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Увод
Сцинкови (Scincidae Grаy, 1825) е голямо семейство гущери, включващо 1605 вида, което
е разпространено в целия свят. Размерите на телата на различните видове варират от 27 mm
(Menetia greyi Gray, 1845) до 350 mm (Corucia zebrata Gray, 1855). Повечето от тях имат
цилиндрично тяло, крайниците им може да са добре развити или напълно да липсват.
Въпреки че повечето сцинкове се хранят с разнообразни членестоноги, мекотели и други
безгръбначни, по-големите видове използват за храна малки гръбначни, включително и
други гущери. По-голямата част от видовете от семейство Scincidae са яйцеснасящи (снасят
между 1 и 18 яйца), но има и такива, които са живородни (Vitt & Caldwell 2009).
Род Ablepharus включва десет вида – Ablepharus bivittatus (Menetries, 1832); Ablepharus
budaki Gocmen, Kumlutas & Tosunoglu, 1996; Ablepharus chernovi Darevsky, 1953; Ablepharus
darvazi Yeriomchenko & Panfilov, 1990; Ablepharus deserti Strauch, 1868; Ablepharus grayanus
(Stoliczka, 1872); Ablepharus kitaibelii (Bibron & Bory de Saint-Vincent, 1833); Ablepharus
lindbergi Wettstein, 1960; Ablepharus pannonicus (Fitzinger, 1823); Ablepharus rueppellii (Gray,
1839) (Uetz & Hošek 2016).
Един вид от семейството се среща и на територията на България – късокракият гущер (A.
kitaibelii). Разпространен е спорадично из цялата страна. Предпочита сухи поляни с храсти и
разредени дъбови гори. През сухите и горещи месеци се крие под опадалата шума и камъни.
Храни се с дребни насекоми, паяци и други безгръбначни животни. Разпространението му в
равнинните райони, особено в Северна България, е ограничено в разпокъсани, реликтни
популации поради унищожаването на горите (Бешков, Нанев 2002; Бисерков и др. 2007;
Stojanov et al. 2011).

Литературен обзор
Бяха прегледани всички налични статии, засягащи биологията, екологията и
таксономията на късокракия гущер.
Беше направен преглед по литературни данни за общото разпространението на вида,
както и за разпространението на вида в България за периода 1903-2014 г.
Литературен преглед беше направен върху устройството на кранио-цервикалния
комплекс при различни представители на Sauria и за връзката на самия комплекс с начина на
хранене при различните видове гущери.
Във връзка с изследването на хемипенисната морфология при A. kitaibelii и A. budaki, беше
направен литературен преглед на типа и морфологичното устройство на хемипенисите при
различни представители на сем. Scincidae.
Беше направен и литературен преглед на методиките, прилагани за установяване
възрастта и размножаването при различни видове гущери.
Връзката на влиянието на факторите на средата върху външната морфология беше
проучена в различни статии, засягащи проблема при сем. Scincidae.
Бяха разгледани популационни изследвания правени върху видове сцинкове, както и
методиката за маркирането им.
Общо прегледаните и цитирани източници в дисертационния труд са 316.

Цел и задачи
Целта на настоящата работа е да се проучат различни аспекти от биологията и екологията
на късокракия гущер в България.
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За изпълнение на целта бяха поставени следните задачи:
да се обобщят съществуващите и да се съберат нови данни за разпространението на
вида в България;
да се проучи механиката на хранене;
да се проучи морфологията на хемипениса и да се сравни с тази на близки видове;
да се определи продължителността на живота;
да се изследва годишния сперматогенен и овогенен цикъл;
да се проучи влиянието на факторите на околната среда върху външната морфология
и да бъде установен модел на вътревидова изменчивост в източните части на Балканския
полуостров;
да се установят различни популационни параметри – оцеляемост на индивидите, брой
на индивидите от изследваната територия, полова и възрастова структура и размери,
плътност и придвижване.

Материал и методи
4. 1. Характеристика на района на изследване
Територията на България се отличава и с голямо разнообразие на релеф и три климатични
пояса.
За изследване на разпространението на A. kitaibelii в България бяха събрани (налични)
непубликувани данни от цялата територия на страната след 2000-та година, както и досега
публикувани в литературата.
За целта на популационното изследване беше избрана популация на късокраки гущери на
възвишението Пъстрина, над село Крапчене. Климатът на възвишението е
умереноконтинентален. Растителността в района е от разредени ксерофитни дъбови гори,
доминирани от космат дъб (Quercus pubescens Willd.). Горите от космат дъб често формират
мозайки със сухите варовити пасища и храсталачните гори на келяв габър (Carpinus orientalis
Mill.).
В района на Пъстрина беше избрана работна площадка с приблизителна площ 0,6 ha,
обхващаща част от екотонната зона между дъбова гора и ливада.
4. 2. Теренни методи на изследване
4. 2. 1. Събиране на нови данни за разпространението на A. kitaibelii в България
Бяха използвани реални точкови локации на късокракия гущер в страната в периода 20002016 г. от базата данни на Българско херпетологично дружество (БХД) (общо 1024), като
данните бяха интегрирани в ГИС (географска информационна система) среда. В последствие
данните бяха обединени с локациите на вида от всички публикувани находища в периода
1903-2014 година. За моделиране на разпространението на вида беше използван софтуерът
MaxEnt 3.3.3k. За генерирането на модела бяха използвани 100 повторения, като 25 % от
точките (избирани на случаен принцип) са използвани за верификация при всеки цикъл на
повторение. Беше използван методът на повторения „Bootstrap“. За нуждите на
моделирането бяха използвани три основни типа променливи – географски, климатични и
тип местообитания (начин на ползване на земята). Използваните растерни слоеве са с размер
на клетката 20×20 m. Всички променливи са от „непрекъснат“ тип, като единствено слоят с
ползването на земята е категоризиран. От цифровия модел на релефа (dem) са генерирани:
aspect – изложение (в градуси), slope – наклон (в градуси), areasol_dem – слънчева радиация
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(kW/m²). Бяха използвани и две допълнителни променливи: ai_yr – индекс на засушаване и
pet_he_yr – индекс на евапотранспирация.
Местообитанието, в което попада всяка локация, е определено чрез пресичане с дигитален
слой на земното покритие. Тази карта е направена чрез обединяване на три дигитални
векторни слоя: физически блокове (за откритите територии и селскосто- панските земи),
горска база данни (за горските местообитания) и CORINE земно покритие 2012 г. (като
допълнение в случаите на липса на данни от другите слоеве за даден полигон).
Моделите бяха тествани с няколко метода: area under the ROC curve (AUC), training
omission rate, jackknife test (с AUC стойности), Permutation importance (PI) и Percent
contribution (%).
4. 2. 2. Събиране на данни за влиянието на факторите на средата върху външната
морфология на A. kitaibelii
В настоящата работа във връзка с изследването на влиянието на факторите на средата
върху външната морфология на вида беше обхваната цялата територия на България.
Изследваните екземпляри произхождат от 52 UTM квадрата 10×10 km (фиг. 5).

Фигура 5. Находища, от които е събиран материал, използван при морфометричните
данни. UTM грид 10×10 km.
Определяне на пол и възраст при фиксираните екземпляри
Определянето на пола при фиксираните екземпляри бе осъществявано чрез дисекция.
Според степента на нарастване на гонадите, при мъжките бе установено, че най-малкият
половозрял индивид е с размер на тялото 30,7 mm. Всички индивиди в изследването (n = 230)
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са депозирани в колекцията на Националния природонаучен музей на България (НПМ) към
Българска академия на науките (БАН).
Снемане на биометрични белези от фиксираните екземпляри
Десет метрични и четири меристични белега бяха снети от изследваните екземпляри.
Дължините на тялото и на опашката бяха измерени с линия, а останалите метрични белези
бяха измерени със стереомикроскоп. Метричните стойности бяха превърнати в 18 индекса.
Част от меристичните белези са представени на фигура 6.

Фигура 6. Фолидоза на главата при A. kitaibelii. 1 – рострум, 2 – фронтално щитче, 3 –
окципитално щитче, 4 – супралабиали, 5 – подочно щитче, 6 – нухални щитчета, 7 – слухов
отвор (ориг.).
Подбор на основни фактори на средата
За изследване влиянието на факторите на средата върху външната морфология на вида
бяха избрани пет географски и климатични променливи: географска ширина (Y) и дължина
(X), височина (Z), географски климатични зони (climat) и валежи (mm). Стойностите на X, Y
и Z са снети от находищата на всеки екземпляр. Стойностите на Z (в метри н. в.) са
преобразувани в пет категории (0-200 – 1; 200-400 – 2; 400-600 – 3; 600-800 – 4; 800-1000 –
5). Данните за climat и mm са взети от Копралев (2002) и преобразувани съответно в три
(континентално-средиземноморски – 1; преходно-континентален – 2; умереноконтинентален – 3 и четири (в метри н. в.) (500-600 – 1; 600-700 – 2; 700-800 – 3; 800-900 –
4) категории.
4. 2. 3. Популационно изследване на A. kitaibelii в района на Пъстрина
Работната площадка на Пъстрина беше посещавана за по шест-седем дни през месеците
май, юли и септември през четирите години от изследването. Избраните месеци май и
септември попадат в активните за вида периоди през годината, а юли беше избран с цел да
се изследва популацията и през по-слабо активния сезон, когато е прекалено горещо и
гущерът се крие под опадалата шума.
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За да се определи размерът на популация и различни нейни параметри беше избран
методът CMR. На всеки уловен екземпляр бяха отчитани географски координати. След
улавяне всеки екземпляр бе индивидуално маркиран посредством портативен поялник на
батерии (фиг. 5), така че маркировката да отговаря на конкретен персонален номер.
Бе избран за настоящото изследване – портативен поялник на батерии, предназначен за
запояване на малки електронни елементи (фиг. 7).
Разработена бе оригинална кодираща система за маркиране, която е подходяща за
изучавания вид – изгаряне на люспи от двата централни вентрални реда и такива на врата и
тялото на животните. Най-видимите и лесно броими щитчета са централните вентрални и те
изглеждаха най-подходящи за целите на проучването. Поради тази причина бе избрано
номерирането да започва от двата централни реда вентрални люспи над клоакалните
щитчета. За по-големи номера бяха поставяни марки на врата на екземплярите.
Допълнителна помощна маркировка за по-лесно разпознаване бе поставяна на някои
еземпляри отстрани на тялото (фиг. 9C). Левият централен коремен ред люспи показва
номерата от 1 до 9, а десният централен – от 10 до 90 (фиг. 9A). Броенето започва от първите
вентрални люспи, които се застъпват с клоакалните, и върви нагоре към главата на индивида.
Комбинации от люспи от тези два централни реда образуват съответен номер. Стотиците са
образувани при точково изгаряне отгоре на врата (маркировка отляво на врата на индивида
е номер 100 (фиг. 9B), а отдясно на врата – номер 200) и по средата, доразално на тялото
(маркировка отляво по средата на тялото е номер 300, а отдясно – номер 400). Тази методика
е подходяща за маркиране на различни групи влечуги, независимо от техния размер.
Техниката за маркиране беше успешно приложена в четиригодишно популационно
проучване. Общия брой на индивидите с уникална маркировка е 415.

Фигура 7. Портативен поялник, захранван от три батерии тип АА. A – общ изглед на
устройството в калъфа; B – тънкият метален връх на устройството, увеличен.
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Фигура 8. Маркиране при млад (A) и възрастен (C) индивид чрез портативен поялник.
Млад индивид (A), уловен на 3.9.2013 г., маркиран като №70 и повторно уловен на 24.9.2014
г. като възрастен (B). Номер 52 е маркиран на 3.7.2013 и в последствие уловен на 8.5.2014 г.
(D).

