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Дисертационният труд съдържа 183 страници, в които са включени 40 таблици, 76 фигури 

и 7 снимки. Литературният списък е представен от източници, от които 33 публикации са 

на кирилица, а останалите 249 на латиница. 

Изследването е проведено в аквариумната зала на Института по рибарство и аквакултури 

– Пловдив. 

Биометричните измервания са осъществени в Лабораторията по „Хидробиология“, а 
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1. УВОД 

 

Европейският сом се отглежда основно в страни от европейския континент, като 

водещи в тази насока са Унгария, Чехия, Франция, Румъния, Германия, Полша и др. В 

България производството му се извършва предимно в различни язовири и земни басейни 

на базата на естествена храна. Най-често прилаганата практика е използването му като 

добавъчен вид в поликултура с шаран и растителноядни видове. Този метод на 

култивиране има ограничен капацитет, тъй като е в пряка зависимост от наличието на 

естествена храна, основно плевелни видове. Независимо от отчетената тенденция през 

последните години за увеличаване на производството на европейски сом в България 

(малко над 100 t годишно) количеството, което се произвежда в страната е много далеч от 

потенциала на този вид като обект на аквакултурата. Една от главните причини за това е 

недостатъчното производство на зарибителен материал, главно поради проблеми и 

трудности при началното отглеждане на личинките, което е определящо в количествено 

отношение за следващите етапи от тяхното култивиране. 

Основният път за увеличаване на производството на европейски сом е 

интензификацията на производствения процес чрез въвеждането на индустриални форми 

на култивиране - отглеждане в рециркулационни системи, мрежени клетки, вани, басейни 

при проточен режим и др. Съществено значение при тях има прилагането на определени 

биотехнологични параметри, като оптимални посадки, които да дават възможност да се 

увеличат добивите, но при реализирани добър прираст и преживяемост. Известно е, че 

гъстотата на посадката влияе пряко на целия производствен процес и се отразява 

съществено на основните рибовъдни резултати като темп на нарастване, прираст, 

преживяемост, добив, разход на храна и др. Тя е един от най-важните биотични фактори, 

които оказват въздействие върху растежа на рибите и средната им индивидуална маса. 

Много изследвания доказват, че с увеличаване на плътността на посадката 

рибопродуктивността от единица площ се увеличава, но средното индивидуално тегло на 

рибите намалява. При големи гъстоти се понижава концентрацията на кислород. 

Оптималните гъстоти осигуряват интензивен растеж на рибите и позволяват да се съкрати 

периода на култивирането им. 

Установяването на оптималните гъстоти на посадката при начално отглеждане на 

личинките на европейския сом (Silurus glanis L.) при контролирани условия и конкретни 

параметри на хидрохимичния режим, както и проучването на влиянието на различните 

гъстоти върху основните рибовъдни показатели: добив, темп на нарастване, прираст, 

преживяемост, разход на храна и др. имат важно научно и практическо значение. 

Едновременно с това, като се има предвид чувствителността на европейския сом през 

ранните етапи на развитие към различните стресови фактори и манипулации, определен 

научен и практически интерес представляват и проучванията свързани с проявите на 

канибализъм, влиянието на цвета на околната среда върху продуктивните му показатели и 

възможностите за анестезия с оглед минимализиране на стреса при манипулации.  
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2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

 

Целта на дисертационния труд е да се проучи влиянието на определени 

биотехнологични параметри върху продуктивните показатели при началното отглеждане 

на европейски сом. 

За постигане на целта са поставени за разрешаване следните основни задачи: 

1. Проучване влиянието на гъстотата на посадката върху преживяемостта, дневния 

и специфичния темп на нарастване, кондиционния коефициент, 

оползотворяването на фуража и интензивността на размерно-тегловния прираст 

на европейския сом през ранните етапи на отглеждане.  

2. Проучване влиянието на гъстотата на посадката върху проявите на канибализъм 

през ранните етапи на отглеждане на европейски сом. 

3. Проучване влиянието на цвета на ваните върху интензивността на прираста, 

дневния и специфичния темп на нарастване, оползотворяването на фуража и 

преживяемостта на европейския сом през ранните етапи на отглеждане. 

4. Изследване и анализиране на оптималните дози за анестезиране с карамфилово 

и ментово масло при манипулации с европейски сом. 

 

3. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

3.1. Влияние на гъстотата на посадката върху основните рибовъдни 

показатели 
3.1.1. Място на провеждане на експериментите и експериментална установка 

 

Опитите за установяване влиянието на гъстотата на посадката върху основните 

рибовъдни показатели при началното отглеждане на личинките от европейски сом са 

проведени в аквариумната зала на Института по рибарство и аквакултури, Пловдив през 

2017г. и 2018 г. Те са означени съответно като Експеримент 1 и Експеримент 2. Всеки от 

експериментите е с обща продължителност 32 дни, като протича в две фази по 16 дни. 

Опитите са проведени във вани с постоянна проточност. Водоснабдяването на системата 

се извършва от сондаж, от който чрез водна помпа водата се доставя до съгревателна вана. 

В нея са инсталирани нагреватели за затоплянето ѝ до желаната температура, като те се 

изключват и включват автоматично чрез термореле. При понижаване на нивото на водата 

в съгревателната вана чрез поплавък се включва сондажната помпа, която я допълва, а при 

повишаването му тя се изключва. 

 

3.1.2. Обект на експериментите и гъстота на посадките 

За провеждане на експериментите са използвани личинки европейски сом, получени 

чрез полуизкуствено размножаване, като оплоденият хайвер е инкубиран във вани.  
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Фаза I, Експеримент 1 - 2017 г. 

Първата фаза на експеримента започва на 18.05.2017 г. с 4 дневни личинки и 

приключва на 02.06.2017 г., с обща продължителност от 16 дни. При нея са използвани 

общо 4 200 броя личинки с началното средно тегло 8.3±0.9 mg и дължина на тялото 

8.24±0.7 mm. При Фаза I са експериментирани три гъстоти на посадката, всяка с две 

повторения: Вариант 1-10 бр.l
-1

, Вариант 2 - 20 бр.l
-1

 и Вариант 3 - 40 бр.l
-1

  

 

Фаза I, Експеримент 2 - 2018 г. 

Експериментът също е с обща продължителност 16 дни, като стартира на 16.04.2018 

г. и приключва на 01.05.2108 г. Личинките са на възраст 8 дни, с начално тегло 18.8±1.4 

mg и дължина13.8±1.2 mm. Използвани са общо 6 300 броя личинки, преминали към 

екзогенно хранене. Експериментирани са идентични с опита през 2017 г. гъстоти: Вариант 

1 - 10 бр.l
-1

, Вариант 2 - 20 бр.l
-1

 и Вариант 3 - 40 бр.l
-1

, но всяка с три повторения: Вариант 

1 - вана № 1, 2 и 7,  Вариант 2 - вана № 3, 4 и 8 и Вариант 3 - вана № 5, 6 и 9.  

