабо

Пропада
Батака
Кости
Бутамята
Марина река-дъб
Марина река-бук
Бялата пръст бук
0

20

40

60
80 100
Брой видове

20

40

60
80 100
Брой видове

120

140

Младежко
Индипасха
Бялата пръст 2
Даскалите
Силкосия
Устие Велека
Кондолово
Резово
Сливарово
0

120

140

25

Фигура 1. Разпределение на броя на установените видове по местообитания
със стационарни площадки (А) и в местообитания с фаунистични сборове (Б)
кисела до кисела реакция на почвите, което и при сходни проучвания в букови
гори има отрицателна корелация с видовото богатство (Hanel et Cerevkova, 2010).
Третото по видово богатство на почвените нематоди местообитание е
крайречната ливада в близост до село Кости. То предлага условия за
съществуването на разнообразни нематодни таксони с различна трофична
принадлежност, като в него се срещат значителен брой растително паразитни
видове, които са слабо представени и редки в горските местообитания.
В стационарните площадки видовото разнообразие е между 62 и 136 вида.
Най ниско е в площадките разположени върху специфичните за района
жълтоземи (Бялата пръст и Марина река бук и дъб). Характерно за тях е слабо
кисела до кисела реакция на почвите, което и при сходни проучвания в букови
гори има отрицателна корелация с видовото богатство (Hanel et Cerevkova, 2010).
Най-често срещани за района на ПП „Странджа” (в над 70% от
площадките) видове нематоди са 14: Aporcelaimellus obtusicaudatus; Mesodorylaimus meyli;
Epidorylaimus lugdunensis Clarcus papillatus; Anaplectus granulosus; Plectus acuminatus, Pl. cirratus,
Pl. longicaudatus, Pl parvus, Primatolaimus intermedius, Acrobeloides nanus, Eucephalobus
mucronatus, Filenchus discrepans и F. hamatus. Род Plectus e представен с четири
постоянни вида в почти всички площадки, при почти всички взимания. Тези
видове са съобщавани и в други райони на страната, но предимно в естествени
екосистеми и рядко, в малка плътност от райони с интензивно земеделие.
53 от видовете са намерени само в едно от всички изследвани
местообитания. Площадката в местността Пропада се характеризира с най-голям
брой специфични видове.
СХОДСТВО ПО КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ В СТАЦИОНАРНИТЕ ПЛОЩАДКИ
За оценка на сходството е използвана предложената от Злотин (1975) скала,
на базата на изчислените стойности на индекса на Bray-Curtis. За да се намали
влиянието на екстремумите, количествените данни бяха подложени на
логаритмична трансформация. Фаунистичните сборове бяха изключени от този
анализ, поради значимо по-малкия брой анализирани проби.
Сходството между изследваните нематодни съобщества може да бъде
оценено общо от високо до средно (Таблица 7). Построената с помощта на
кластърния анализ дендрограма (Фигура 2) показа най-голямо сходство между
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Фигура 2. Дендрограма на сходството по видов състав и обилие, въз основа на
индекса на Bray-Curtis, метод UPGMA (Бутамята (BU), Марина река-1 (MF),
Марина река-2 (MC), Кости - Св.Илия (K), Бялата пръст (BP), Пропада (P) и
Батака (B).
съобществата в Пропада и Батака (69,5), които формират кластер, към
който се присъединяват и площадките в Бутамята (65,6) и Бялата пръст (57,8).
Друг кластер образуват двете площадки в ЗМ Марина река (58,8), които са с по
ниска степен на сходство. Съобществото в крайречната ливада до Кости остава с
най-ниска степен на сходство с останалите (48,6). Могат да се разграничат
следните нематодни комплекси по типа на почвите и и степента затревеност в
местообитанията: 1) в зрели гори със сравнително богат подлес и рендзини с
карбонатни скали (Пропада и Батака), 2) мезофитни гори върху подзолисти
жълтоземи със средна дебелина на почвения слой и специфичен подлес –
площадките ЗМ Марина река, и 3) в дъбова гора върху върху плитки лесивирани
почви и силикатни скали в Бутамята и 4) букова гора върху псевдоподзолисти
жълтоземи, с частично оголване – Бялата пръст и 5) крайречни ливади върху
алувиално ливадни почви – Кости.
Приложен е многомерен факторен анализ за доказване на различията
между нематодните комплекси – ANOSIM по видов състав и обилие. Резултатът
от този анализ за нематодните съобщества от Странджа показва достоверни
различия между площадките по почвен тип и затревеност (R = 0.84, p = 0.01).
С помощта на SIMPER анализа (Similarities percentages) е определен
процента на сходство и различия, както и приноса на отделните видовеq като са
откроени видовете, придаващи стецифичност на изследваните съобщества с
присъстието и обилието си.
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С цел изясняване на пространствената стуктура на нематодните съобщества
е направен ординационен анализ, като най-подходящ за използвания тип данни е
Detrended correspondance analysis (Фигура 3).
Резултатът от този анализ за нематодните съобщества от ПП Странджа
показва ясно разпределение на площадките по типа, наличието и степента на
затревеност в местообитанията.
Първата ос обяснява най-голям процент (47,29 %) от вариацията в състава
на съобществата. По този градиент на средата, нематодните съобщества се
подреждат спрямо наличието и гъстота на тревистия подлес: бук със слабо, почти
липсващо тревисто покритие
дъб с храстов и тревист подлес
крайречни
тревисти съобщества с редки дървета и храсти. Тревната растителност определя
както хранителни ресурси за някои от трофичните групи, така и е свързана със
специфичен микроклимат. Площадката в ЗМ Марина река-бук е почти лишена от
тревно покритие и заема началото на оста 1, докато крайречната ливада в Кости е
в другия край на оста. Обяснителната стойност на останалите три оси е общо
44,7 %.
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Фигура 3. Ординационен анализ (DCA) на нематодните съобщества в
стационарните площадки от ПП “Странджа” (BU –Бутамята; MF и MQ – ЗМ
Марина река бук и дъб; BP – Бялата пръст; В - ЗМ Батака, К – Кости и Р- Пропада)
5.3. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА НЕМАТОДНИТЕ СЪОБЩЕСТВА И ТЯХНАТА
ДИНАМИКА В СЕДЕМТЕ СТАЦИОНАРНИ ПЛОЩАДКИ