Фигура 9. Кодираща система при маркиране на вида Ablepharus kitaibelii. A – кодиране
при вентралните централни щитчета (левият централен ред показва номерата от 1 до 9, а
десният централен ред показва номерата от 10 до 90); B – маркиране на врата; C –
допълнително маркиране от дясната страна на тялото (ориг.).
От всеки уловен индивид са снети следните биометрични данни: дължина на тялото,
дължина на опашката, тегло (W) и пол, определян визуално по хабитус. След маркиране
всеки екземпляр бе заснеман с фотоапарат от дорзалната, вентралната и при нужда от
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латералните страни на тялото. При повторен улов от всеки екземпляр бяха снети отново
гореспоменатите биометрични белези, бе заснеман и бяха отчитани географските
координати за новото му намиране. Разпознаването на маркирания индивид беше
осъществявано чрез снимковия материал, а също така и чрез размерите, теглото и окраската
на индивидите.
4. 2. 4. Хранителен спектър
За изследване на хранителния спектър на вида бяха изследвани екскременти от 25
екземпляра от три находища в България. За целта бяха улавяни живи индивиди и държани за
няколко дни в кутии, а след този период бяха пускани обратно в природата. Несмлените
останки от храната (различни безгръбначни животни) бяха идентифицирани след преглед
под микроскоп и стереомикроскоп.
4. 3. Лабораторни методи на изследване
4. 3. 1. Скелетохронология
За установяване възрастта на индивиди от вида A. kitaibelii на случаен принцип бяха
избрани 55 екземпляра от България (24 мъжки, 24 женски и 7 ювенилни), фиксирани в
етанол. Всички екземпляри са депозирани в колекцията на НПМ-БАН, гр. София. Бедрената
кост (os femoris) бе избрана за най-подходяща за провеждането на скелетохронологично
изследване. Отделените фемури бяха нарязани с парафинов микротом на срези с дебелина 5
µm и са оцветени с хематоксилин. Готовите препарати бяха наблюдавани под микроскоп,
като се търсят линии на ограничен растеж (Castanet et al. 1977; Hemelaar & Van Gelder 1980).
4. 3. 2. Хистология на гонадите
За изследване на развитието на гонадите бяха събрани 46 индивида (28 мъжки и 18 женски
през месеците от март до октомври включително) от три находища от Западна България със
съответните разрешителни и депозиран в научната колекция на Биологически факултет
(BFUS) към Софийски университет „Св. Кл. Охридски“.
Животните се упояват с диетилов етер. След пълно обездвижване се прави разрез в
долната част на корема и се изваждат гонадите. Фиксират се с фиксатор на Bouin за минимум
24 часа. Промиват се с вода до обезцветяване, след това се дехидратират с етанол и се
включват в парафинови блокчета. Режат се на парафинов микротом на 5 µm. Подбират се
серийни срези, средно около 15, които се залепват на стъкло. Следва депарафиниране и
рехидратиране. Прилага се диференциално оцветяване с хематоксилин по Harris и еозинфлоксинов разтвор. Оцветените срези се дехидратират и включват в канадски балсам.
4. 3. 3. Механика на хранене
За изучаване механиката на храненето при късокракия гущер три екземпляра бяха заснети
в терариум. Шест последователности от разтърсвания бяха заснети в латерален изглед с
високоскоростна камера Casio EX-FH20 (с 210 кадъра в секунда).
Изследвана беше черепната морфология чрез компютърна томография с висока
резолюция (μCT) и хистология. Реконструираните образи бяха визуализирани чрез програма
Drishti (Limaye 2012) за обемни изображения.
За изследването на черепа чрез хистология беше използвана стандартна хистологична
техника с използване на парафин и багрене с хематоксилин и еозин.
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За да се оценят различията в кранио-цервикалната морфология при по-големи групи
люспести, бяха съпоставени молекулярна филогения на люспести (Pyron et al. 2013) с
морфологично дърво (Gauthier et al. 2012). Данните за повечето групи люспести са от
дигиталната база данни Digimorph (www.digimorph.org; Humphries 2004).
4. 3. 4. Хемипенисна морфология
За изследване на хемипенисната морфология при вида A. kitaibelii и сравняването ѝ с тази
при A. budaki беше използван следният материал: 3 възрастни мъжки екземпляра A. kitaibelii
от България и 2 възрастни мъжки екземпляра A. budaki от Турция. Всички изследвани
екземпляри са от колекцията на НПМ-БАН.
По-рано предложените техники за отпрепариране на хемипениси се явяват неприложими
за изследваните обекти поради техния малък размер и крехкост. За да се избегнат повреди
на деликатните хемипениси бе използвана техника, разработена за надуване на ендофалуса
на едри пеперуди (Hardwick 1950; Dufay 1978; Fibiger et al. 1984) с някои модификации.
Методът е базиран на ръчно обръщане и дехидратиране на меката тъкан с инжектиране на
разреден и абсолютен алкохол.
Обърнатите хемипениси бяха оцветявани в 0,5 % разтвор на Alizarin Red S за около 10-15
секунди. След оцветяване хемипенисите се раздуват със 100 % етилов алкохол, като се
инжектират чрез спринцовка с игла със затъпен връх.
Бяха направени трайни микроскопски препарати на три оцветени с Alizarin хемипениси
от A. kitaibelii и на два от A. budaki. За тестване присъствието на карбонатни структури два
хемипениса на A. kitaibelii и един на A. budaki бяха третирани с азотна киселина и прегледани
под микроскоп Amplival (Carl Zeiss Jena) с поляризационна приставка.
4. 4. Статистически анализ на данните
За генериране на пространствените модели беше използвана програмата MaxEnt 3.3.3k
(Phillips et al. 2006). Обработката на дигиталните слоеве, картирането и визуализацията на
картите бе направено в ГИС среда чрез програмата ArcGIS 10.2.1 (ESRI, Redlands, California,
USA). Статистическите процедури, изчисляването на екологичните индекси и извеждането
им в графики бяха направени с програмата PAST 2.17 (Hammer et al. 2001).
Кинематичните анализи бяха направени със специализирания софтуер SIMI MatchiX ©
SRM. Тестът на Shapiro-Wilk отхвърли хипотезата за нормалност на разпределението при 
= 0,05.
С помощта на еднофакторен дисперионен анализ (ANOVA) бе проверено различието
между възрастовите групи. Връзката между дължината на тялото и възрастта бе изследвана
с корелационен и регресионен анализ. За анализиране на данните е използвана програмата
SigmaPlot ver. 12.0 (Systat Software, Inc., San Jose California USA, www.systatsoftware.com).
Направено е сравнение между втори и трети стадий на тестисите при мъжките с U-теста
на Mann-Whitney, а между трите стадия на овариуми при женските – с ANOVA на програмата
SigmaPlot ver. 12.0 (Systat Software, San Jose, CA).
Морфологичните белези бяха тествани срещу параметрите на средата с Partial linear
correlation (r), измерващ степента на свързаност между две случайни променливи, чрез
контролирано премахване на променливи на случаен принцип. Комплексното влияние на
гореспоменатите параметри върху морфологията на вида беше тествано с Principal
Component Analysis (PCA). След това факторните тегла по първите три оси бяха тествани с
Partial linear correlation (r) срещу параметрите на средата, за да се извлече обобщена
информация за влиянието им върху морфологичните характеристики.
За целите на популационното изследване беше използвана програмата MARK 8.1 (White
& Burnham 1999). Избран бе моделът Cormack-Jolly-Seber (CJS) (Lebreton et al. 1992). За
изследване на връзката между теглата и размерите при възрастните индивиди е използван
8

коефициент на корелация на Pearson, който е показател на линейна връзка. За ювенилните е
използван коефициент на корелация на Spearman за нелинейна връзка.
Дескриптивните данни са представени таблично, като са анализирани с програмата
STATISTICA (StatSoft. Inc. 2011, www.statsoft.com).

Резултати и обсъждане
5. 1. Разпространение на A. kitaibelii в България
От събраните локации по вече публикувани и уникални непубликувани данни (от базата
данни на БХД) бе изготвена карта на разпространение на вида в страната върху UTM грид
10×10 km (фиг. 12). Уникалните събрани локации на вида след 2000 г. са 1024.
Новите находища попадат в 156 UTM квадрата 10×10 km. Публикуваните данни са от 85
UTM квадрата 10×10 km, от които 35 са потвърдени в настоящото изследване.
Дескриптивните данни за всички използвани променливи, описващи диапазона на
вариация на географските и климатичните условия в рамките на изследваната територия, във
връзка с разпространението на вида (вж. таб. 1), са представени в т. 4. 2. 1.

Фигура 12. Разпространение на късокракия гущер в България на UTM грид 10×10 km.
Червените точки показват новите находища; черните – потвърдените; сините –
публикуваните находища. За потвърдени се считат находищата, където видът е установяван
и след публикуването му на съответното място.
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Таблица 1. Дескриптивни данни за всички използвани променливи във връзка с
разпространението на късокракия гущер в България.
n
slope
aspect
elevation
areasol_dem
ai_yr
bio_1
bio_2
bio_3
bio_4
bio_5
bio_6
bio_7
bio_8
bio_9
bio_10
bio_11
bio_12
bio_13
bio_14
bio_15
bio_16
bio_17
bio_18
bio_19
pet_he_yr

mean

CI -95%

1018
10
10
1018
191
186
1018
378
362
1018 1052684 1049746
1018
6335
6293
1018
11
11
1018
10
10
1018
32
32
1018
7304
7286
1018
28
28
1018
-3
-3
1018
31
30
1018
9
8
1018
16
16
1018
21
20
1018
2
2
1018
613
610
1018
74
74
1018
32
31
1018
24
24
1018
201
200
1018
112
111
1018
135
133
1018
163
162
1018
972
968

CI
min
max
SD
SE
+95%
11
0,0
46
6,74
0,211
197
-1,0
358
93,92
2,944
394
12,0
1482
259,63
8,137
1055621 881553,1 1206339 47762,68 1496,976
6377
5209,0
9529
677,06
21,220
11
5,3
13
1,49
0,047
10
7,2
11
0,62
0,020
32
26,0
34
1,33
0,042
7322
6494,0
8086
298,32
9,350
28
20,4
31
1,81
0,057
-3
-7,9
0
1,71
0,054
31
27,1
33
1,29
0,040
9
-1,2
20
5,97
0,187
16
-2,6
22
7,61
0,239
21
13,6
23
1,58
0,050
2
-3,3
5
1,64
0,051
615
515,0
755
40,34
1,264
75
58,0
98
6,21
0,194
32
20,0
46
5,43
0,170
24
16,0
32
2,49
0,078
202
152,0
256
16,71
0,524
112
83,0
153
12,67
0,397
136
90,0
228
29,64
0,929
165
105,0
228
24,69
0,774
976
762,0
1093
62,06
1,945

Резултатите от предварителния мултивариационен анализ (PCA, вж. т. 4. 2. 1) на
географските и климатичните променливи показаха, че първата главна ос определя 42,6% от
вариацията, а втората ос определя 17,2 % от вариацията. Факторите с най-голямо значение
за разпространението на вида според многофакторния анализ са надморската височина,
индекса на засушаване, bio_1, bio_4, bio_5, bio_6, bio_7, bio_9,bio_10, bio_11, bio_14, bio_17,
bio_18, bio_19 и индекса на евапотранспирация (вж. глава 4. 2. 1.) (таб. 3).
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Таблица 3. Стойности на влияние на параметрите на средата върху разпространението на
A. kitaibelii в България според първите три оси. Стойностите с най-голямо влияние са в сиво.
PC 1