 

Фаза II, Експеримент 1 -  2017 г. 

Втората фаза започва от 03.06.2017г. и приключва на 18.06.2017 г. с 

продължителност 16 дни. Използваните при тази фаза личинки са 2 400 бр. със средно 

тегло 45.8÷94.4 mg. По време на Фаза II се прилага разреждане на гъстотата на посадка 

както следва: Вариант 1 (5 бр.l
-1

), Вариант 2 (10 бр.l
-1

) и Вариант 3 (15 бр.l
-1

 ). Всеки един 

от вариантите е с две повторения. 

 

Фаза II, Експеримент 2 -  2018 г. 

Втората фаза започва на 03.05.2018 г. и приключва на 18.05.2018 г. – подобно на 

другите фази продължителността е 16 дни. Приложени са същите гъстоти на посадка, 

както през 2017 г: но с три повторения: още един допълнителен Вариант 4 - 28 бр.l
-1

, с две 

повторения. Използваните личинки са 5 860 броя със средно тегло 158.0 ÷227.4 mg.  

 

3.1.3. Хранене на личинките 

Преходът на личинките от ендогенно към смесено и външно хранене е извършен с 

използването на стартерна храна “Ocean nutrition”, производител Ocean nutrition, Канада. 

Размерът на гранулите е 0.5mm-0.8mm, а съдържанието на протеин 58%. Тя е използвана 

през целия опитен период 2017г. -2018 г., като личинките са хранени ad libidum. 

 

3.1.4. Рибовъдни показатели  

Определянето на различните рибовъдни параметри при отглеждането на личинки от 

европейски сом е извършено чрез прилагането на следните формули:   



5 

 

Абсолютен прираст (WG, mg)  WG    2-  1 

Относителен прираст (%)  WG 
  2-  1

  1
 100 

 

Специфичен темп на нарастване (SGR, %/ден)  SGR  
     2 -     1

 
 100 

 

Дневен темп на нарастване (DGR, mg/ден)  DGR= (Wt2 – Wt1) p
-1

 

където: 

Wt1= средно начално тегло на рибите (mg); 

Wt2 = средно крайно теглона рибите (mg); 

P = експериментален период ( брой дни); 

 

Преживяемост (SR, %)   SR = 
  

  
    , 

където: 

NF = краен брой риби;  

NI = първоначален брой риби; 

 

Кондиционен коефициент (CF)                 , 

където: 

BW – средна масана рибите (mg); 

TL – средна дължинана тялото (mm); 

 

Хранителен коефициент (FCR, g/g) FCR = 
  

  
, 

където: 

FI = общоколичество изхранен фураж (g); 

WT = общ прираст на рибите (g); (общ прираст = среден индивидуален прираст  

 брой оцелели риби); 

 

3.1.5. Размерно-тегловна характеристика на европейския сом и прояви на 

канибализъм през ранните етапи на отглеждане 

За изследване и анализиране на размерно-тегловните различия, при приключване на 

експеримента е проведено окомерно сортиране на опитните индивиди от всяка вана на три 

размерно-тегловни групи: A големи, B средни и C малки, както и последващо 

установяване на числеността на всяка група чрез преброяване. От групата на средните и 

малките, които са най-многобройни са измервани по 50 индивида по морфометрични 

параметри маса (BW, g ) и дължина на тялото (TL, cm). От групата на големите, които са 

най-малко на брой, са измервани всички индивиди. По време на манипулациите за да се 
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избегне травмиране на рибите е приложена анестезия с карамфилово масло, при 

концентрация 0.02 ml.l
-1

, при което се постига седативен ефект. За измерване на масата на 

личинките е използвана аналитична везна „Kern AEJ” (с точност 0.001 g), а за дължината 

им- електронен шублер „Digital Caliper” (с точност 0.01 mm). 

Опитите за установяване влиянието на гъстотата на посадката върху проявите на 

канибализъм при началното отглеждане на личинки от европейски сом са проведени в 

аквариумната зала на Института по рибарство и аквакултури, Пловдив през 2018 г. 

Изследвани са две фази от култивирането им, като рибите от първа фаза са използвани за 

отглеждане през втората, но с по-малки гъстоти (Фаза I и Фаза II, 2018 г.). 

Проявите на канибализъм в изследването са клацифицирани като Канибализъм 1
-ви

 

порядък (тип I) и Канибализъм 2
-ри

 порядък (тип II) (Cuff, 1980; Baras & Jobling, 2002; 

Baras, 2013; Krol et al., 2014).  

За изчисление индексите на канибализъм са използвани следните формули (Yang et 

al., 2015): 

 Канибализъм (%) = [NcNj⁻¹]* 100, където 

Nc - общ брой на рибите жертви на канибализъм по време на експеримента; 

Nj - първоначален брой индивиди; 

 Преживяемост (%) = [(Nj – Nc – Nnd) Nj⁻¹] * 100; 

Nnd - брой риби, жертви на естествена смъртност; 

Честотата на възникване на различните типове канибализъм (%) се определя 

посредством формулата: 

 [NctNc⁻¹]* 100, където  

Nc - общ брой на рибите, жертви на канибализъм по време на експеримента; 

Nct - общ брой риби, жертви на канибализъм от тип I (Nctтип 1) или тип II 

(Nctтип 2);  

Смъртността, дължаща се на Канибализъм 2
-ри 

порядък е изчислена на базата на 

липсващите индивиди от общата смъртност, по следната формула: 

 Nctтип 2 = TM – (Nnd + Nctтип 1), където 

Nnd - брой риби, жертви на естествена смъртност; 

TM - обща смъртност, бр. 

 

3.2. Влияние на цвета на ваните върху продуктивните показатели през ранните 

етапи на отглежданена европейски сом 

Експериментът е проведен в аквариумната зала на Института по рибарство и 

аквакултури,  Пловдив, в продължение на един месец- от 08.06. до 09.07. 2018 г. Обект на 

отглеждане са 1600 броя укрепнали рибки европейски сом (Silurus glanis L.), на възраст 

два  месеца, като до този момент са отглеждани в същата зала, при проточен режим на 

водоснабдяване. 
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Експериментираните варианти са: бял-A, син-B, зелен-C и черен-D, всеки с две 

повторения. Ваните са зарибени с еднаква гъстота на посадка – 200 броя във вана, със 

средно тегло, което варира от 1.28±0.28 g до 2.62±0.52 g. 