5.3.1. ОБИЛИЕ И ОТНОСИТЕЛНА ПРЕДСТАВЕНОСТ НА ТРОФИЧНИТЕ ГРУПИ И ГИЛДИИ

Общото обилие на нематодите във всички пробовзимания и площадки е
представено на Фигура 3.
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Фигура 3.1.. Динамика на обилие на нематодите(1) и относителен дял на
отделните трофични групи (2) в площадка Бутамята (А); Марина река – дъб (Б);
Бялата пръст (В) и Батака (Г). Bf-хранещи се с бактерии; Fu – хранещи се с гъбни хифи; Om – всеядни; Ca
– хищни; Pf – хранещи се с растения; IvS – инвазионни стадии на зоопаразитни нематоди. Достоверни разлики при
U-тест са отбелязани с различни букви, р<0.05)(
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Фигура 3.2.. Динамика на обилие на нематодите(1) и относителен дял на
отделните трофични групи (2) в площадка Марина река - бук (Д); Пропада (Е) и
Кости (Ж).
(Bf-хранещи се с бактерии; Fu – хранещи се с гъбни хифи; Om – всеядни; Ca – хищни; Pf – хранещи се с растения; IvS
– инвазионни стадии на зоопаразитни нематоди. Достоверни разлики при U-тест са отбелязани с различни букви,
р<0.05)