PC 2

PC 3

slope

-0,39034

0,032872

0,018851

aspect

-0,056661

0,047033

0,15405

elevation

-0,76453

0,19285

0,29621

areasol_dem

-0,58244

0,041952

0,19653

ai_yr

-0,81404

0,52791

0,06327

bio_1

0,93676

0,000332

-0,1575

bio_2

0,23801

-0,45664

0,83564

bio_3

0,31284

0,024779

0,7171

bio_4

-0,13111

-0,7763

0,23448

bio_5

0,89855

-0,23518

0,19776

bio_6

0,90913

0,29944

-0,24573

bio_7

0,052261

-0,72644

0,60271

bio_8

-0,64568

-0,50544

-0,21352

bio_9

0,77242

0,27937

0,16625

bio_10

0,89699

-0,18395

-0,05852

bio_11

0,93595

0,23306

-0,20328

bio_12

-0,44425

0,59535

0,5043

bio_13

-0,37916

0,66468

0,18533

bio_14

-0,92592

-0,15054

-0,03838

bio_15

0,33287

0,54522

0,099812

bio_16

-0,32786

0,68433

0,36637

bio_17

-0,83636

0,009284

0,005439

bio_18

-0,90426

-0,31307

0,040408

bio_19

0,47608

0,75691

0,35897

pet_he_yr

0,84115

-0,25912

0,43999

Събраните непубликувани локации на A. kitaibelii в страната са анализирани с програмата
MaxEnt (вж. глава 4. 2. 1.). Направен е модел на разпространение на вида в България с
потенциалните местообитания на база на реални локации (фиг. 17). Избраният модел е със
средни стойности. Моделът показва свързаността на потенциалните местообитания с
реалните такива, вземайки предвид влиянието на факторите с най-голяма тежест за самото
разпространение.
Тестът „area under the ROC curve“ е с високи стойности на AUC = 0,948, което потвърждава
и високата достоверност на пространствения модел.
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Фигура 17. Модел на разпространение (генериран на база средни стойности) на A.
kiraibelii в България. 0 – непригодни местообитания, 1 – максимално пригодни
местообитания.
На таблица 4 са представени част от отделните променливи, които са използвани за
модела, с тяхното процентно влияние.
Таблица 4. Значение на отделните климатични и географски променливи за модела на
пространственото разпространение на A. kitaibelii. PI - permutation test; % - процент участие.
Променливи
land_use
bio_18
bio_9
bio_19
bio_4
bio_16
dem
bio_14
ai_yr
bio_2
bio_13
areasol_dem

%
24,9
17,2
6,9
5,9
5
4
3,5
3,4
3,1
2,8
2,7
2,6

PI
32,4
0,7
0,3
1,1
17
5,6
4,4
3,2
3,3
4,2
2,4
2,8
12

От използваните променливи най-голямо значение за разпространението на късокракия
гущер в България оказва типа земеползване (ок. 25 % влияние). Други фактори, които оказват
влияние на разпространението, са валежите през най-топлата четвърт на годината (17,2 %),
средната температура през най-сухата четвърт на годината (6,9 %) и валежите през найстудената четвърт на годината (5,9 %).
Типовете земеползване, които имат най-силно влияние на разпространението на сцинка в
страната, са агро-лесовъдски площи (logistic output = 0,671) и дъб (0,629). Други типове
земеползване, оказващи значително влияние, са естествени ливади (0,597), преходна
дървесно-храстова растителност (0,575) и растителни съобщества на храсти и треви (0,559).
Според типа на използване на земята се вижда много ясно, че късокракият гущер предпочита
дъбови гори и ливади.
Таблица 5. Площ и пригодност на местообитанията във връзка с разпространението на A.
kitaibelii в България.
Стойности на
пригодност

Категория

Площ (km2)

0 - 0,1

Непригодни

81431

0,1 - 0,33

Слабопригодни

22072

0,331 - 0,66

Пригодни

6268

0,661 - 1

Оптимални

1129

От таблица 5 се вижда, че оптималните местообитания в страната за късокракия гущер са
малко над 1 %, а пригодните местообитания са ок 5,6 %. Тази пригодност е свързана основно
с наличието на дъбови гори в страната.
Видът е най-често срещан в средно- и нископланинските райони на страната и отсъства в
обширни територии в Северна България, Тракийската низина и Добруджа (фиг. 17). Видът
предпочита ниски склонове (ок. 10° среден наклон) с южно изложение (юг-югозапад) (таб.
1). От влиянието на типовете земеползване може да заключим, че сцинкът обитава
екотонната зона между дъбови гори и ливади. Това са ксеротермни и ксеромезофилни
съобщества, разпространени предимно по карбонатни терени в цялата страна. Този факт,
комбиниран с предпочитанията на вида към южни склонове и по-слаби валежи показва, че
късокракият гущер предпочита по-топли и сухи местообитания, като ограничаващ фактор са
валежите. От това може да се предположи, че по-голямото количество валежи през сухата
част на годината влияе отрицателно на вида заради снасянето на яйцата през лятото, което
се потвърди и от емпирични данни. И все пак подходящите местообитания задържат
достатъчно количество влага за развитието на самите яйца и за нуждите на възрастните
индивиди.
5. 2. Проучвания върху механизмите на хранене при A. kitaibelii
Анализ на диетата
Анализът на диетата върху индивиди от диви популации показва, че A. kitaibelii се храни
с членестоноги от различни разреди (Araneae, Lithobiomorpha, Hymenoptera, Coleoptera,
Hemiptera, Diptera, Pseudoscorpiones и Lepidoptera), включително и с отровни паяци и
многоножки (таб. 6).
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Таблица 6. Диета на късокракия гущер A. kitaibelii според три различни метода на
изследване. *n– брой на изследваните екскременти, n – брой на изследваните екземпляри.
Лични данни

Ангелов и др. 1966

Herczeg et al. 2007

Разреди

*n

% (общо)

n

% (общо)

n

% (общо)

Araneae

7

23,3

6

2,5

25

18,5

Lithobiomorpha

2

6,7

–

–

–

–

Hymenoptera

3

10,0

2

8,3

20

14,8

Coleoptera

2

6,7

6

25

23

17

Hemiptera

12

40,0

5

20,9

50

37

Diptera

1

3,3

1

4,2

5

3,7

Pseudoscorpiones

–

–

2

8,3

3

2,2

Lepidoptera

–

–

2

8,3

9

6,6

Друго

3

10,0

–

–

–

–

Анализът на екскременти от A. kitaibelii от трите различни находища от България показа,
че 63,3 % от намерените хранителни останки принадлежат на два разреда – Araneae и
Hemiptera. Получените данни са сходни с тези от предишни изследвания (Angelov et al. 1966;
Herczeg et al. 2007) (таб. 6).
Сравняването на резултатите от трите изследвания показва отсъствието на разредите
Pseudoscorpiones и Lepidoptera в настоящото изследване. От друга страна, за първи път се
открива наличието на останки от Lithobiomorpha като част от диетата на A. kitaibelii.
Кинематика на храненето
Експериментите върху храненето показват, че A. kitaibelii използва челюстите си за
улавяне на плячката (фиг. 21 I). Улавянето на плячката моментално е последвано от
разтърсването ѝ. Единичните разтърсвания на плячката са много бързи. В началото на всеки
клъстер от разтърсвания A. kitaibelii повдига своята гръдна част и предни крайници, докато
задните крайници и опашката остават в плътен контакт със субстрата. След това късокракият
гущер разперва предните си крайници настрани и извива врата и главата си странично. После
удря плячката в субстрата или я разтърсва във въздуха. В последствие тялото се извива в
алтернативно направление (фиг. 21 II).
На базата на кинематичните профили при издигането и „забиването“ на плячката (фиг.
22) бе изчислено, че гущерът може да ускори и удари храната си в субстрата със средна
скорост от над 2 m/s за по-малко от 25 ms (фиг. 22d).
A. kitaibelii е способен да се храни с относително голяма и опасна плячка, въпреки малкият
си размер на тялото и крехкия си череп. Високоскоростните видео секвенции показват, че
плячката се обездвижва чрез енергични разтърсвания и удари в субстрата (фиг. 21 II),
потвърждавайки предишни наблюдения (Dauth 1983).
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Фигура 21. Кинематика на улавяне и обездвижване на плячката от A. kitaibelii. (I) избран
кадър от заснемането на хващането на плячката от A. kitaibelii. (II) избрани секвенции,
представящи клъстери от разтърсването на плячката (a-h); времето е в секунди (s).
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Фигура 22. Забиване на плячката в субстрата. Късокракият гущер е способен да удари
плячката в субстрата със средна скорост повече от 2 m/s. (a, b) плячката е повдигната във
въздуха; (c, d) плячката е ударена в субстрата; (d) кинематичен профил на маркера, поставен
в (b).
Морфологията на кранио-цервикалните връзки показва, че окципито-атланто-аксиалния
комплекс на A. kitaibelii функционално представлява добре развита синовиална осева става.
При повечето съвременни амниоти атласът има пръстеновидна форма и липсва
pleurocentrum, като по този начин е съставен от неврални дъги и първия интерцентрум
(intercentrum), докато първият плевроцентрум (pleurocentrum) влиза в състава на аксиса и
образува одонтоидния израстък. Такава ситуация се наблюдава при лепидозаврите,
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крокодилите, птиците и бозайниците, докато представителите на Chelonia показват
плезиоморфно състояние. Плезиоморфно състояние за амниотите е наличието на единединствен изпъкнал окципитален кондил, формиращ осева става с първите два шийни
прешлена, което позволява базална ротацията във всяка посока. Такава осева връзка може да
се наблюдава при различни амниоти. В допълнение, при някои групи, основно бозайници,
одонтоидния израстък е удължен и действа като опорна точка в обръщането на главата. Понадолу това ще бъде наричано „функционален одонтоиден израстък (functional odontoid
process)“. При A. kitaibelii морфологията на одонтоидния израстък е особено характерна.
Благодарение на своята тънка и цилиндрична форма (фиг. 23b), той действа като високо
ефективна синовиална връзка за латерално движение на главата. Може да се предположи, че
цилиндричният одонтоиден израстък стабилизира комплекса по време на разтърсванията и
ударите на плячката в субстрата и подобрява предаването на посткраниалните мускулно
създадени сили към главата. Окципито-атланто-аксиалната връзка стабилизира краниоцервикалната става по време на латералната ротация, но вероятно ограничава възможността
на вида да сгъва черепа си вентрално срещу атланто-аксиалния комплекс. (фиг. 21 I).
Късокракият гущер притежава добре развита синовиална става, състояща се от
базиокципитална кост, атлас и цилиндричен удължен одонтоиден израстък на атласа (фиг.
23d). Базиокципиталната кост като цяло е тънка, но е значително удебелена при
окципиталния кондилус (фиг. 22a, c), който има вентрално извита бразда, върху която лежи
одонтоидният израстък. В предно направление атласът артикулира с единственият
окципитален кондилус, а в задно – с аксиса (фиг. 22b, d; 23), като невралните му дъги не се
сливат дорзално (фиг. 23a, d; 24). Заедно костите от окципитално-атланто-аксиалният
комплекс образуват добре развита опорна връзка (фиг. 23b).