За отглеждането на рибите е използвана система, състояща се от вани с постоянна 

проточност. Те са водоснабдявани със сондажна вода, с температура 12.42ºС, която преди 

да премине в тях е подгрявана и аерирана в събирателен съд.  

ежедневно са отчитани температурата на водата (°С) и нивото на разтворения в нея 

кислород (O2, mg.l
-1

), водородния показател и смъртността (бр). Веднъж седмично е 

измервано  нивото на амониевите (   
 , mg.l

-1
), нитратните (   

 , mg.l
-1

) и нитритните 

йони (   
 

, mg.l
-1

). 

По време на експеримента във всяка от ваните са извършвани три измервания на 

рибките по морфометричните параметри маса  (BW, g) и дължина на тялото (TL, cm): 

начални - при залагането на рибите във ваните; контролни - в средата на опитния период и 

финални, при приключване на опита. От всяка вана произволно са избирани по 50 броя 

риби, служещи за представителна извадка. На базата на направените измервания са 

изчислени основните рибовъдни показатели (абсолютен прираст, относителен прираст, 

преживяемост, дневен и специфичен темп на нарастване, хранителен и кондиционен 

коефициент), посредством програмата MS Office Excel 2010.  

При храненето на ювенилните риби от европейски сом от различните опитни 

варианти в началото е използван фураж за дъгова пъстърва „Coppens-Advance” с размер на 

гранулите 1.2-1.5 mm от едноименната фирма производител Alltech Coppens, Холандия. 

Той е разпределян ежедневно по установена дневна дажба, 5-3 % от средното общо тегло 

на сомчетата, внасян ръчно, четири пъти на ден. Консумацията на фураж е отчитана 

ежедневно, което служи за определяне на хранителния коефициент за всяка от ваните. В 

началото на 3
-та 

седмица фуражът e заменен с по-голям размер на гранулите - 3 mm 

„Coppens-Supreme” от същия производител, като първия ден е приложено преходно 

смесено хранене: 50% от дневната дажба от новия и 50% - от стария фураж.  

 

3.3. Толерантност и реакции при анестезиране на европейския сом с етерични 

натурални продукти (карамфилово и ментово масло) 

Толерантност и анестезиране на малки рибки с карамфилово масло – 2017 г. 

Обект на изследването са малки рибки, подложени на въздействието на карамфилово 

масло. Опитът е проведен през юли 2017 г. в аквариумната зала на ИРА, Пловдив. За 

целта са използвани 50 броя със средно тегло 1.1 g и дължина 5.4 cm.  характеристики  

По време на експеримента са отчитани всички фази на анестезиране и 

възстановяване, описани втаблицата на Hamackova et al. (2006) с изменение (Табл. 1).  

Експериментирани са пет концентрации на карамфиловото масло - 0.01 ml.l
-1

,  0.02 

ml.l
-1

, 0.03 ml.l
-1

, 0.04 ml.l
-1

 и 0.05 ml.l
-1

. Във всяка една от тях със съответната 

концентрация на карамфилово масло са залагани по 10 рибки, като е отчитан броя 
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индивиди и минутата, в която те преминават в следваща фаза на анестезиране или 

възстановяване. Анестезиращият ефект на карамфиловото масло е тестван в продължение 

на 15 min при температура на водата 23.5-24.0ºC и количество на разтворен кислород 7.5-

7.7 mg.l
-1

. За възстановяване от анестезия рибките са прехвърляни във вани със същия 

обем чиста вода, където са наблюдавани в продължение на 24 h. 

 

Таблица 1. Фази на анестезиране и възстановяване 

 Анестезиране  Възстановяване 

Фаза Поведение на рибите Фаза Поведение на рибите 

1 Ускоряване на движението на 

оперкулумите и повишена респираторна 

активност. 

1 Некоординирани 

движения. 

 

2 Намалена респираторна активност, 

придружена с некоординирани 

движения. 

2 Намалена двигателна 

активност. 

3 Загуба на равновесие, забавени 

оперкуларни движения, рибите реагират 

на силен външен стимул. 

3 Нормална позиция на 

тялото. Нормална 

двигателна актовност. 

4 Пълно обездвижване, рибите лежат на 

дъното и не реагират на допир. 

  

5 Прекратяване на движението на 

оперкулумите, рибите умират, ако се 

оставят в анестезиращия разтвор. 

  

 

Толерантност и анестезиране на укрепнали риби с карамфилово и ментово 

масло – 2018г. 

 

Обект на изследването при този експеримент са ювенилни риби от европейски 

сом,със средно тегло 8.6±1.6 g, подложени на анестезия с карамфилово и ментово масло. 

Опитите са проведени в аквариумната зала на ИРА, Пловдив през юли 2018г. Преди 

стартирането им е извършено темпериране между опитната среда и средата, в която са 

отглеждани рибите. По време на експеримента са отчитани всички фази на анестезиране и 

възстановяване, описани втаблицата на Hamackova et al.(2006) с изменение, като при 

използваните концентрации до последната летална фаза не се достига. При представянето 

на резултатите е акцентирано върху Фаза 2, Фаза 3 и Фаза 4 на анестезия. 

Експериментирани са три концентрации на карамфиловото масло: 0.02 ml.l
-1

, 0.04 

ml.l
-1

 и 0.06 ml.l
-1

, докато при ментовото масло приложените концентрации са шест: 0.02 

ml.l
-1

, 0.04 ml.l
-1

, 0.06 ml.l
-1

, 0.08 ml.l
-1

, 0.1 ml.l
-1

, 0.12 ml.l
-1

. Във всяка от тяx със 

съответната концентрация на карамфиловото и ментовото масло, са внасяни по пет риби, с 

двукратно повторение. Времето за достигане на анестезия и последващо възстановяване 

на всеки екземпляр е измервано с хронометър.  
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. Статистическа обработка 

 Данните са обработени вариационно-статистически с отчитане на средната 

стойност (x), нейната грешка (SD) и коефициента на вариране (CV, %), с прилагане на 

програмен продукт MS Office Excel 2010. За оценка на влиянието на гъстотата на 

посадката, цвета на ваните, концентрацията на карамфилово и ментово масло върху 

рибовъдните показатели, канибализма, размерно-тегловното нарастване и времето, 

необходимо за анестезиране и възстановяване е използван t-test (Student) – Paired Two 

Sample for Means,  при ниво на достоверност P<0.05, чрез приложението на MS Office 

Excel 2010 - Data Analysis.  

За определяне на зависимостта на основните рибовъдни показатели от гъстотата на 

посадката и при двата експеримента с европейски сом, I – 2017г. и II – 2018г., както и при 

изследване на канибализма и размерно-тегловната характеристика на рибките, 2018г. е 

използван корелационен и регресионен анализ, изразен чрез Scatter диаграма на 

разсейването, коефициент на Пирсън и функция на регресия (MS Office Excel 2010). 