Общото обилие в стационарните площадки варира в широки граници (от
54 – 2012 х 103/м2), но във всички местообитания е наблюдаван максимум през
април-юни 2009 и минимум през месец август 2009 година, което е очаквано при
характерните за района лятно-есенни засушавания. След тази депресия в
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обилието на следващата година в по-голямата част от площадките не се
преодолява депресията в общото обилие.
През периода на изследване в отделните площадки, независимо от
флуктуациите в общото обилие се наблюдава сравнително постоянно
съотношение между трофичните групи и изграждащите ги гилдии във всяко
местообитание. Трофичната структура е специфична за всяко от изследваните
местообитания.
Наблюдават се три основни типа разделения по трофични групи: 1)
трофичната група на хранещите се с бактерии е преобладаваща в съобществата в
Бутамята, Батака, Бялата пръст и Пропада; 2) в двете площадки в ЗМ Марина река
преобладават нематодите хранещи се с гъбни хифи в двете площадки и 3)
Местообитанието в Кости е специфично с преобладаващи хранещи се с растения
и всеядни нематоди. Първият гип е много разпространен в гори при различни
видове почви (Hanel,1997; Yeates, 2007, Liskova et al, 2008). Wasilewska (1997)
установява, че добре аерирани почви благоприятстват бактериалната активност и
свързаните с нея нематоди. При тежки глинести почви тя е наблюдавала
преобладаване на растително паразитните и всеядните нематоди. Вторият тип е
наблюдаван сравнително по-рядко в кисели кафяви горски почви (Liskova et al,
2008) и при иглолистни (Ruess and Funke, 1996; Hanel, 2002; Илиева, 2007).
При анализа на доминантната структура на родовете нематоди в
стационарните площадки беше установено, че липсват еудоминанти във всички
местообитания. В Кости и в Пропада липсват и доминанти. В останалите пет
площадки доминантите са сравнително малко. Субдоминантните родове са малко
повече и във всички площадки преобладават рецедентните и субрецедентните
родове.

Трофичната група на хранещите се с бактерии е преобладаваща в
съобществата в Батака, Бялата пръст и Пропада. При тях гилдията на
опортюнистичните нематоди Bf1 варира, но общо е със сравнително ниско
обилие. При тази гилдия във всички изследвани площадки се наблюдават големи
флуктуации в плътността, като тя нараства през зимно пролетния период и рязко
намалява през периодите на засушаване.
Род Plectus e субдоминантен във всички площадки, с изключение на тази в
Кости, където е предимно рецедентен. В гилдията са представени, но не с такова
разнообразие и обилие и цефалобидите. В Батака от тази гилдия субдоминантна
позиция имат и Anaplectus и Eucephalobus. Интересно е присъствието на нематодите
от род Chiloplectus в повечето площадки, макар и в ниска плътност, като Lazarova et
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al. (2000) твърдят че намират рода със същия вид само върху камъни. Във всички
площадки гилдията има по-малко обилие през месец август 2009.
Гилдията Bf-3 е представена с относително по-малко видове и по-малка
плътност в горските площадки, и практически липсва в ливадата в Кости.
Гилдията Bf-4 е изградена предимно от специфичната група Alaimidae, като в нея
са установени и два нови за страната вида. Тази група е препоръчвана от редица
автори като целева за мониторинг на нарушаване на почвените съобщества с
химическо замърсяване при торене или с тежки метали (Bongers, 1998, Brmez et al.,
2008; Bert et al., 2009). При дъбовото съобщество в Батака, нематодите от тази
група показват съществени флуктуации, вероятно поради разнообразието на
условията в местообитанието – карст, с излизащи на повърхността скали,
единични вековни церове и лъжници с богат подлес от келяв габър. В останалите
площадки тази група е субрецедентна и с ниска честота на срещаемост. Ето защо
считаме, че групата не е подходяща за мониторинг за района на Странджа.