Фигура 23. Морфология на кранио-цервикалния комплекс при A. kitaibelii. (a) сагитален
разрез на черепа от образ, получен от μCT; (b) дорзален изглед на кранио-цервикалния
комплекс; (c) латерален срез през окципито-атланто-аксиалната става; (d) хистологичен срез,
представящ сагиталната равнина на окципито-атланто-аксиалната става, оцветяване с
хематоксилин и еозин. AT – atlas; AX – axis; BO – basioccipitalе; * – ставен хрущял.
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Фигура 24. Атлас и аксис на A. kitaibelii. Атласът е тънък и пръстеновиден, формиран от
първия интерцентрум (IC1) и двете неврални дъги, които не се сливат дорзално. Първият
плевроцентрум (одонтоидния израстък) се слива с аксиса, в състава на който влизат вторият
и третият интерцентрум (IC2 и IC3).
Това е първото проучване, което обвързва кинематиката на храненето с краниоцервикалната морфология при гущери. Анализите показват, че наличието на високо
специализирани синовиални осеви стави с тънък цилиндричен или конусообразен
одонтоиден израстък (както при A. kitaibelii) е много рядко явление, но може да бъде
наблюдавано при някои игуаниди, някои гекони или при някои теиди. При повечето от
изследваните представители от разред Squamata одонтоидният израстък е масивен и затъпен,
пирамидообразен или закръглен. При други люспести изцяло липсва функционален
одонтоиден израстък, като някои хамелеони, някои амфисбени или някои змии.
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Фигура 25. Типове окципито-атланто-аксиален комплекс при Reptilia, наложени върху
комбинирано молекулярно и морфологично дърво.
Като цяло анализите на дигиталните данни показват, че кранио-цервикалните стави при
люспестите варират изключително много дори в обособени таксони, факт който дава
основание за по-цялостно функционално изследване (фиг. 25). Въпреки че разнообразието е
голяма в основни групи люспести, могат да се наблюдават някои тенденции. Добре развити
ставни връзки между окципиталната кост и одонтоидния израстък са често срещано явление
при игуани, гекони, сцинкове и лацертиди, но са рядко явление при ангвиморфите и напълно
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липсват при амфисбените (фиг. 25). По тази причина рядкостта на добре развити
функционални стави при заравящи се и безкраки видове може да бъде свързана с екологията
на самите видове (например във връзка с придвижването).
В групата на люспестите високо специализираните кранио-цервикални връзки, като
синовиалната осева става при A. kitaibelii, са еволюирали паралелно в различни групи, което
довежда до хипотезата, че подобни стави често представляват функционална адаптация към
специфичен начин на хранене и локомоция. Поради високата степен на паралелна еволюция
анализирането на морфологията на окципитало-атланто-аксиалнта става не може да разреши
тези спорове.
5. 3. Изследване върху хемипенисната морфология на A. kitaibelii и A. budaki
При A. kitaibelii не се забелязват видими макроструктури и орнаменти. Хемипенисът е
силно разклонен с два еднакво дълги и симетрични дяла. Точката на разклонение на
семенната бразда (sulcus spermaticus) е в близост до тази на дяловете. Съотношението на
дължината към ширината на дяловете е приблизително 3:1. Дебели устни (labia) ограждат
семенната бразда. Малки v-образни гънки се наблюдават в дисталната част на двете бразди
на дяловете. Самите семенни бразди се отварят на върха на дяловете на хемипениса. От всяка
страна на устните, на върха на браздите, се намират удължени гънки – терминални ушички
(terminal awls). Дяловете на хемипениса са приблизително с дължината на тялото му, което
е изградено от ствол и основа. Стволът (truncus) на хемипенисa носи две слабо изразени,
асиметрични издатини (lobes). Дължината на хемипенисите е ок. 4-4,5 mm. Наблюдението
на хемипенисната повърхност под микроскоп показа наличието на микроскопични
структури, неразтворими след третиране с азотна киселина (фиг. 27A-D).
Микросктруктурите бяха наблюдавани също така и през поляризационен микроскоп, но не
беше установено двойно лъчепречупване, което е типична черта на калциево-карбонатните
кристали. Очевидно тези структури не са калциеви, а кератинови полиедри. Те са по-гъсто
разположени на върха на двата дяла на хемипениса и отсъстват в семенните бразди и в
основата му. В средната част на хемипениса, около района на разклоняването на двата дяла,
кератиновите структури са разположени по-нарядко в сравнение с тези на върха им. По време
на обръщането на хемипенисите при някои екземпляри беше наблюдаван олющен епител.
Общата форма на хемипениса на A. budaki е сходна с тази на хемипениса на A. kitaibelii,
но се наблюдават и някои по-значими разлики (фиг. 28). При A. budaki от двете страни на
ствола се намират две ясно различими издутини с листовидна форма, чието разположение
съвпада с това на асиметричните издатини на хемипенисите на A. kitaibelii. Добре изразена
структура се наблюдава на асулкалната повърхност на хемипенисния ствол, базално на
разклонението. На това място, при напълно издут хемипенис, епителната тъкан е изпъкнала
и оформя голяма овоидна структура, за която предлагам термина асулкална изпъкналост
(asulcal protrusion). Дяловете са с дължината на хемипенисното тяло. Те са по-слаби и поиздължени от тези при A. kitaibelii. Съотношението на дължината към ширината на
разклоненията е приблизително 4:1. Общата дължина на хемипениса е приблизително
същата като при предходния вид, т.е. ок. 4-4,5 mm. Микроскопско изследване на препарати
от епителната тъкан разкри подобни кератинови структури, които покриват по-голямата част
от повърхността на хемипениса (фиг. 27E-H). Те са по-малки и по-гъсто разположени от тези
при A. kitaibelii, но очевидно имат същия състав и форма. И при този вид не са наблюдавани
никакви калциеви структури и орнаменти. Хемипенисът при A. budaki също е силно раздвоен
на два дяла с еднаква дължина и с дебели устни, които обгръщат семенните бразди. Няколко
v-образни гънки се наблюдават в браздите в дисталната област на двата дяла. Семенните
бразди се отварят на върха на дяловете на всеки хемипенис. От всяка страна на устните, на
края на браздите, се намират терминални уши.
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Фигура 27. Кератинови структури на повърхността на хемипенисите при A. kitaibelii (AD) и A. budaki (E-H). A, E от върха на дяловете; B, F от върха на дяловете, увеличено; C, G от
асулкалната повърхност на ствола; D, H от асулкалната повърхност на основата. Скали: A,
C, D, E, G, H = 100 µm; B, F = 10 µm.
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Фигура 28. Надути хемипениси A. kitaibelii (A, B) и A. budaki (C, D). 1 – устни (labia), 2 –
семенна бразда (sulcus spermaticus), 3 – луковицоподобни структури (bulbous lobes), 4 – vобразни гънки (v-shaped folds), 5 – терминални ушички (terminal awls), 6 – асулкална
изпъкналост (asulcal protrusion). Скала = 1 mm (ориг.).

22

Cope (1896) заявява, че хемипенисните белези „имат неизменна систематична стойност“,
която „се различава при отделните белези и варира от род до надсемейство“. В по-обширната
си ревизия на подсемейство Lygosominae (Scincidae) Greer (1979) счита силното разклонение
на хемипенисите с дълго и тясно тяло и два еднакво дълги дяла за диагностичен белег за
някои родове. Авторът смята разклонения хемипенисен тип с удължени дялове за
синапоморфен белег на „Sphenomorphus“ групата. Видът Scincella reevesii (Gray, 1838) (фиг.
321 в Ziegler 2002) също има разклонени хемипениси с тънки дялове, дълги колкото тялото
на хемипениса. Хемипенисите на изследваните Ablepharus spp. показват сходна обща форма.
Linkem et al. (2011) описват латералните издатини на хемипенисния ствол („главен ствол
(main shaft)“ според терминологията на авторите), твърдейки, че те са уникални за една група
филипински сцинкове, която те обединяват в нов род Pinoyscincus. Авторите наричат тези
издатини „луковицоподобни структури (bulbous lobe structures)“. Те са изключително сходни
с тези при A. kitaibelii и очевидно не са уникални. Подобни израстъци са наблюдавани и при
други видове от различни родове: S. reevesii (фиг. 321 в Ziegler 2002) и Hemiergis gracilipes
(Steindachner, 1870) (даден като S. gracilipes, фиг. 14 в Greer 1979).
Greer (1989) споменава, че родовете Carlia, Lampropholis, Lygisaurus и Saproscincus
споделят уникална хемипенисна морфология, включваща удължена издатина в основата на
обърнатия хемипенис. Авторът вероятно е наблюдавал подобни израстъци на описаните от
мен, но не дава допълнителна информация за тях. Всъщност Еремченко, Панфилов (1990) са
първите, които описват подобни структури при род Ablepharus: A. pannonicus и A. darvazi, и
ги наричат „запиращи гънки (складки-запоры)“. Аз предпочитам по-неутралния термин
bulbous lobes, заради тяхната форма и все още неизвестна функция и произход. Трябва да се
подчертае обаче, че тези издатини не се наблюдават при всички представители на род
Ablepharus, както е показано от Еремченко, Панфилов (1990: фиг. 2а, хемипенис на A.
deserti). Очевидно наличието или отсъствието на bulbous lobes е по-скоро хомопластичен
белег при някои родове от Scincidae с разклонени хемипениси.
Въпреки че имат сходно разположение, bulbous lobes на A. kitaibelii и A. budaki показват
значителни разлики във формата и размера. Тези на A. kitaibelii имат подобен размер с тези
на A. pannonicus; издатините на A. darvazi са видимо по-големи, но със сходна форма.
Структурите при A. budaki не приличат на никакви известни на мен структури при други
видове.
Klaver & Böhme (1986) описват най-разнообразни хемипенисни структури при семейство
Chameleonidae, но хомологията им със структурите при Ablepharus е изключително
несигурна. Издатините, наблюдавани при сцинковете, не могат да бъдат асоциирани с други
структури като „auriculae“, „papillae“, „pedunculi“, „projections“ или „rotulae“, които вероятно
са различни по природа орнаменти (Bourgat & Brygoo 1968; Klaver & Böhme 1986).
Разклонени хемипениси с дълги, фини терминални елементи (awls) са споменати за вид
от островите на Република Палау Sphenomorphus scutatus (Peters, 1867) и един друг неописан
таксон, отнесен към същия род (Crombie & Pregill 1999). Тези терминални структури
присъстват също при A. kitaibelii и A. budaki, но не се наблюдават при илюстрирания
хемипенис на A. pannonicus, A. deserti и A. dervazi (Еремченко, Панфилов op. cit.), което поскоро се дължи на непълното обръщане на хемипенисите, отколкото на действителна липса
на такива елементи.
Филогенетичните връзки между представителите на род Ablepharus остават
противоречиви, особено когато се вземат предвид данните на Pyron et al. (2013). В тяхната
работа A. budaki и A. kitaibelii заедно с A. chernovi формират добре подкрепен клон с редица
други лигозомини. В кладограмата A. pannonicus, в група с Asymblepharus alaicus Elpatjevsky,
1901, формира друг добре подкрепен клон, който е значително отдалечен от този на
предишните представители на род Ablepharus, но е сестрински с голямата „Sphenomorphus“
група. Това очевидно прави род Ablepharus парафилетичен. Вероятно тези резултати от
изследването се дължат по-скоро на методологичния подход и несъвпадения на
митохондриални генни секвенции.
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Според филогенетичните и филогеографските данни, представени от Poulakakis et al.
(2013), изследваните в настоящия дисертационен труд екземпляри попадат в ареала на
„турския“ клон на A. budaki, който е в съответствие с описания от Schmidtler (1997) таксон –
A. budaki anatolicus.
За нито един сцинцид не е съобщавано наличието на калцифицирани структури на
епитела на хемипенисите, което е в съгласие с резултатите от моето изследване на
микроскопските препарати. Отсъствието на такива структури може да се използва до
известна степен за обща диагноза на сем. Scincidae. Подобно отсъствие се наблюдава и при
сем. Anguidae (Thomas & Hedges 1998) и сем. Chamaeleonidae (Klaver & Böhme 1986).
Външни калцифицирани хемипенисни структури (основно шипове) са съобщавани при
много, но не всички гимнофталмини (за преглед вж. Nunes et al. 2014) и при различни видове
змии (Colubroides sensu Zaher et al. 2009), без представителите на инфраразредите
Scolecophidia и Alethinophidia (Branch 1981, 1986).
Предполага се, че малките кератинови шипчета при представители на Lacertidae се
развиват сезонно (Arnold 1973, 1986a; in den Bosch 2001). Предвид това, че се срещат
сравнително рядко сред люспестите влечуги, калцифицираните хемипенисни структури
вероятно са резултат от хомология, но този въпрос все още не е разрешен (Nunes et al. 2014).
Сходни микроструктури върху епитела на хемипенисите, подобни на тези при род
Ablepharus, са съобщавани и за представители на други семейства гущери.
Микроструктурите при тях могат да варират както на индивидуално, така и на популационно
ниво (Böhme 1971, 1988; in den Bosch 2001).
Хемипенисната морфология се оказва много полезен инструмент за видова детерминация
при представителите на род Ablepharus. Разликите в хемипенисната морфология на A.
kitaibelii и A. budaki са съществени и разкриват, че тези видове се различават в много пофундаментални морфологични белези от споменатите от Göcmen et al. (1996) и Schmidtler
(1997), подкрепяйки техния пълен видов статус.
Въпреки това прилагането и интерпретирането на хемипенисната морфология при
анализиране на по-високи таксономични категории е по-малко информативно, отколкото
при по-ниски категории (напр. вид). В подкрепа на това твърдение са резултати от някои
изследвания при семействата Lacertidae (Böhme 1971) и Chamaeleonidae (Klaver & Böhme
1986). Това води до заключението, че хемипенисната дивергенция трябва да бъде
разглеждана единствено след наличието на солидна филогения на изследваната група,
базирана на различни други белези. Nunes et al. (2014) изрично подкрепят това заключение
за сем. Gymnophtalmidae. Във връзка със споменатото по-горе, очевидно е нужно
филогенетично проучване на повече представители на род Ablepharus, за да бъде проследено
и интерпретирано еволюционното значение на наблюдаваните морфологични разлики.
Хемипенисната морфология при сем. Scincidae представлява неизследвано поле, което
може да помогне за изясняване на връзките в групата.
Специфичните морфологични особености на хемипенисите могат да бъдат добра опорна
точка за разпознаване и описание на видове. Предложеният тук метод е особено подходящ
при изследването на хемипенисните белези, особено при дребни представители на
люспестите влечуги.
5. 4. Изследвания върху растежа и възрастта при A. kitaibelii
При хистологичните срези от парафинов микротом се наблюдават годишните кръгове на
нарастване (ЛОР) (фиг. 31). Забелязва се, че е налична и люпилна линия (hatching line). При
късокракия гущер не се наблюдава голяма резорбция на ендостила, поради което част от
люпилната линия остава видима. Не се наблюдава разлика в максималната възраст между
двата пола. От изследваните екземпляри най-малкият мъжки е с размер 35 mm дължина на
тялото, а най-големият е с размер 45 mm дължина на тялото. От женските екземпляри наймалкият и най-големият са съответно с размер 35 и 52 mm дължина на тялото. Най-големите
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екземпляри от двата пола са преминали 3 хибернации, което означава, че възрастта им е 4
години. Женските екземпляри между 42 и 53 mm дължина на тялото имат 3 ЛОР. Мъжките
екземпляри от 35 до 43 mm имат 2 ЛОР, а тези между 43,2 и 46 са с 3 ЛОР.
Разликата в размера между мъжките и женските, макар и слаба, се появява след първата
хибернация. Резултатите от линейния регресионен анализ са представени графично на фиг.
29. Коефициентът на регресия при мъжките (b = 4,4) е по-малък от този при женските (b =
6,0), което говори за забавено нарастване на дължината на тялото.