Корелационният анализ е приложен и в експеримента с цветните вани за установяване на 

степента на зависимост на основните рибовъдни показатели от цветовия фон, както и в 

експеримента с анестезиране на сомчетата с карамфилово и ментово масло. 

 

4. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

4.1. Влияние на гъстотата на посадката върху основните рибовъдни показатели при 

начално отглеждане наевропейски сом 

4.1.3.1. Прираст (WG, mg)и линейно нарастване (BL, mm) 

 

Фаза I: Експеримент 2017 г. За период от 16 дни личинките на европейския сом 

при конкретните условия на отглеждане реализират сравнително добър прираст. Данните, 

отразени на Фиг. 1 за прираста по варианти, показват ясно влиянието на гъстотата на 

посадката, както по отношение на масата, така и по отношение на дължината на тялото, 

което потвърждава становището на Procarione et al. (1999) за нейното значение за 

растежните показатели. Най-висок прираст е отчетен във Вариант 1 с най-ниска гъстотата 

на посадката (10 бр.l
-1

), като с увеличаване на гъстотата реализираният прираст намалява. 
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Фиг. 1. Абсолютен прираст (WG) и линейно нарастване (TL) на индивидите - Фаза I, 

Експеримент I, 2017 г. 

 

Фаза I: Експеримент II, 2018 г.   

Данните за реализираният прираст (WG, mg), получени при Фаза I на 

експерименталния период през 2018 г. потвърждават резултатите от Фаза I, Експеримент 

I, 2017 г. (Фиг. 2). Той е най-голям при Вариант 1 - 180.5 mg, като е по-висок от 

стойностите на този показател при личинките от Вариант 2 и 3, съответно с 10.1% и 8.4%. 

Запазена е тенденцията, че с увеличаване на броя на отглежданите индивиди в единица 

обем интензивността на нарастване се понижава. 

 

 

Фиг. 2. Абсолютен прираст (WG)и линейно нарастване (TL) на индивидите - Фаза I, 

Експеримент II,  2018 г. 
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Фаза II: Експеримент 2017 г.   

При Фаза II на 2017 г. се запазва тенденцията с увеличаване на посадката да се 

намаля прираста (Фиг. 3, A и B). Той е най-малък при Вариант 3 (246.9 mg), а най-голям 

при Вариант 1 (400.8 mg), т.е. влиянието на гъстотата на посадката е ясно изразено. 

Разликата между прираста, реализиран от рибите, отглеждани при най-малката посадка 

Вариант 1 и тези от най-гъстата Вариант 3 е значителна - 38.4% с доказана степен на 

достоверност (P>0.05). Статистическия анализ доказва, че гъстотата на посадката има 

достоверно влияние върху абсолютния прираст (BW, mg) при всички опитни варианти 

(P<0.05), като между вариантите с гъстота 5бр.l
-1

 и 10 бр.l
-1

 степента на достоверност е 

най-висока (P<0.01).  

За разлика от абсолютния прираст, при линейното нарастване (TL, mm) се отбелязва 

известна флуктуация, най-високо е при втори вариант, но въпреки това линията на 

тенденцията показва низходяща посока към по-гъстите посадки. Статистически 

достоверна е разликата в (TL, mm) между вариантите с гъстота на посадката 10 бр.l
-1

 и 15 

бр.l
-1

 (P<0.05). 

A B  

Фиг. 3. Абсолютен прираст (WG, mg) - A и линейно нарастване (TL, mm) - B, Фаза II, 

Експеримент I, 2017 г. 

 

Фаза II: Експеримент 2018 г.   

Получените резултати за прираста на рибите по време на отглеждането им през Фаза 

II на 2018 г. са отразени на Фиг. 4 (A и B).  

Рибите от първите две гъстоти на посадките, съответно 5 бр.l
-1 

и 10 бр.l
-1 

реализират 

най-голям прираст, като разликата между тях е незначителна – при втори вариант 474 

mg, а при първи 470 mg. Близо до тях е регистрирания прираст при Вариант 3 - 464.2 mg 

и Вариант 4 - 461.1 mg. 

По отношение на линейното нарастване с изразена низходяща тенденция от по-

редките към по-гъстите посадки. 
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А B  

Фиг. 4. Абсолютен прираст (WG, mg) – A и линейно нарастване (TL, mm) – B, Фаза II, 

Експеримент II, 2018 г. 

 

Данните от настоящото изследване показват влиянието на определени гъстоти на 

посадката върху нарастването на личинките. Конкретизират се стойностите при 

определени параметри на околната среда, техниката на хранене, количеството и 

качеството на храната, като се доказва, че с увеличаване на гъстотата на посадката 

реализирания прираст намалява и през двете фази на отглеждане на рибите. 

Получените резултати потвърждават мнението на други автори, че нарастването на 

личинките при началното им отглеждане се влияе от гъстотата на посадките, като то е по-

голямо при по-малките гъстоти (Ulikowski et Borkowska, 1999; Котуранов и кол., 2010). До 

същият извод достигат Kozowski & Poczyczyñski, (1999), които провеждат опит за начално 

отглеждане на личинки на европейския сом при близки до настоящото изследване 

гъстоти: 15 бр.l
-1

, 25 бр.l
-1

и 50 бр.l
-1

, като най-високо крайно тегло достигат рибите, 

отглеждани при най-ниски посадки. 

 

4.1.3.2. Преживяемост (%) 

Преживяемостта е един от най-важните показатели при култивирането на 

европейския сом, особено в началните етапи от неговото развитие. Тя пряко влияе не само 

на останалите рибовъдни резултати, но и на икономическата ефективност. Нейните 

стойности зависят от много фактори, като болести, хидрохимичен режим, канибализъм, 

проблеми с храненето и др. Този показател варира в голяма степен и често пъти 

резултатите са противоречиви. 

Фаза I: Експеримент 2017 г. 

Данните за преживяемоста на личинките при Фаза I от отглеждането им през 2017 г. 

показват най-ниски стойности при първи вариант -56.3%, а най - високи за втори вариант -

70.9%,(Фиг. 5), т.е. рибите отглеждани при втората по гъстота посадка.  

Получените резултати противоречат до известна степен на тези, посочени от други 

автори (Kozowski & Poczyczyñski; 1999; Котуранов и кол., 2010). Причината за по-
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високата смъртност при рибите от Вариант 1 през тази година на изследването е възможно 

да е свързана с неустановено заболяване на личинките, които визуално показаха промени 

в поведението си и активността при хранене. Статистическия анализ установява 

недостоверна степен на влияние на гъстотата на посадката върху преживяемостта при 

всички опитни варианти (P>0.05). 

 
Фиг. 5. Преживяемост на рибите, Фаза I, Експеримент I, 2017 г. 