Трофичната група на хранещите се с гъбни хифи преобладава в двете
площадки от ЗМ Марина река. Тя е с основна и в другите площадки на
изследване. Представена е със сравнително по-малкък брой родове от хранещите
се с бактерии, но със сравним брой видове. Доминираща гилдия е Fu2 във всички
площадки на изследване и във всички пробовзимания. При нея се наблюдават и
най-големи флуктуации в обилието като навсякъде има юнски максимум и август
2009 – минимум. Доминиращи родове са Filenchus и Ditylenchus. . Редица автори
считат, че голямото обилие на род Filenchus характеризира здравите гори
(Sohlenius and Boström, 2001, Sohlenius 2002, Hanel, 2004). Liskova et al. (2008)
считат, че обилието на вида зависи и от локалните условия и почвения тип.
През целия период на изследване не са изолирани представители на Fu3 в
стационарните площадки с изключение на тази в местността Пропада. Там видът
Diphterophora communis e сателитен и с субрецедентен.
Във всички горски площадки род Tylencholaimus е със субдоминантна позиция
през всички сезони и е представен с повече от един вид. Той е от гилдията Fu4
показваща структурираност в трофичните мрежи. Той е постоянен в горски
съобщества и при други изследвания (Илиева, 2007; Hanel and Cerevkova 2010;
Villenave et al, 2013). Родът с два от видовете си е в основата на специфичния
облик на съобществата в ЗМ Марина река. Видът е съобщаван с много по-високо
обилие в широколистни гори в сравнение с иглолистни (Hanel, 2004, Liskova et al
2008). Считаме, че тази гилдия и този род са подходящи за мониторинг в горски
съобщества.
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Трофичната група на хищните нематоди се счита за подходяща при
наблюдения за антропогенно въздействие (Bongers et Ferris, 1999; Háněl, 2003,
Háněl, 2004) . В изследваните площадки има сравнително голямо видово
богатство на групата. Гилдията Ca3 е установена предимно с представителите на
сем. Tripylidae, всички видове на което се откриват и в сладководни биотопи. В
изследваните площадки като се изключи ливадата в Кости имаме постоянно,
макар и не много голямо обилие на тази специфична група. Род Tripyla e
субдоминантен и рецедент в площадките Пропада, Бутамята и Марина река дъб.
В крайбрежната зона и зоната на зелениките преобладава видът Tripyla affinis,
докато във вътрешната и западната част на парка по-често срещани са Т. filicaudata
и T. setifera.
Гилдията Ca4 на хищните нематоди е с най-голямо видово богатство сред
трофичната група на хищниците, а в изследвания район това се дължи най-вече
на видовете от род Mylonchulus. Гилдията е с относително постоянно обилие във
всички площадки и сезони като наблюдаваните флуктуации следват увеличената
плътност на някоя от другите групи (растителноядни, бактериофаги и т.н.).
Представителите на тази гилдия се срещат в разнообразни биотопи,
включително и силно антропогенно повлияни. При проучването са установени
представители на почти всички родове, известни за страната. При изследване в
различни типове гори във Франция Arpin (1991) установява, че род Clarcus
предпочита по-кисели почви, докато Villenave et al. (2013) считат род Clarkus за
свързан с агроекосистемите и ливадните съобщества. При нашето изследване не
можем да отбележим сходна тенденция за редуциране на срещаемостта и
обилието на този род в горските съобщества. Неговата пластичност, обаче, не
позволява да се приеме родът като подходящ за включване при мониторингови
програми.
Гилдията Са5 e много специфична, включваща хищници от Aporcelaimidae,
Nygolaimiadae и Discolaimidae. В стационарните площадки са изолирани
сравнително редки и много едри по размер видове като Aporcelaimus superbus,
Metaporcelaimus labiatus, Paraxonchium laetificans и Sectonema demani. Гилдията е с
относително малка, но с постоянно обилие и е показател за структурираност и
стабилност на хранителните мрежи и съответно почвени съобщества.

Трофичната група на всеядните нематоди. Гилдията на многоядните
нематоди Om-4 е препоръчвана за биомониторинг на промишлени замърсявания.
При настоящото изследване тя е представена с голямо видово богатство и обилие
в повечето площадки. Повечето от тези видове са често срещани и в други
райони на страната, както в естествени, така и в антропогенно повлияни
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съобщества. Някои от видовете/родовете в тази гилдия като Epidorylaimus lugdunensis
са ясно свързани с горските съобщества, докато при други не е забелязана такава
ясна привързаност. Гилдията има колебания в плътността и значим максимум
през месец юни 2009 в площадките Батака, Пропада и Кости. Отново се
наблюдава минимум през август 2009 във всички площадки.
Гилдията на многоядните нематоди Om-5 е представена с постоянно обилие
и не голям брой родове. Aporcelaimellus obtusicaudatus е установен във всички
площадки
през
целия
период
на
изследване
и
родът
е
субдоминантен/доминантен във всички площадки в почти всички
пробовзимания. Изключение прави площадката в Бялата пръст, където родът е
по-често рецедентен. Този вид обаче е много широко разпространен в различни
типове почви, от различни райони на страна, с различна степен на антропогенно
повлияване. Поставянето му в гилдия с висок коефициент не изглежда съвсем
приемливо.