Фигура 29. Нарастване на дължината на тялото при мъжките и женските с възрастта.
Нарастването на дължината на тялото при женските индивиди е с по-бързи темпове в
сравнение с това при мъжките.
Дисперсионния анализ с ANOVA показва, че дължината на тялото при отделните
възрастови групи на мъжките, както и на женските се различава достоверно. Наблюдава се
висока положителна и достоверна корелация между дължината на тялото и възрастта при
двата пола, чийто коефициент при мъжките е r = 0,88 (коефициент на детерминация r2 =
0,77), а при женските – r = 0,74 (r2 = 0.55). Коефициентите на корелация и регресия са
достоверни.
При сравняване на мъжките и женските екземпляри по възрастовите групи с тест на
Стюдънт се получават следните резултати: на 2 години – недостоверни (t = 1,15, p = 0,268),
на 3 години – достоверни (t = 2,4, p = 0,024).
Резултатите доказват, че видими и ясни разлики в дължината на тялото между женските
и мъжките екземпляри се наблюдават след третата хибернация. След тази хибернация
мъжките екземпляри рязко намаляват темповете на растеж, но женските нарастват още.
Предвид краткия живот на вида като цяло, това вероятно дава възможност за развитие на поголям брой яйца (до 5) в коремите им.
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Фигура 31. Хистологични срези на фемури от екземпляри A. kitaibelii на различна възраст
с дебелина 15 µm, оцветени с железен хематоксилин. A – без хибернации; B – с една
хибернация; C – с две хибернации; D – с три хибернации. Бялата стрелка показва hatching
line, а черните стрелки – линиите на ограничен растеж (ЛОР). Скала = 20 µm. Обектив
Apochromat 40x.
Получените данни от скелетохронологията на късокракия гущер потвърждават тези от
изследвания, проведени върху други сцинкове (Rohr 1997; Wapstra et al. 2001; Guarino 2010;
McCoy et al. 2010), разкривайки силна корелация между дължината на тялото с възрастта на
екземплярите. Изследването също така защитава хипотезата, че малки по размер видове
живеят по-кратко (видове, при които съзряването започва отрано). Установените при
настоящото изследване темпове на нарастване при мъжките и женските екземпляри са
сходни с тези при други представители на влечугите (Flower 1925; Stearns 1984; Dunham &
Miles 1985; Avery 1994; Bauwens & Diaz-Uriarte 1997; O’Meara & Asher 2015).
5. 5. Изследвания върху размножаването при A. kitaibelii
Стадиите на развитие на гонадите при мъжките и женските индивиди са следните: I –
регрес, II – повторение и III – спермиогенеза (при мъжките); I – покой, II – ранна
вителогенеза, III – преовулаторни фоликули и IV – яйце (при женските).
Таблица 10. Основни извадъчни показатели на дължината на тялото при различни стадии
на гонадите на мъжките и женските.

мъжки

женски

стадий

n

min

max

mean

SE

SD

2

6

33,5

47

39,1

2,10

5,14

3

22

39

48

43,9

0,50

2,34

2

14

45

53,2

49,0

0,74

2,77

3
4

2
2

46
49,7

52
51,3

49,0
50,5

3,00
0,80

4,24
1,13
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Тестът на Mann-Whitney (U = 28,5) доказа достоверни различия при мъжките екземпляри
(p = 0,038). Различията при женските екземпляри са недостоверни. Корелационният анализ
показва слаба положителна корелация (r = 0,1563).
Дължината на тялото при женските екземпляри е по-голяма в сравнение с тази при
мъжките заради развитието на относително едри яйцата в тях. От дисецирани музейни
екземпляри става ясно, че някои по-големи по размер женски могат да съдържат в себе си до
5 яйца. От резултатите стана ясно, че половата зрялост при вида настъпва след втората
хибернация, но може и още след първата (вж. подглава 5. 7.). Тогава индивидите са с
дължина на тялото от 38-39 mm. На фигури 34 и 35 са представени хистологични срези на
гонадите на A. kitaibelii. На тях много ясно се вижда протичането на спермато- и овогенезата
в различните стадии, както и развитието на ембрион в яйце.