Фаза I: Експеримент 2018 г. 

За разлика от резултатите през 2017 г. преживяемоста на рибите при повторния 

експеримент със същите посадки през 2018 г. се отбелязват приблизително еднакви 

стойности (Фиг. 6). Постигнатата преживяемост е значително по-голяма от тази през 2017 

г. и е в границите на 89.0-89.9%. През първата фаза на отглеждане на личинките през 

двете опитни години най-висока преживяемост е установена при посадка от 20 бр.l
-1

-89.9 

% (2018 г.) 

При всички варианти стойностите са приблизително еднакви, като най-голяма е 

разликата между първи и втори вариант, но тя е едва 0.9%. При този опит не е 

регистрирано определено влияние на гъстотата на посадката върху преживяемостта на 

рибите, което е близко до становището на Ulikowski et Borkowska(1999). Същите автори 

отбелязват, че гъстотата на посадката няма значително влияние върху преживяемоста, 

твърдение което до голяма степен се потвърждава и от настоящите резултати. Подобни са 

и резултатите на Jamróz et al. (2008), които при гъстота на посадката от 7.5 бр.l
-1

и 15 бр.l
-1 

получават близки стойности, смъртност съответно 16.33% и 15.08%. 

През първата фаза на отглеждане на личинките през двете опитни години най-висока 

преживяемост е установена при посадка от 20 бр.l
-1

 - 89.9%. 

Като се имат предвид противоречивите резултати получени през 2017 г.(предвид 

вероятното заболяване на рибите при Вариант 1), трикратното повторение при всички 

варианти през 2018 г., което дава по-голяма достоверност на резултатите, за тази фаза  

на отглеждане, може да се приеме извода, че гъстотата на посадката не оказва съществено 

влияние върху преживяемостта, което се потвърждава и от статистическия анализ.  
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Фиг. 6. Преживяемост на рибите,Фаза I, Експеримент II, 2018 г. 

 

Корелационната и регресионна зависимост на преживяемостта от гъстотата на 

посадката по време на Фаза I Експеримент 2017 г. и Експеримент 2018г. е представена на 

Фиг. 7. 

 

Фиг. 7. Корелация между преживяемост и гъстота на посадката - Фаза I, 

ЕкспериментI (2017 г.) и Експеримент II (2018 г.) 

 

На корелационната диаграма точките на преживяемостта при Експеримент II са 

разположени в една равнина с незначителна до напълно липсваща степен на зависимост 

(r=0.01) от гъстотата на посадката. Коефициентът на Пирсън определя умерена сила на 
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зависимост (r=0.44) на преживяемостта от гъстотата на посадката при Експеримент I. 

Регресионното уравнение установява положителна взаимовръзка между изследваните 

величини, на по-високи стойности на преживяемостта съответства по-висока гъстота на 

посадката. 

При началното отглеждане на личинките на европейския сом има периоди на 

засилена смъртност и периоди на стабилизиране. Абсолютния брой на отпадналите 

личинки по правило логично е по-голям при по - гъстите посадки, което е отчетено и при 

настоящото изследване. Ако се разгледа през кои дни от първата фаза на отглеждане броят 

на отпадналите личинки е най-голям се вижда, че през 2017 г. това е периодът след 12-тия 

ден, въпреки че се отчитат и високи стойности и през 8-12 ден (Фиг. 8). Тенденцията е 

ясно очертана по възходяща линия с увеличаване броят на дните на отглеждане. През 2018 

г. за същата фаза на отглеждане е установена подобна закономерност с изключение на 

рибите от Вариант 1 – вариантът с най-малка гъстота. При него с увеличаване на броя на 

дните на отглеждане броят на отпадналите риби намалява, докато при останалите 

варианти той се увеличава, подобно на резултатите от 2017 г. най-високи са стойностите 

12 -16 ден (Фиг. 9). Това предполага по-ранно разреждане на посадките, което се 

препоръчва от някои автори (Ulikowski et Borkowska, 1999). 

 

 
Фиг. 8. Смъртност на рибите през Фаза I, Експеримент I, 2017 г. 

 

Част от личинките умират малко след прехода им към външно хранене, а друга на 

по-късен етап са жертви на проявите на канибализъм. Отчетливо увеличаване на загубите 

се отбелязва след 8-мия ден и то при най-гъстите посадки Jamróz et al. (2008) отчитат 

повишена смъртност в началото на втората седмица.  
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Фиг. 9. Смъртност на рибите през Фаза I, Експеримент II, 2018 г. 

 

Фаза II: Експеримент 2017 г. 

Преживяемоста на рибите по варианти за втората фаза на отглеждане през 2017 г. е 

посочена на Фиг. 10. Данните са еднозначни и показват ясно по-високи стойности при 

вариантите с по-редки посадки. Най-голяма е преживяемостта при Вариант 1 (посадка 5 

бр.l
-1

) - 74%, а най-малка при Вариант 3 (посадка 15 бр.l
-1

) - 55.7%, т.е. разликата между 

двата варианта е значителна - 18.3%. През този етап се увеличават случаите на 

канибализъм, като се проявяват и двете му форми – канибализъм от първи порядък и 

канибализъм от втори порядък. 

Линията на тенденцията е ясно насочена от по-редките към по-гъстите посадки, т.е. 

установено е ясно влияние на посадките върху преживяемостта на рибите, т.е. 

преживяемостта намалява с увеличаване на гъстотата им.  

Гъстотата на посадката оказва достоверно влияние върху преживяемостта при 

Вариант 1, 5 бр.l
-1

и Вариант 2, 10 бр.l
-1

 (P<0.05). 
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Фиг. 10. Преживяемост на рибите,  Фаза II, Експеримент I,  2017 г. 

 

Фаза II: Експеримент 2018 г. 

 

Преживяемостта на рибите при втората фаза на отглеждане през 2018 г. като цяло 

показва по-високи стойности в сравнение с 2017 г. при всички варианти (Фиг. 11). Най-

добри резултати са отчетени при Вариант 1, т.е. най-редките посадки (5 бр.l
-1

), 

преживяемост 81%, срещу 74% през 2017 г. Разликата между най-високата и най-ниската 

преживяемост (съответно Вариант 1 и Вариант 4) е 14.4%. 

 

 
Фиг. 11. Преживяемост на рибите, Фаза II, Експеримент II, 2018 г. 
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За разлика от Фаза I при Фаза II и през двете експериментални години данните за 

преживяемостта на рибите са еднопосочни и категорични – тя е по-висока във ваните с по-

редки посадки. Това дава основание да се направи извода, че гъстотата на посадката през 

тази фаза на отглеждане на личинките оказва влияние върху преживяемостта на рибите, тя 

е по-висока при по редките посадки. 