Хранещите се с растения нематоди са представени с относително ниско
обилие във почти всички площадки с изключение на тази в Кости. Там има ясно
изразени пикове на плътността, корелиращи с вегетационния сезон. Броят на
видовете също отличава тази площадка по отношение на тази трофична група –
25 вида, като само тук се срещат масово миграторните (Pratylenchidae) и
семиендопаразитните (Hoplolaimidae) видове. В горските площадки може да се
каже, че липсват или са с много малко обилие специализираните растителни
паразити (седентарни, миграторни и семиендопаразитите).
Най–разнообразни и с по-голямо обилие от останалите растителноядни
нематоди са хранещите се с коренови власинки, епидермални клетки и т.н. Pf-e.
Единствено в площадката в Пропада през юни 2009 е наблюдавано значим
максимум в обилието на Pf-e, дължащо се на представител на род Neopsilenchus.

5.3.2. ОСНОВНИ ПЪТИЩА НА РАЗГРАЖДАНЕ НА ОРГАНИЧНАТА МАТЕРИЯ
Проследени бяха основните пътища за разграждане на органичната материя
в почвата в 7 те стационарни площадки (Фигура 4). За да се проследят
преобладаващите пътища за разграждане на органичната материя в почвата, а от
там и основния тип постъпващи вещества сме изпалзвали Индекса на
разграждане на органична материя (Ferris et al., 2001).
В местообитанието в Бутамята индексът показва преобладаващо разграждане на
органичната материя през „бавните” гъбни пътища през периода на активна
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Фигура 4. Динамика на деградацията на органичната материя в площадките на
изследавне – А. Бутамята; Б. ЗМ Марина река – 2 – дъб; В. Бялата пръст 1; Г. ЗМ
Батака, Д. ЗМ Марина река – бук; Е. ЗМ Пропада; Ж. Кости
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вегетация и значимо повишаване делът на бактериалните пътища през периода
октомври-декември. Това е вероятно следствие от отлагането на органична
материя свързано с вегетацията и листопада, а на конкретната площадка влияние
оказват и редица други фактори.
Един от тях е разположението ú на място подложено на въздействието на
преоладаващите източни и североизточни ветрове, което се отразява на
количеството депозирана органична материя. По-голямата част от опадалите
листа се отвяват и натрупват в по-ниски места извън площадката. Това вероятно е
причината за по-ясно изразената флуктуация на гъбните и бактериални пътища
за разграждане. Друг важен фактор е близостта на местообитанието до плажа и
началото на често посещаваната защитена местност, което го прави едно от найсилно повлияните от антропогенната дейност.
При двете площадки в ЗМ Марина река преобладават гъбните пътища на
разграждане с изключение на месеците декември-април. Сходна, но с по-слабо
изразена флуктуация е преобладаващата деградация на органичната материа в
площадка Пропада. Това означава преобладаване на материя с високо
съдържание на лигнини и бедна на азот.
При останалите две площадки Батака и Бялата пръст бактериалните
пътища леко преобладават през по-хладните периоди на годината, докато през
летните двата типа разграждане е уравновесено.
В ливадното местообитание в Кости беше установено, че през периода на
активна вегетация (април, юни) има ясно преминаване през бързите пътища за
разграждане на органичната материя, докато през останалия период процесите
изглеждат уравновесени или с лек превес през бавните пътища. Вероятно това се
дължи на типа местообитание с тревна растителност върху алувиално-ливадни
почви с високи подпочвени води и зимно частично заливане на терена от река
Велека.
5.3.4 ЗРЯЛОСТ НА НЕМАТОДНИТЕ СЪОБЩЕСТВА
Изчислени бяха индексите на зрялост в стационарните площадки и бе
проследена тяхната динамика през периода на изследване (Таблица 7).
Индексът на зрялост MI и неговата модификация MI 2-5 имат най-високи
стойности в площадките Марина река дъб и бук, Пропада и Кости, като има
известна промяна през сезоните. В Бялата пръст MI е с относително постоянна
по-ниска стойност през целия период на изследване. Сравнително ниски
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Площадки на
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Таблица 7. Индекси на зрялост (MI, MI2-5) и на растително паразитните
нематоди (PPI) в стационарните площадки за периода на изследване
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3.5
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3.3
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3.9
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стойности индексът има в Бутамята и Батака, като и в двете площадки се променя
между отделните взимания.
MI е относителен и би могъл да се сравнява само с бъдещи резултати от този
район, получени в сходни или същите местообитания. Стойностите, получени
при нашето изследване са близки до характерните за естествени екосистеми
(Bongers, 1990).
PPI има средни стойности, като най-високи са в Марина река–дъб (2,9 –
4,0), където растително паразитните нематоди имат сравнително неголямо
участие в съобществото, но в тяхното обилие значителен дял имат
представителите на род Longidorus. Най-ниски стойности (2,1 – 2,3) има индексът в
местообитанието в Батака, дължащо се вероятно на обилието на субдоминантния
род Malenchus.
5.3.5. СТРУКТУРИРАНОСТ НА ТРОФИЧНИТЕ МРЕЖИ В ИЗСЛЕДВАНИТЕ
ПЛОЩАДКИ
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Нематодната фауна може да даде информация за две основни
характеристики, отнасящи се до състоянието на почвата и съобществата в нея
(Ferris et Bongers, 2009): 1) потокът на ресурси към системата на хранителните
мрежи, която се индикира от обилието на опортюнистичните видове, и 2)
сложността на трофични връзки в почвата, така както ни го показват
присъствието и обилието на нематоди от по-високи трофични нива
Типът структурираност на трофичните мрежи в седемте площадки е
сходен. Мрежите са структурирани и с по-обогатени ресурси през есенно зимния
период (квадрант В) и структурирани, но бедни на азот-съдържаща материя през
пролетно летните месеци (квадрант С). Само площадката в местността Пропада е
изцяло разположена в квадрант С (Фигура 5.), което е характерно за сложни
структурирани хранителни мрежи, но с по-слаб приток на ресурси.