Фигура 34. Хистологични срези на семенници на A. kitaibelii с дебелина 5 µm оцветени с
хематоксилин и еозин. А – общо устройство на семенника. А, B, C, D – стадий II
(повторение); E, F – стадий III (спермиогенеза). C, D – срези от семенници на неполовозрели
екземпляри (Lcor = 36, 35 mm). Е – срез от семенник на най-малкия половозрял екземпляр от
извадката (Lcor = 39 mm). 1 – лумен, 2 – семенни каналчета, 3 – интерстициална тъкан, 4 –
първични сперматоцити, 5 – сперматогонии, 6 – Сертолиеви клетки, 7 – сперматиди, 8 –
сперматозоиди. Скали: А – 200 µm, обектив Semiplan 3,2x; B, C, D, E, F – 20 µm, обектив
Apochromat 40x.
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Фигура 35. Хистологични срези от яйчници на A. kitaibelii с дебелина 5 µm, оцветени с
хематоксилин и еозин. А – общо устройство на яйчник. A, B, C – фоликули в стадий II (ранна
вителогенеза); C (вдясно) – яйце (в индивиди от месец юни); D (горен десен ъгъл) – стадий
III (преоволаторен фоликул в индивиди от месец май); E – детайл със zona pellucida; F –
ембрион в яйце. 1 – ядро, 2 – цитоплазма, 3 – жълтъчни гранули, 4 – фоликулни клетки, 5 –
кръвоносен съд, 6 – съединителна тъкан, 7 – яйчна обвивка, 8 – zona pellucida, 9 – жълтъчни
плочки, 10 – тека, 11 – първично черво, 12 – мезенхим, 13 – нервен гребен, 14 – очни
мехурчета. Скали: A, B, C, F – 200 µm, обектив Semiplan 3,2x; D – 100 µm, обектив
Apochromat 16x; E – 20 µm, обектив Apochromat 40x.
Резултатите от хистологичното изследване показват, че най-младият половозрял мъжки
екземпляр е с дължина на тялото 39 mm. Това е в противоречие с предишни наблюдения за
настъпване на полова зрялост при вида – 32 mm според Schmidtler (1997) и Ljubisavljević et
al. (2002). Става ясно, че визуалното наблюдение чрез дисекция за нарастването на гонадите,
без проверка с хистологичен метод, не може да даде точна информация за настъпването на
момента на полова зрялост. Не е установено при какъв размер на тялото женските
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екземпляри стават полово зрели, но може да се предположи, че е размерът е сходен с този
при мъжките.
От хистологичните срези се забелязва, че спермиогенезата протича целогодишно след
настъпване на полова зрялост, независимо от големината на индивидите. За това
свидетелстват срезите на екземпляри с дължина на тялото от 41 до 47 mm, които са в стадий
II на развитие на гонадите. При тези екземпляри се наблюдават празни лумени на
каналчетата на тестисите (без сперматозоиди), което говори за изпразването на самите
семенници и започването на формиране на нови сперматозоиди. От друга страна през същия
период от годината по-малък по размер екземпляр е в стадий III на развитие на гонадите, т.е.
процесът на формиране на зрели сперматозоиди е целогодишен и се наблюдава в
екземпляри, уловени от март до октомври включително.
При женските екземпляри се наблюдава само един пик на формиране на яйца. Този
период обаче е разтеглен и самото снасяне се осъществява от юни до началото на август.
Съответно излюпването на младите екземпляри става от края на юли до септември
включително. От инкубиране на яйца, снесени от индивиди в плен и след това пуснати
обратно, се вижда че най-малкият брой яйца, снесени от една женска, е две, а най-големият
е пет. Яйцата са заравяни в пръст или кокосов субстрат, в кутия при стайна температура, като
субстратът периодично е навлажняван с вода. Яйцата не всеки път биват снасяни наведнъж.
Например три женски от Беловец снесоха яйца на следните дати: 2.08.2010 г. – 4, 5.08.2010
г. – 5, 7.08.2010 – 2, 8.08.2010 г. – 1, a oт тях се излюпиха индивиди на: 28.08.2010 г. – 3,
29.08.2010 г. – 1, 30.08.2010 г. – 1, 2-3.09.2010 г. – 2. Три женски екземпляра от с. Пчелин
снесоха яйца на следните дати: първата женска снася четири яйца на 8.06.2011 г., втората
снася три яйца на 10.06.2011 г., а третата – две яйца на 13.06.2011 г. Четири индивида се
излюпиха от яйцата от първата женска на 17.07.2011 г., един индивид от втората женска на
20.07.2011 г. и две млади от третата на 23.07.2011 г. Два женски индивида, уловени между
Бродилово и Ахтопол, снесоха по пет яйца в периода 23-24.05.2012 г. От тези яйца се
излюпиха осем млади индивида между 3-4.07.2012 г. Един млад индивид не успя да се
излюпи след разкъсване на обвивката на яйцето и умря. Наблюденията показват, че
сроковете за яйцеснасяне на A. kitaibelii са от началото на юни до началото на август, което
е потвърдено от резултатите от хистологичните срези. Инкубационният период на яйцата,
снесени в плен, е между 26 и 42 дни. От получените резултати на формиране и снасяне на
яйцата може да предположим, че оплождането се осъществява в периода май-юли. Според
Gruber (1981), чифтосването при вида се осъществява през април-май.
Наличието на спермиогенеза през цялата година при мъжките се обяснява с факта, че
женските индивиди имат разтеглен период на снасяне на яйцата и по този начин мъжките
имат по-голям шанс да оплодят по-голям брой женски.
5. 6. Изследване върху влиянието на факторите на средата върху външната
морфология на A. kitaibelii
Изследваният материал (n = 230) е от различни краища на България (вж. фиг. 5 от глава 4.
2. 2.), като са обхванати и крайните райони на страната – северозападен (районът на гр.
Монтана), югозападен (районът на с. Нова Ловча и долното течение на р. Места), югоизточен
(Странджа пл.) и североизточен (районът на с. Сребърна).
Съотнесени към дължината на тялото, мъжките се характеризират с по-големи глави и подълги крайници в сравнение с женските. Резултатите от дескриптивната статистика са
представени в таблица 11.
Анализът на корелацията между параметри на околната среда и външните морфологични
белези показа по-силна връзка при мъжките, отколкото при женските. При мъжките
екземпляри се наблюдава умерена връзка, респ. шест, десет, осем и четири статистически
значими корелациии за Y, X, climat и mm (таб. 12). При женските екземпляри се наблюдава
умерена корелация единствено с Х. Общи за двата пола статистически значими
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(положителни или отрицателни) корелации се наблюдават за шест, предимно незначителни
белега с ниска сила на влияние (Nuchal, Pp2/Pp, Lpil/Lcap, Latcap/Lcap и Lo/Lpil).
Повечето от индексите на главата при мъжките екземпляри корелират отрицателно с Y и
climat. Това важи също и за относителната дължина на стъпалото на задния крайник, която
корелира отрицателно с climat, но корелира положително с X. Въпреки че повечето значими
корелации са свързани с X (и при двата пола), те са по-добре представени и имат по-високи
стойности с climat. Изключение прави относителната дължина на пилеуса, която корелира
отрицателно само с X. Единственият белег, повлиян от два параметъра на околната среда, е
относителната разлика между дължината на пилеуса и дължината на главата.
Таблица 11. Дескриптивна статистика (n – брой на извадката; mean ± – стандартно
отклонение; минимални и максимални стойности) на морфологичните белези (mt) за двата
пола (m – мъжки, f – женски)
m
n = 90
61,56 ± 2,93
(54,00 - 71,00)

f
n = 85
66,61 ± 3,95
(54,00 - 74,00)

n = 88

n = 85

D

20,00± 0,48
(19,00 - 22,00)
n = 89

20,11 ± 0,67
(18,00 - 23,00)
n = 85

Pa/Pp+Pp2

Slab r/l

6,08 ± 0,46

6,09 ± 0,40

Pa/Pp

0,70 ± 0,03

Nuhal

(4,00 - 8,00)
n = 88
6,65 ± 0,86

(6,00 - 8,00)
n = 85
6,62 ± 0,95

Pp2/Pp

(0,61 - 0,76) (0,63 - 0,77)
n = 89
n = 85
0,45 ± 0,02 0,45 ± 0,03

(4,00 - 8,00)

(4,00 - 9,00)

n = 90
0,18 ± 0,01
(0,16 - 0,21)
n = 89
0,26 ± 0,02
(0,22 - 0,29)

n = 85
0,16 ± 0,01
(13,00 - 22,00)
n = 85
0,23 ± 0,02
(0,20 - 0,30)

n = 89

n = 85

0,12 ± 0,01
(0,09 - 0,14)
n = 89
0,15 ± 0,01
(0,14 - 0,17)
n = 90
0,13 ± 0,01
(0,11 - 0,15)
n = 89
0,10 ± 0,01
(0,08 - 0,12)
n = 90
0,08 ± 0,01
(0,06 - 0,11)

0,10 ± 0,01
(0,08 - 0,14)
n = 85
0,13 ± 0,01
(0,11 - 0,19)
n = 85
0,12 ± 0,01
(0,09 - 0,17)
n = 85
0,09 ± 0,01
(0,08 - 0,13)
n = 85
0,07 ± 0,01
(0,05 - 0,11)

V

Pa/Lcor

Pp/Lcor

Pp2/Lcor

Lcap/Lcor

Lpil/Lcor

Latcap/Lcor

Altcap/Lcor

Lo/Lcor

m
f
n = 90
n = 85
0,03 ± 0,00
0,03 ± 0,00
(0,02 - 0,03) (0,02 - 0,04)
n = 89

n = 85

0,48 ± 0,02 0,48 ± 0,02
(0,43 - 0,55) (0,42 - 0,54)
n = 89
n = 85
70 ± 0,03

(0,37 - 0,52) (0,37 - 0,51)
Lpil/Lcap

Latcap/Lcap

Altcap/Lcap

Altcap/Latcap

Lo/Lcap

Lo/Lpil

n = 89
n = 85
0,89 ± 0,04 0,89 ± 0,03
(0,72 - 1,02) (0,81 - 0,98)
n = 88
n = 85
0,69 ± 0,04 0,70 ± 0,04
(0,53 - 0,76) (0,60 - 0,79)
n = 89

n = 85

0,52 ± 0,04
(0,44 - 0,66)
n = 89
0,76 ± 0,06
(0,66 - 1,00)
n = 89
0,18 ± 0,01
(0,15 - 0,22)
n = 90
0,21 ± 0,01
(0,17 - 0,25)

0,53 ± 0,04
(0,44 - 0,66)
n = 85
0,76 ± 0,07
(0,60 - 1,02)
n = 85
0,19 ± 0,02
(0,15 - 0,30)
n = 85
0,21 ± 0,02
(0,17 - 0,33)
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Таблица 12. Partial linear и polyserial correlation стойности на параметри на околната среда
срещу морфологичните белези. Стойностите за мъжките са в левите колони, а тези за
женските са в десните колони. Статистически достоверните стойности са в получер и курсив,
а общите и за двата пола са маркирани в сиво. Съответно нивата на статистическа
достоверност са следните: * – p < 0,05. ** – p < 0,01. *** – p < 0,001
Y

X

Z

V

019

010

002

006

-013

-010

climat
017
009

mm
-002
003

D

000

-017

011

021

-010

-012

000

-0,25*

-0,25*

-010

Slab

0,21*

004

-009

-002

004

-002

012

011

-017

-006

Nuhal

-003

-005

-0,31**

-0,26*

0,23*

021

010

005

-005

009

Pa/Lcor

-005

-004

0,21*

017

-016

-010

-014

-013

-005

006

Pp/Lcor

-003

001

019

0,23*

-012

-018

-014

-009

-009

002

Pp2/Lcor

-016

-002

0,30**

016

-011

-012

-0,35**

-012

008

012

Lcap/Lcor

-0,31**

003

009

-004

-002

-007

-0,41***

000

0,33**

012

Lpil/Lcor

-009

008

-0,26*

-020

015

-003

001

012

008

009

Latcap/Lcor
Altcap/Lcor
Lo/Lcor

-0,25*
-0,29**
-0,29**

002
000
-006

0,26*
008
0,22*

014
-007
011

001
002
010

-020
-004
-016

-0,36**
-0,32**
-0,42***

-008
002
-010

006
009
0,26*

012
005
006

Pa/Pp-Pp2

007

-010

-007

-008

-005

013

013

-004

-004

001

Pa/Pp

-002

-013

004

-011

-008

015

001

-008

005

010

Pp2/Pp

-020

-006

0,26*

-005

-004

003

-0,34**

-009

0,24*

0,24*

Lpil/Lcap

018

013

-0,40***

-0,46***

021

010

0,38**

0,37**

-018

-008

Latcap/Lcap
Altcap/Lcap
Altcap/Latcap

-008
-020
-015

-002
-002
000

0,25*
004
-012

0,33**
-008
-0,24*

-004
005
006

-0,25*
002
016

-015
-016
-006

-015
004
012

-006
-002
000

001
-005
-005

Lo/Lcap

-013

-012

017

020

013

-015

-017

-014

008

-005

Lo/Lpil

-0,24*

-016

0,44***

0,35***

-003

-019

-0,44***

-024*

019

-002

Факторите на околната среда могат да повлияят върху морфологията на сцинковете и да
я променят (Ouboter 1986; Brown & Thorpe 1991; Brown et al. 1993; Sumner et al. 1999; Schmitt
et al. 2000; Chen et al. 2001; Yamasaki et al. 2001). Получените резултати в настоящото
изследване потвърждават до известна степен тези изводи, показвайки как някои белези на A.
kitaibelii се изменят, следвайки географската дължина в корелация с климатичните пояси.
Въпреки че диференциацията има някаква географска ориентация и статистически значима
подкрепа, взаимовръзките са слабо изразени.
Погледнато по-глобално, влиянието на факторите на околната среда върху еволюцията на
външната морфология е потвърдено при различни гущери. При представители на семейство
Scincidae този процес е по-слабо изразен и без добре изявени корелации с конкретни фактори
на околната среда, като повечето най-вероятно са адаптации, свързани с определени
характеристики на микроместообитанието (Sumner et al. 1999; Chen et al. 2001).
Това дава възможност за по-нататъшни изследвания на тези взаимовръзки на локално
ниво, за да бъдат разкрити нови и допълнени някои съществуващи модели на географска
изменчивост при късокракия гущер. Нужно е и задълбочено филогеографско изследване,
което да покрие целия ареал на вида, за да бъдат изяснени еволюционните процеси и тяхната
роля и значимост за морфологията на A. kitaibelii.
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5. 7. Популационни изследвания върху A. kitaibelii
Общият брой уловени и маркирани индивиди, във връзка с популационното изследване,
е 415 (138 женски, 108 мъжки и 169 ювенилни). Броят на повторно уловените индивиди е
249. На фигура 36 са представени уловите на индивиди за CMR по сезони.