Получените резултати показват, че преживяемостта на европейския сом при 

началното му отглеждане във вани през първата фаза се влияе слабо от гъстотата на 

посадките, докато през втората влиянието ѝ е значително по-голямо. Подобни са и 

данните на Kozowski & Poczyczyñski (1999), които провеждат опит за начално отглеждане 

на личинки на европейския сом със средно тегло 16.8±1.5 mg при три гъстоти на 

посадката: 15 бр.l
-1

, 25 бр.l
-1

и 50 бр.l
-1

. Преживяемостта е по-висока при по-ниските 

гъстоти на отглеждане и е равна на 56.4% (1), 48.9% (2) и 27.1 (3) при 21-дневен период на 

отглеждане, като авторите подчертават ролята на канибализма, който е по-висок във 

вариантите с по-гъсти посадки. 

Статистическият анализ установява достоверно влияние на гъстотата на посадката 

върху преживяемостта (P<0.05) с доказани разлики в стойностите, получени при  Вариант 

1, 5 бр.l
-1 

и Вариант 2, 10бр.l
-1

. Корелационната и регресионната зависимост на 

преживяемостта от гъстотата на посадката по време на Фаза II Експеримент 2017 г. и 

Експеримент 2018г. е представена на Фиг. 12. 

 

 
Фиг. 12. Корелация между преживяемост и гъстота на посадката - Фаза II, 

ЕкспериментI (2017 г.) и Експеримент II (2018 г.) 

 

На диаграмата на разсейването точките на преживяемостта са близко разположени 

около графиката, на лице е зависимост между изследваните величини и при двата 

експеримента. Коефициентът на Пирсън определя силна до много силна зависимост 

(r=0.92) при Експеримент I и значителна до силна зависимост (r=0.70) на преживяемостта 

от гъстотата на посадката при Експеримент II. Уравнението на регресия и при двата 
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експеримента е отрицателно, на по-високи стойности на едната величина съответстват по-

ниски стойности на другата величина. 

През 2017 г. за Фаза II критичен за преживяемостта на рибите е началният период 

от провеждане на експеримента – най-висока смъртност е регистрирана до 4-тия ден, след 

което броят на отпадналите риби рязко намалява (Фиг. 13). През 2018 г. критичният 

период за рибите също е в първата половина на експерименталния период, като голям е 

броят на отпадналите риби от 4-тия до 8-мия ден (Фиг. 14). Възможната причина за това е 

сортирането им при зарибяване на ваните от различните варианти, което налага повишено 

внимание при различните манипулации. 

 
Фиг. 13. Смъртност на рибите през Фаза II, Експеримент I, 2017 г. 

 
 Фиг. 14. Смъртност на рибите през Фаза II, Експеримент II, 2018 г. 

 

Заключение 

През първата фаза на отглеждане и през двете опитни години най-висока 

преживяемост е установена във Вариант 2 - 20 бр.l
-1

, 70.9% за Експеримент I, 2017 г. и 

89.9% за Експеримент II, 2018г. За разлика от Фаза I при Фаза II и през двете 
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експериментални години най-висока е преживяемостта във варианта с най-малка гъстота 

на посадката - 5 бр.l
-1

, съответно 74.0% - Експеримент I, 2017 и 81.0% - Експеримент II, 

2018г. 

 

4.1.3.3. Размерно-тегловна характеристика на европейския сом и прояви на 

канибализъм  през ранните етапи на отглеждане 

На Табл. 2 са представени резултатите от размерно-тегловната характеристика на 

укрепнали рибки европейски сом (Silurus glanis L.), обект на отглеждане по време на Фаза 

II, Експеримент II, 2018 г. В таблицата рибите са разделени на три размерни групи по 

морфометричните показатели тегло (BW) и дължина на тялото (TL), включени са и 

статистическите стойности на разглежданите параметри.  

 

Таблица 2. Размерно-тегловна характеристика на укрепнали рибки европейски сом 

Стат. 

стойности 

A големи B средни C малки 

BW (g) TL (cm) BW (g) TL (cm) BW (g) TL (cm) 

Вариант 1 (5 бр.l⁻¹) 

x±SD 1.63±0.45 6.13±0.48 0.83±0.20 4.92±0.53 0.52±0.12 4.15±0.45 

CV, % 27.80 7.88 24.06 10.68 23.81 10.94 

lim 1.18÷3.27 5.53÷7.56 0.47÷1.44 3.55÷5.96 0.27÷0.47 3.10÷4.98 

Вариант 2 (10 бр.l⁻¹) 

x±SD 2.17±0.80 6.71±0.80 0.79±0.18 4.80±0.39 0.46±0.09 4.14±0.36 

CV, % 36.38 11.86 23.15 8.03 20.66 8.60 

lim 1.37÷4.18 5.45÷8.36 0.66÷1.20 4.05÷5.74 0.29÷0.46 3.44÷4.93 

Вариант 3 (15 бр.l⁻¹) 

x±SD 2.43±0.93 6.77±0.79 0.72±0.16 4.73±0.40 0.43±0.07 4.10±0.28 

CV, % 38.15 11.24 21.80 8.48 16.89 6.90 

lim 1.34÷4.04 5.65÷8.26 0.56÷1.22 3.67÷5.78 0.26÷0.48 3.50÷4.97 

Вариант 4 (28 бр.l⁻¹) 

x±SD 2.09±0.64 6.36±0.79 0.74±0.13 4.79±0.29 0.43±0.09 3.91±0.38 

CV, % 30.44 12.47 17.27 5.99 20.65 9.60 

lim 1.12÷3.41 4.82÷7.62 0.58÷1.09 4.17÷5.36 0.24÷0.50 3.30÷4.97 

 

Средното тегло на рибките от А група - Вариант 1 е 1.63 g, като минималните и 

максимални стойности варират в широки граници. Коефициентът на вариация (CV,%) 

относно теглото е най-висок при конкретната размерна група, което означава, че 

индивидуалните разлики между рибките са най-големи. От трите размерно-тегловни 

групи по параметър тегло на тялото индивидуалните разлики между рибките от група С са 

в най-тесни граници.  
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В Табл. 3 е представено процентното разпределение на трите размерно-тегловни 

групи във вариантите с различни посадки, като за всяка група са изчислени средната 

стойност (x), стандартното отклонение (SD), коефициентът на вариация (CV, %), 

минималните и максимални стойности. Коефициентът на вариация е най-висок във 

Вариант 1- група А и С, поради различния процент на конкретните групи в съставящите 

вани. В най-малка степен варира групата на средните риби - В при всички варианти на 

гъстота на посадката. 