A

B

D

C

Структуриращ индекс SI
А. Бутамята

Обогатителен индекс CI

Обогатителен индекс EI

Най-ниски стойности обогатителният индекс има през август-октомври и в двете
години във всички площадки. Вероятно усвояването на азот чрез бързите пътища
на разграждане през този период е по-слабо, което се отразява и на обилието на
опортюнистичните нематоди (Bf-1). В Странджа това навярно се дължи на
засушаването и по-високите нематоди варира в почти всички площадки. Само в
Марина река дъб той има трайно високи стойности. Обяснение на този етап на
проучване не може да бъде формулирано.

A
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D

C

Структуриращ индекс SI
Б. ЗМ Марина река – дъб

Фигура 5.1. Структурираност на трофичните мрежи през периода на изследване
в площадки – А. Бутамята; Б. ЗМ Марина река–2 –дъб; (А – обогатени,
неструктурирани мрежи; В – обогатени структурирани мрежи; С – структурирани мрежи с
ограничени ресурси; D –минимално структурирани мрежи с изтощени ресурси)
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Структуриращ индекс SI
Ж. Кости – ливада

Фигура 5.1. Структурираност на трофичните мрежи през периода на изследване в
площадки –В. Бялата пръст 1 ; Г. ЗМ Батака, Д. ЗМ Марина река – бук; Е. ЗМ Пропада; Ж.
Кости (А – обогатени, неструктурирани мрежи; В – обогатени структурирани мрежи; С –
структурирани мрежи с ограничени ресурси; D –минимално структурирани мрежи с изтощени ресурси)
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6. ИЗВОДИ
Изследваните нематодни съобщества в представителни местообитания в
ПП „Странджа” се характеризират с голямо видово и родово богатство. Видовото
богатство нараства с разнообразяване на растителната покривка и наличие на побогати и структурирани почви.
Общото обилие на нематодите отразява периодите на засушаване и
преовлажняване в почвите и би могло да се използва като индикатор за
състоянието на местообитанията.
Родовото богатство е достатъчно да характеризира общото нематодно
богаство, но специфичността на местообитанията се характеризира чрез
видовото разнообразие и богатство.
Сходството в съобществата на почвените нематоди при настоящото
изследване е в зависимост от почвения тип, наличието и разнообразието на
тревна покривка в местообитанието.
Наличието на голям брой рецедентни и субрецедентни видове и
отсъствието на еудоминанти е признак за наличие на голям брой микрохабитати
и ниско ниво на стрес в почвите на изследваните местообитания.
Подходящи