60
50
40
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10

0

възрастни

млади

Фигура 36. Брой уловени и маркирани индивиди през различните сезони в периода на
изследване.
На таблица 13 са представени дескриптивни данни за разстоянията, които индивидите
изминават, на базата на повторния улов.
Таблица 13. Дескриптивни данни за разстоянията (в m) изминавани от индивидите през
различните сезони.
mean

CI -95%

CI +95%

n

SD

SE

min

max

Лято

12,18

8,75

15,61

56

12,82

1,71

1,61

58,56

Есен

9,95

7,86

12,05

107

10,93

1,06

0,20

57,74

Пролет

8,56

6,80

10,31

81

7,94

0,88

0,33

39,10

Общо

10,00

8,67

11,33

244

10,57

0,68

0,20

58,56

От резултатите (таб. 13) във връзка с индивидуалната територия се вижда, че видът като
цяло е статичен. Лятото индивидите изминават малко по-голямо разстояние, което навярно
е свързано с високите температури през сезона и търсенето на повече влага и сянка.
От фигура 36 става ясно, че възрастните индивиди са по-активни през пролетните месеци,
когато се осъществява чифтосването и оплождането, независимо че са улавяни през цялата
година. Младите индивиди са улавяни основно през есенния сезон и след това през пролетта,
когато все още не са нараснали достатъчно и станали половозрели. Малкият брой или
отсъствието на млади през лятото се обяснява с факта, че ювенилните от пролетта са станали
половозрели.
На таблица 14 са представени дескриптивни данни за размерите при отделните групи
екземпляри, които са първоначално уловени и маркирани. Най-голямата повторно уловена
женска е с размер 56 mm дължина на тялото.
32

Таблица 14. Дескриптивна статистика на дължината на тялото (mm) на общо маркираните
женски (f), мъжки (m) и ювенилни (juv) екземпляри.
n

mean

min

max

SD

f

138

46,22

36,3

54,3

3,63

m

108

42,48

37

48

2,31

juv

169

2,6

21,5

37,8

4,16

Резултатите от дескриптивната статистика за теглата на индивидите от популацията са
представени на таблица 15.
Таблица 15. Дескриптивна статистика на теглата (g) на общо маркираните женски (f),
мъжки (m) и ювенилни (juv) екземпляри.
n

mean

min

max

SD

f

137

1,04

0,55

1,72

0,23

m

109

0,99

0,51

1,53

0,18

juv

167

0,34

0,12

0,8

0,16

При инкубирането на яйцата, снесени в плен, се излюпиха ювенилни индивиди със
следните измерени тегла (в g): за индивидите от Беловец (n = 3) – 0,13 ± 0,01 (0,12-0,14); от
Пчелин (n = 6) – 0,14 ± 0,02 (0,11-0,16); от Бродилово-Ахтопол (n = 8) 0,12 ± 0,02 (0,09-0,14).
Става ясно, че ювенилните индивиди от популационното изследване, които имат тегла
между 0,09 и 0,16-0,18 g, са улавяни в кратък срок след излюпването им. Най-рано уловеният
ювенилен индивид с тегло в този диапазон (0,13 g) е на 26.07.2015 г., а най-късно уловеният
(с тегло 0,18 g) е на 2.10.2015 г. Тези резултати подкрепят резултатите от хистологичните
срези на гонадите относно периодите на снасяне на яйцата и излюпването на ювенилните
индивиди. Най-малкият по размер новоизлюпен индивид след инкубацията на яйцата е с
дължина на тялото 19 mm, а най-малкият уловен индивид от площадката на Пъстрина е с
дължина на тялото 21,5 mm. Rotter (1962) съобщава, че младите индивиди се излюпват с
размер 33 mm, което значително се различава от резултатите, получени от
скелетохронологията, инкубирането на яйца и данните от популационното изследване.
На фигура 37 са представени размерите на женските, мъжките и ювенилните екземпляри
в различните сезони от четирите години на изследване.
На фигура 38 са представени теглата на женските, мъжките и ювенилните индивиди през
различните сезони от изследването.
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Фигура 37. Дължина на тялото (mm) на женските (fad), мъжките (mad) и ювенилните (juv)
индивиди от популацията, улавяни в различните сезони от четирите години на проучването.
Sp – пролет; Su – лято; Au – есен.

Фигура 38. Тегла (g) на женските (fad), мъжките (mad) и ювенилните (juv) индивиди от
популацията, улавяни в различните сезони от четирите години на проучването. Sp – пролет;
Su – лято; Au – есен.
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Най-големите женски индивиди са улавяни през пролетните сезони. Женските нарастват
по-бързо от мъжките, които, въпреки по-забавения си растеж, продължават да нарастват през
останалите сезони от годините. Женските, достигнали големи размери (ок. 50 mm дължина
на тялото), най-вероятно умират в началото на летните сезони. Скелетохронологията доказа,
че най-големите мъжки и женски екземпляри живеят по четири години, макар да не е
напълно изключено някои индивиди да живеят известен период от време и след четвърта
хибернация. От фигури 37 и 38 се вижда, че най-големите екземпляри са съответно и найтежки и при трите изследвани групи.
Като се сравнят размерите в отделните сезони, при ювенилните се забелязва, че има
индивиди с дължина на тялото 37-39 mm през пролетния и летния сезон, както и
новоизлюпени такива с дължина на тялото ок. 20-24 mm. От скелетохронологичния метод се
установи, че индивиди с размер 39 mm имат две хибернации, това е и дължината на тялото
при настъпване на полова зрялост. Когато се сравнят резултатите от хистологичните
изследвания с тези от популационното изследване се вижда, че има застъпване на
поколенията в летните и есенните сезони. Това, както и разликата в броя хибернации при
екземпляри с дължина на тялото от 39 mm (1 или 2 хибернации), се обяснява с факта, че
женските снасят яйцата в сравнително голям отрязък от време. Инкубационният период на
яйцата е около месец. Индивидите, които са се излюпили по-рано (началото или средата на
юли), имат повече време да нараснат преди и след първата хибернация, т.е. могат да
достигнат размер 38-39 mm и полова зрялост през пролетта или лятото още след първата
хибернация. От друга страна индивидите, които се излюпват по-късно (края на септември)
имат по-малко време за нарастване и достигат размери ок. 39 mm едва след втората
хибернация. Растежът преди самата хибернация също се забавя. На този разтеглен период се
дължат разликите в броя хибернации при животни с еднакъв размер на тялото и застъпването
на поколенията.
За изследване размера на популацията, оцеляемостта на възрастните и ювенилните и
възможността за улов, индивидите са групирани по сезони за всяка година от проучването.
Избраният модел за отворена популацията е Cormack-Jolly-Seber (CJS). Тестването на
данните от популационното изследване с CJS на програмата MARK дава следните резултати:
1. При анализа на възрастовите категории избраният модел е с AIC = 869,2, като моделът
е пряко зависим от оцеляването на екземплярите във времето phi и възможноста за тяхното
улавяне p.
2. Степента на оцеляване при възрастните индивиди e phi = 0,68, което е близо до 1, т.е.
възрастните индивиди имат сравнително добра оцеляемост. При ювенилните индивиди
обаче стойността на оцеляемостта е ок. 0,2. Вероятността за улов (capture probability) при
възрастните е малка – p = 0,35.
3. Именно слабата оцеляемост на младите не позволява точното анализиране на броя им
през изследвания период, поради което се получават нереални стойности. За възрастните
индивиди в популацията за изследвания период се получава брой n = 1230 (CI(l) = 609, CI(up)
= 4693).
4. За изчисление на общата популация (възрастни и ювенилни) е използван модел с AIC =
947. Този модел е базиран на постоянна степен на оцеляване във времето, но с различна
възможност за улавяне. Така полученият общ брой на индивидите (възрастни и млади) в
популацията за изследвания период е n = 2595 (CI(l) = 1223, CI(up) = 8836).
Големите стойности в размаха на доверителните интервали и при двата модела се дължат
на следните причини:
– ниската оцеляемост на младите индивиди, които по собствени наблюдения са лесна
плячка дори и за хищни насекоми като богомолки и др.;
– бързото полово съзряване на вида (при част от индивидите настъпва след първата
хибернация);
– застъпването на поколенията във времето (при много индивиди половата зрялост
настъпва в периода, когато се излюпва новото поколение);
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– ниският повторен улов, дължащ се на скрития начин на живот на вида и силното
затревяване и охрастяване на местообитанието на индивидите със смяната на сезоните.
В заключение може да се каже, че при бъдещи популационни изследвания върху видове
с биология, подобна на тази на A. kitaibelii, е добре цялостното изследване да бъде проведено
в рамките на една година с увеличено теренно усилие. За анализ също така е добре да се
използва тестът Robust Design.
За установяване плътността на популацията от изследваната територия е направен буфер
от 50 m около изследваната площадка, в който също е обикаляно при търсенето на
индивидите. Така размерът на територията става 30 декара. При този размер на територията
се получава, че плътността е 41 индивида на декар или 0,041/m2.
Друго интересно поведение е наблюдаваната мнима смърт (thanatosis) при един възрастен
(фиг. 42) и един млад индивид. Това поведение има за цел да заблуди хищниците и да ги
откаже от избора им на плячка.