 

Таблица 3. Разпределение на размерно-тегловните групи (%) във вариантите с 

различна гъстота на посадката 

Вариант № 1 (5 бр. 
-1

) 2 (10 бр. 
-1

) 3 (15 бр. 
-1

) 4 (28 бр. 
-1

) 

A големи 

x±SD 1.5±0.5 2.4±0.1 3.1±0.3 3.8±0.2 

CV, % 33.33 5.97 8.33 4.98 

lim 1.0÷2.0 2.3÷2.5 2.8÷3.3 3.6÷3.9 

B средни 

x±SD 91.3±2.1 81.3±3.5 27.0±2.0 65.0±2.8 

CV, % 2.28 4.32 2.78 4.35 

lim 89.0÷93.0 78.0÷85.0 70.0÷74.0 63.0÷67.0 

C малки 

x±SD 7.2±2.6 16.3±3.6 24.9±2.3 31.2±2.6 

CV, % 35.80 22.35 9.02 8.45 

lim 5.0÷10.0 12.5÷19.8 22.7÷27.2 29.4÷33.1 

 

От графичното изражение на данните за разпределението на трите размерно-

тегловни групи във вариантите с различна гъстота на посадката се вижда, че групата на 

средните рибки - В заема най-голяма част от размерно-тегловния състав на всички 

варианти (Фиг. 15). С увеличаване на гъстотата на посадката група В намалява. Най-малка 

част заема групата на големите риби - А, като с увеличаване на гъстотата на посадката тя 

също нараства.  

Най-еднородни по отношение на размерно-тегловната характеристика са рибките 

отглеждани в условия на най-ниската гъстота на посадката - Вариант 1. Във вариант 4 с 

най-гъста посадка размерният състав на рибките е най-разнороден, което е предпоставка 

за по-силна проява на канибализъм (Фиг. 15). 
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Фиг. 15. Процентно разпределение на размерно-тегловните групи във вариантите с 

различна гъстота на посадката 

 

С увеличаване на гъстотата се увеличават и размерно-тегловните различия между 

рибките, числеността на група В намалява като се увеличава групата на големите А и на 

малките индивиди С (Фиг. 15).Влиянието на гъстотата на посадката върху числеността на 

група А е достоверно при всички опитни варианти (P<0.05). 

Статистическия анализ установява достоверни разлики и по отношение на група В 

(Р<0.05), като при Вариант 1 и Вариант 3, степента на достоверност е най-висока 

(Р<0.001). 

Влиянието на гъстотата на посадката върху числеността на група С е статистически 

доказано при всички варианти (Р<0.05), като при Вариант 1 и Вариант 3, степента на 

достоверност е най-висока (Р<0.001). 

На Фиг. 16 е представена корелационната зависимост между трите размерно-

тегловни групи и вариантите с различна гъстота на посадката. Посоката на зависимост 

между група В средни и гъстотата на посадката е отрицателна, низходяща. С увеличаване 

на гъстотата на посадката числеността на група В намалява. Коефициентът на Пирсън (r = 

0.92) определя много силна степен на зависимост между изследваните величини. 

Посоката на взаимовръзката между група А големи, група С малки и гъстотата на 

посадката е положителна, възходяща. С увеличаване на гъстотата на посадката се 

увеличава и числеността на конкретните групи. Корелационният коефициент определя 

много силна степен на зависимост на група А (r=0.90) и група В (r=0.91) от гъстотата на 

посадката. 
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Фиг. 16. Корелация между различните размерно-тегловни групи и гъстотата на 

посадката 

 

През първата фаза от отглеждането на личинките се установява единствено 

канибализъм 1
-ви

 порядък (тип I), наблюдаван още през първите дни на експеримента 

(Снимка 1). Характерните признаци са увреден опашен плавник и опашно стъбло, като 

наранената част побелява. Пострадалите личинки живеят известно време и умират, поради 

тази причина при установяване на симптомите те са отчитани като жертви и отстранявани 

от опита. По време на Фаза I не е наблюдавана проява на канибализъм 2
-ри

 порядък (тип 

II).  

Преживяемостта на рибите в края на опитния период е висока, като по варианти тя е 

както следва: Вариант 1 - 88.9%, Вариант 2 - 89.9% и Вариант 3 - 89.3%, т.е. резултатите 

са много близки и гъстотата на посадката не е оказала съществено влияние върху този 

показател. Общата смъртност, естествена и следствие на канибализма е 11.1% при 

Вариант 1; 10.1% при Вариант 2 и 10.7% при Вариант 3. Тези данни доказват, че при по-

малка гъстотата, загубите вследствие на проявите на канибализъм са по-малки. Този факт 

се потвърждава, ако се разгледат само загубите от канибализъм при различните гъстотата 

на посадката, при Вариант 1 те са 1.2%, при Вариант 2 - 2.8% и при Вариант 3 - 3.2%, т.е. 

има ясно изразено увеличаване на загубите от канибализъм с увеличаване гъстотата на 

посадката. Влиянието на гъстотата на посадката върху проявите на канибализъм е 

статистически достоверно при гъстоти на посадката 10 бр.l
-1

 и 20 бр.l
-1

 (Р<0.05). С 

доказана степен на достоверност са разликите между вариантите с гъстота 10бр.l и 40 бр.l
-

1
 (Р<0.05). 
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Снимка 1. Канибализъм тип I 

 

Класификация на смъртността и индекси на канибализъм по време на Фаза I във 

варианти с различна гъстота на посадка са представени съответно на Табл. 4. 

 

Таблица 4. Класификация на смъртността и индекси на канибализъм по 

варианти за Фаза I 

 

Показатели 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Посадка 

10 бр. ⁻¹ 20 бр.  ⁻¹ 40 бр. ⁻¹ 

общ брой риби 300 600 1200 

обща смъртност 

(брой риби) 
33.3±18.2 60.7±40.8 128.7±16.3 

естествена 

смъртност 

(брой риби) 

29.7±18.3 44.0±43.3 90.7±18.8 

канибализъм 

(брой риби) 
3.7±0.6 16.7±2.5 38.0±3.6 

канибализъм, % 1.2±0.2 2.8±0.4 3.2±0.3 

преживяемост, % 88.9±6.1 89.9±6.8 89.3±1.4 

 

В началото на Фаза II са установени случаи на канибализъм 2
-ри

 порядък с 

поглъщане от към главата (Снимка 2). Проявата на канибализъм 1
-ви

 порядък продължава 

да е част от смъртността, като най-често жертвата е захапана от към опашката.  
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Снимка 2. Канибализъм тип II с поглъщане от към главата 

 

Преживяемостта на рибите в края на опитния период на тази фаза е както следва: 

Вариант 1 - 81.0%, Вариант 2 -74.4%, Вариант 3 -72.4% и Вариант 4 - 66.6%. Данните 

показват, че на този етап от отглеждането на личинките посадката влияе на 

преживяемостта, стойностите ѝ се намаляват с увеличаването ѝ. От установената обща 

смъртност (естествена плюс канибализъм) жертвите на канибализъм при Вариант 1 са 

63.2%, при Вариант 2 - 69.4%, при Вариант 3 -78.8%, а при Вариант 4 - 80.2%. (Табл. 5). 