за

дългосрочен

мониторинг

в

местообитанията

от

застрашените западно-понтийски гори в ПП Странджа са площадките в ЗМ
Марина река поради. В тях: 1. Нематодните съобщества се характеризират с победен, но специфичен видов състав. 2. Преобладават бавни пътища за
разграждане на органичната материя и 3. Имат дообре структурирани трофични
мрежи.
Установеното биоразнообразие в изследваните местообитания дава
основание да считаме, че на територията на ПП „Странджа” съществуват условия
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за развитието на редица други видове и родове почвени и растително паразитни
нематоди в непроучените хабитати на парка.
7. ПРИНОСИ
Извършено е първото системно проучване на почвената нематодна фауна в
16 представителни местообитания от четирите растително климатични зони на
ПП Странджа.
Установени са общо 228 вида почвени нематоди от 118 рода, 49 семейства
на 12 разреда.
За първи път за фауната на България се съобщават 49 вида и три рода
нематоди.
Познанието за фауната на района на ПП Странджа е допълнено с 209 нови
вида към 38те известни до момента.
За първи път са извършени ценологични проучвания на нематодните
съобщества в ПП Странджа от 7 стационарни площадки в продължение на 2
годишен период.
Оценено е видовото/родово богатство, динамиката на общото обилие на
нематодните съобщества и изграждащите ги трофични групи и гилдии.
Установени е доминантната структура на съобществата и динамиката на
доминиращите таксони за всяка гилдия.
Проучени са основните пътища за разграждане на органичната материя и
тяхната динамика в основните местообитания.
Оценена е степента на зрялост на нематодните съобщества и
структурираността на трофичните им мрежи и въз основа на това са
препоръчани площадки за мониторинг на горските хабитати в ПП Странджа.

41

8. СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД:
Iliev, I., Ilieva Zh., 2014. Nematode Communities in Beech Forests in “Strandzha”
Natural Park, Bulgaria. I. Species composition. Bulgarian Journal of Agricultural
Sciences, (in press)
Iliev, I., 2014. Soil nematodes (Plectida: Nematoda) in different habitats of Standzha
Mountain (Bulgaria, Turkey). Silva Balkanica, (in press)
Части от работата са представяни на два научни форума:
Kostova R., R. Bekchiev, A. Lapeva-Gjonova, E. Tasheva-Terzieva, I. Iliev, P.
Mitov, S. Zidarova, H. Delchev, Shishiniova M., 2011. Investigation of model
epigeobiont and geobiont animal groups as a potential for long term monitoring
and conservation of the biodiversity in Strandzha mountain (Bulgaria and Turkey).
First results. III Balkan Scientific Conference “The Science, the Education and the Art in 21st
Century”Bulgaria, Blagoevgrad, 09-10 September 2010. Proceedings: 5-6.
Iliev I., Z. Ilieva 2012. Soil nematodes from order Plectida (Nematoda) in different
plant communities of Standzha Mountain (Bulgaria, Turkey). International Conference
on Zoology “50 years Department of Zoology”, October 8-10, 2012, Hissar, Bulgaria
Proceedings: 80.
Shishiniova M., P. Mitov, E. Tasheva-Terzieva, I. Iliev, A. Lapeva-Gjonova, R.
Kostova, R. Bekchiev, S. Zidarova, 2012. Species diversity of epigeobiont and
geobiont animal groups from Strandzha Mountain. International Conference on Zoology
“50 years Department of Zoology”, October 8-10, 2012, Hissar, Bulgaria Proceedings: 41.

42

Материалът за дисертацията беше събран и обработен с подкрепата на договор с ФНИ №
ДО 02-159/16.12.08 по проект „Проучване на моделни епигеобионтни и геобионтни групи
животни като потенциал за дългосрочен мониторинг и опазване на биоразнообразието в
странджа планина (България и Турция)”.
Благодаря на ръководителя на проекта и мой научен консултант професор Мария
Шишиньова за съветите, подкрепата и настойчивостта ù. , както и на всички колеги от
договора и катедрата за предоставената възможност за работа по дисертацията, за помощта
им и тяхната съпричастност.
Признателен съм за съдействието на колегите от ПП Странджа и най-вече на Иван
Камбуров при работата по договора и предоставената от тях информация.
Благодаря на семейството си за тяхната помощ и търпение.

43