Фигура 42. Мнима смърт при възрастен A. kitaibelii.
Мнима смърт на късокрак гущер е наблюдавана и от възрастен индивид в близост до с.
Розино, община Карлово (лични данни на д-р Г. Попгеоргиев).
През летните месеци е наблюдавана бимодална активност на индивидите – рано сутрин и
късния следобед до смрачаване. Не е установена нощна активност при този вид. През
пролетта индивидите са наблюдавани през целия ден, което вероятно е свързано с
размножителния период на вида и по-активното търсене на храна. Индивиди са наблюдавани
и по време на по-слаби валежи, особено при по-топло време. Не е наблюдавана активност по
време на силен дъжд.
Обобщени резултати
6. 1. Разпространение на A. kitaibelii в България
Направен е модел на разпространение на вида в страната, който показа свързаността на
потенциалните местообитания с реалните такива, вземайки предвид влиянието на факторите
с най-голяма тежест за самото разпространение, разделени на следните категории:
екологични, географски и тип земеползване.
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Типoвете земеползване, които имат най-силно влияние върху разпространението на
сцинка в страната, са „агро-лесовъдски площи“ и „дъб“. Други типове земеползване,
оказващи влияние, са естествени ливади, преходна дървесно-храстова растителност и
растителни съобщества на храсти и треви. Според типа на използване на земята се вижда
много ясно, че късокракият гущер предпочита дъбови гори и ливади.
Видът е най-често срещан в средно- и нископланинските райони на страната (между 200
и 400 m н. в.) и отсъства в обширни територии в Северна България, Тракийската низина и
Добруджа. Късокракият гущер предпочита ниски склонове (ок. 10° наклон) с южно
изложение (юг-югозапад). Видът също така предпочита и райони с относително по-малко
валежи, които се явяват ограничаващ фактор за разпространението му.
6. 2. Проучвания върху механизмите на хранене при A. kitaibelii
Анализът на диетата върху индивиди от диви популации показва, че A. kitaibelii се храни
с различни безгръбначни животни от следните разреди: Araneae, Lithobiomorpha,
Hymenoptera, Coleoptera, Hemiptera, Diptera, Pseudoscorpiones и Lepidoptera, включително и
с отровни паяци и многоножки.
Експериментите върху храненето показват, че A. kitaibelii използва челюстите си за
улавяне на плячката. Гущерът може да ускори и удари храната си в субстрата със средна
скорост от над 2 m/s за по-малко от 25 ms. A. kitaibelii е способен да се храни с относително
голяма и опасна плячка, въпреки малкият си размер на тялото и крехкия си череп.
Морфологията на кранио-цервикалните връзки показва, че окципито-атланто-аксиалния
комплекс на A. kitaibelii функционално представлява добре развита синовиална осева става.
Тази става се състои от базиокципитална кост, атлас и цилиндричен удължен одонтоиден
израстък на аксиса. Високоспециализираните стави от този тип са рядко срещани при
влечугите. Появата и развитието им при заравящи се и безкраки видове може да бъде
свързана с тяхната екология (например във връзка с придвижването).
6. 3. Изследване върху хемипенисната морфология на A. kitaibelii и A. budaki
Сравнението на морфологията на хемипенисите при екземпляри от близкородствените
видове A. kitaibelii и A. budaki показа значителни разлики.
И при двата вида не се забелязват видими макроструктури и орнаменти. Хемипенисите са
силно разклонени с два еднакво дълги и симетрични дяла. Дебели и добре развити устни
(labia) ограждат семенната бразда. Малки v-образни гънки се наблюдават в дисталната част
на двете бразди на дяловете. Самите семенни бразди се отварят на върха на дяловете на
хемипенисите. От всяка страна на устните, на върха на браздите, се намират удължени гънки
– терминални ушички (terminal awls). Дяловете на хемипенисите са приблизително с
дължината на тялото му, което е изградено от ствол и основа. Стволът (truncus) на
хемипенисa носи две слабо изразени, асиметрични издатини (lobes).
Въпреки сходствата, хемипенисите при A. kitaibelii и A. budaki показват съществени
различия в следните характеристики: съотношението на дължината към ширината на
дяловете при A. kitaibelii е приблизително 3:1, а при A. budaki е 4:1; самите дялове са потънки и издължени при A. budaki, отколкото при A. kitaibelii; по повърхността на
хемипенисите, под микроскоп, се наблюдават кератинови микроструктури, които при A.
budaki са по-малки и по-гъсто разположени от тези при A. kitaibelii, но очевидно имат същия
състав и форма; стволът (truncus) на хемипенисa при A. kitiabelii носи две слабо изразени,
асиметрични издатини (lobes), които издатини при A. budaki са ясно различими и имат
листовидна форма; при budaki се наблюдава и голяма овоидна структура, за която се въвежда
нов термин „асулкална изпъкналост (asulcal protrusion)“.
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6. 4. Изследвания върху растежа и възрастта при A. kitaibelii
Направени са хистологични срези от фемур на 55 екземпляра A. kitiaibelii. Наблюдават се
линии на ограничен растеж, налична е и люпилна линия. Не се наблюдава голяма резорбция
на ендостила, поради което поне част от люпилната линия остава видима.
Не се наблюдава разлика в максималната възраст между двата пола. Най-големите
екземпляри от двата пола са преминали 3 хибернации, което означава, че възрастта им е 4
години. При сравняване размерите на мъжките и женските се вижда, че видими и ясно
различими разлики в дължината на тялото между двете групи екземпляри се наблюдават след
третата хибернация. След тази хибернация мъжките екземпляри рязко намаляват темповете
на растеж, но женските нарастват още.
6. 5. Изследвания върху размножаването при A. kitaibelii
Направени са хистологични препарати на гонади, при които се наблюдава степента на
развитие и протичане на спермато- и овогенеза.
Резултатите от хистологичните препарати показват, че най-младият половозрял мъжки
екземпляр е с дължина на тялото 39 mm, и че половата зрялост настъпва след втората
хибернация. В последствие бе установено, че половата зрялост може да настъпи още след
първата хибернация (вж. подглава 5. 7.). От срезите се забелязва също, че спермиогенезата
протича целогодишно след настъпване на полова зрялост, независимо от големината на
индивидите. При женските екземпляри се наблюдава само един пик на формиране на яйца,
но този период е разтеглен и снасянето се осъществява от юни до началото на август.
Съответно излюпването на младите екземпляри става от края на юли до септември
включително. От инкубиране на яйца снесени в плен се вижда, че най-малкият брой яйца
снесени от една женска е две, а най-големият брой е пет. Инкубационният период на яйцата,
снесени в плен, е между 26 и 42 дни.
6. 6. Изследване върху влиянието на факторите на средата върху външната
морфология на A. kitaibelii
Анализът на корелацията между параметри на околната среда и външните морфологични
белези показа по-силна връзка при мъжките, отколкото при женските. При мъжките
екземпляри се наблюдава умерена връзка, с респективно шест, десет, осем и четири
статистически значими корелациии за Y, X, climat и mm. При женските екземпляри се
наблюдава умерена корелация единствено с Х. Общи за двата пола статистически значими
(положителни или отрицателни) корелации се наблюдават за шест, предимно незначителни
белега със слабо влияние (Nuhal, Pp2/Pp, Lpil/Lcap, Latcap/Lcap, и Lo/Lpil). Въпреки че
повечето значими корелации са свързани с X (и при двата пола), те са по-добре представени
и имат по-високи стойности с climat.
Резултатите показват, че макар и слабо, факторите на околната среда повлияват външната
морфология на късокракия гущер.
6. 7. Популационни изследвания върху A. kitaibelii
Приложен е методът CMR върху отворена популация на късокраки гущери на
възвишението Пъстрина. Анализите показват, че няма рязка смяна на поколенията, като
застъпването става основно през летните месеци, въпреки тенденцията през пролетта да се
срещат предимно възрастни екземпляри, а есента ювенилни. За анализиране на данните е
избран моделът CJS.
Оцеляемостта при възрастните индивиди e phi = 0,68, което е близо до 1, т.е. възрастните
индивиди имат сравнително добра оцеляемост. При ювенилните индивиди обаче стойността
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на оцеляемостта е малка, ок. 0,2. Вероятността за улов при възрастните е малка – p = 0,35.
Полученият общ брой на индивидите (възрастни и млади) в популацията за изследвания
период е n = 2595 (CI(l) = 1223, CI(up) = 8836). При този размер на територията от 30 декара
(с 50 m буфер около избраната територия за изследването) се получава, че плътността е 41
индивида на декар или 0,041/m2.

Изводи
 Късокракият гущер е разпространен спорадично из цялата страна. Направеният
модел на разпространение показва, че гущерът предпочита екотонната зона между
дъбови гори и тревисти съобщества с южно изложение и среден наклон 10°.
 Кранио-цервикалният комплекс при A. kitaibelii е високо специализирана и добре
развита синовиална осева става, която помага на гущера да се справя с
относително голяма плячка чрез бързи разтърсващи движения и удари в субстрата.
 Съществуват значителни разлики в хемипенисната морфология между A. kitaibelii
и A. budaki. Хемипенисната морфология може да се използва за разграничаване на
много близки видове в този род.
 Късокраките гущери относително бързо достигат полова зрялост (след първата
или втората хибернация).
 Спермиогенезата при възрастните мъжки индивиди протича целогодишно, докато
женските индивиди имат един пик на яйцеснасяне, от началото на юни до началото
на август.
 И двата пола при изследвания вид живеят кратко (четири години).
 Значителни разлики в дължината на тялото при мъжките и женските индивиди
настъпват късно, едва след третата хибернация, което е свързано с
репродуктивната стратегия на вида.
 Външната морфология на вида се влияе от различни екологични фактори, като
тази изменчивост следва географската дължина и корелира с климата.
 Късокракият гущер е сравнително статичен вид, отделните индивиди обитават
малка територия.
 При популационни изследвания върху видове с биология, подобна на тази на A.
kitaibelii, е добре цялостното изследване да бъде проведено в рамките на една
година с увеличено теренно усилие. За анализ на данните е добре да се използва
тестът Robust Design.

Приноси
1. Събрани са всички известни находища на вида в страната, новите от които попадат в 156
UTM квадрата 10×10 km, и е направен модел на разпространение на късокракия гущер в
България с висока достоверност.
2. За първи път е описана високоспециализирана окципито-атланто-аксиалната става и
детайлно е изследвана връзката между кранио-цервикалния комплекс и начина на хранене
при представител на влечугите.
3. Предложена е нова техника за надуване на хемипениси, която позволява детайлно
изследване на хемипенисните структури при малки по размер видове влечуги.
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4. За първи път е наблюдавана и описана хемипенисна структура при A. budaki, за която е
въведен нов термин – asulcal protrusion.
5. За първи път чрез скелетохронология е установена продължителността на живот на A.
kitaibelii в естествени условия.
6. За първи път чрез хистологично изследване на гонадите е установена възрастта на
настъпване на полова зрялост при A. kitaibelii.
7. За първи път е доказана морфологична диференциация при A. kitaibelii, която е във връзка
с фактори на средата и следва оста изток-запад.
8. За първи път в България е приложен capture-mark-recapture метода върху представител на
Squamata и на базата на този метод е направена оценка на числеността и плътността на
индивиди от определена територия.
9. Предложена е нова техника за маркиране на влечуги, която е приложима и при видове с
много малки размери.
10. Установени са неизвестни досега биологични прояви на вида: денонощна и сезонна
активност, танатоза, неправилна регенерация след автотомия, защитно поведение.
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Studies on biology and ecology of the snake-eyed skink in Bulgaria
Summary
The snake-eyed skink Ablepharus kitaibelii is one of the few scincid species in Europe and
the smallest lizard on the continent. Its ecology and biology remain poorly and little attended.
Several studies concerning the species’ biology and ecology were performed for this thesis.
All data concerning the distribution of the species were collected, including published and
new (1024) localities. A distribution model was made, showing the significance of
environmental factors and habitats for the distribution of the snake-eyed skink in Bulgaria. It
appeared that the lizard inhabits the ecotone zone between oak forests and meadows.
The diet of A. kitaibelii and the mechanisms that allow the skink to overpower relatively
large and even noxious prey were investigated. High-speed cinematography showed that A.
kitaibelii uses a series of shaking and battering movements to immobilise and kill prey prior
to swallowing. The morphological investigation of the cranio-cervical system revealed that
the skink possesses a well-developed synovial joint between the odontoid process of the axis,
the atlas and the basioccipitale. The occipito-atlanto-axial complex of A. kitaibelii represents a
functional adaptation for additional stabilisation of the cranio-cervical complex during prey
shaking.
The hemipenes of two closely related species, A. kitaibelii and A. budaki are described for
the first time. These species have been distinguished only by few external and variable
characters and have similar general appearance, but the genital morphology revealed profound
differences, which is in concert with a previous genetic study. Only epithelial keratinous
microstructures were observed without evidence for calcification. An innovative technique for
eversion of small and fragile lizards’ hemipenes is proposed.
For the skeletochronological study, the femora of 55 fixed specimens of the snake-eyed
skink were removed, sectioned on paraffin microtome and stained. The lines of arrested
growth (LAG’s) were counted. It became clear that in both sexes the largest specimens had
passed 3 hibernations, meaning that specimens were 4 year old and also, that females grow
faster than males.
For the reproduction study, the gonads of 46 captured specimens were removed and
histological sections were made. It was found that the females can lay eggs only once a year
and that the spermatozoa are formed all over the year in males.
Four meristic and nine metric traits were studied, and the metric ones were converted into
18 indices. Five climatic and geographic factors were taken into account for each specimen.
The meristic and metric traits were tested for correlation against the environmental factors.
The strongest relation was found in regard to the geographic longitude and climate zones. The
rainfalls also had an influence, yet to a smaller extent. According to the fact that these zones
have a northwest-southeast orientation, this factor partly corresponds to the geographic
longitude. The main conclusion is that there is a geographic intraspecific variability of clearly
expressed zonal character.
For the population studies a new coding system was developed. The system present
burning on the ventral scales (on the two central rows) and dorsal scales around the neck and
the mid body. A portable soldering iron with batteries was used for heat branding. For four
year period, a total 415 specimens, including adult and juveniles, were marked. It was found
that the species is very static (with mean distance between captures and recaptures of 10 m)
and that there was very low value for capture probability. The survival rate in adults is phi =
0.68, but in juveniles is very low - phi = 0,2. The total number of specimens in the studied
area for the 4 year period was 2595.