Тези данни убедително доказват, че с увеличаване на гъстотата на посадката, процентът 

на жертвите на канибализъм се увеличават. 

При сравняване на броя на отпадналите риби вследствие на канибализъм тип I и тип 

II се установява, че при Вариант 1 и Вариант 2 жертвите на канибализъм тип I са повече 

отколкото тези на тип II, докато при Вариант 3 и Вариант 4 с увеличена гъстотата на 

посадката, жертвите на канибализъм тип II презвъзхождат тези на канибализъм тип I 

(Фиг. 17). 

Влиянието на гъстотата на посадката върху канибализма (тип I и тип II) е 

статистически достоверно при всички опитни варианти (Р≤0.05).  

 

Таблица 5. Индекси на канибализъм по варианти - Фаза II 

Показател Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

% 
Посадка 

5 бр. ⁻¹ 10 бр. ⁻¹ 15 бр. ⁻¹ 28 бр. ⁻¹ 

Канибализъм 12.0±4.3 17.7±3.8 21.7±5.0 26.8±2.3 

Преживяемост 81.0±7.1 74.4±6.8 72.4±3.9 66.5±3.4 

Честота, тип I 64.4±4.0 54.1±3.1 38.2±8.6 35.6±2.3 

Честота, тип II 35.6±4.0 45.9±3.1 61.8±8.6 64.4±2.3 
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Фиг. 17. Съотношение между жертвите вследствие на канибализъм тип I и тип II 

 

Корелационната връзка между честотата на канибализъм тип I и тип II от гъстотата 

на посадката е представена на Фиг. 18. 

Зависимостта между честотата на канибализъм тип I и гъстотата на посадката е 

силна с корелационен коефициент (r=0.82),а уравнението на регресия показва, че тя е 

отрицателна, низходяща. 

 

 
Фиг. 18. Корелация между честотата на канибализъм тип I и тип II, %  от гъстотата 

на посадката 
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Противоположно на канибализъм тип I, при честотата на проява на канибализъм тип 

II зависимостта от посадката е положителна, на по-високи стойности на единия фактор 

съответстват по-високи стойности на другия фактор. Коефициентът на Пирсън изразява 

силна зависимост на канибализъм тип II от гъстотата на посадката. 

 

Заключение 

При по-висока гъстота на посадката размерно-тегловните различия между малките 

рибки европейски сом се учеличават, а това е основната предпоставка за по-силна проява 

на канибализъм, както от тип I, така и от тип II. 

С увеличаване на гъстотата на посадката се увеличава и проявата на канибализъм, 

като през Фаза II, когато са на лице и двете форми на канибализъм, при по-ниска 

гъстотата на посадката честота на канибализъм тип I e по-висока от честотата на 

канибализъм тип II, а при по-висока гъстота на посадката смъртността дължаща се на 

канибализъм  тип II се увеличава спрямо тази на канибализъм тип I. 

 

4.1.3.4. Хранителен коефициент (FCR) 

Хранителният коефициент е един от най-важните рибовъдни показатели, който 

отразява получения прираст на базата на консумирания фураж. Влияние върху неговата 

величина оказват редица външни фактори като качество и вида на храната, 

хидрохимичния режим, техниката на хранене и др.  

През първата фаза на отглеждане на личинките през 2017 г. хранителният 

коефициент (FCR) е в границите на 1.0-1.2, като той е най - висок при Вариант 3, т.е. най-

гъстата посадка (Фиг. 19). При Вариант 1 е отчетена по-висока стойност от Вариант 2, 

като значение в тази насока има и по-високата смъртност при него.  

 

 
Фиг. 19. Хранителен коефициент - Фаза I, ЕкспериментI и ЕкспериментII  
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През следващата година за същата фаза регистрираните стойности също са между 

1.0 и 1.2 като с увеличаване на посадката се увеличава и хранителния коефициент. 

Резултатите от този експеримент, при който рибите са с приблизително еднаква 

преживяемост показват ясно тенденцията с увеличаване на гъстотата на посадката да се 

увеличават и стойностите му. 

В началния период от храненето на личинките (Фаза I) специално внимание трябва 

да се обръща на вариантите с по-малки посадки. През този период рибите стоят в ъглите и 

по стените на ваните и падналата на дъното храна почти не се оползотворява, факт 

отбелязан и от Котуранов и кол. (2010). Това изисква по-продължително и внимателно 

подаване на храната в района на струпването им. С нарастването на личинките все по-

голяма част от тях започват да приемат и падналата на дъното храна. 

През втората фаза на отглеждане на личинките през 2017 г. хранителният 

коефициент е еднакъв (1.1) при първите два варианта, но при Вариант 3 стойностите са 

по-високи (1.3) (Фиг. 20). 

Повторението на опита през 2018 г. показва стойности между 0.9 и 1.2, най-висок е 

при Вариант 4 (посадката с най-голяма гъстота) (Фиг. 20). Статистическия анализ 

установява достоверна степен на влияние на гъстотата на посадката между Вариант 1 и 

Вариант 2 (P<0.01), при останалите варианти разликите са статистически недоказани 

(P>0.05). 

 

 
Фиг. 20. Хранителен коефициент - Фаза II, ЕкспериментI и ЕкспериментII  

 

Заключение 

През двете експериментални години се установява, че с увеличаване гъстотата на 

посадката се увеличава и хранителния коефициент. За Фаза I стойностите му са между 
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1.0÷1.2, а за Фаза II - 0.9÷1.2, като влиянието на гъстотата на посадката върху хранителния 

коефициент е доказано при съпоставянето на Вариант 1 и Вариант 2, 2018 г. (P<0.01). 

 

4.2. Влияние на цвета на ваните върху продуктивните показатели през ранните 

етапи на отглеждане 

С цел да се ограничат размерно-тегловните различия, които са основна предпоставка 

за проявите на канибализъм, рибите са внесени във ваните след сортиране. Резултатите от 

началното им измерване по варианти са посочени на Табл. 6. Данните показват, че те са 

сравнително изравнени по отношение на масата и дължината на тялото, което се 

потвърждава от коефициентите на вариране на тези два показателя. Като цяло рибите от 

първите два варианта – син и бял цвят са с относително по-високо начално тегло в 

сравнение с другите два варианта. 

 

Таблица 6. Начални стойности B  и TL във ваните с различни цветове по 

варианти 

Цвят на 

ваните 

BW (g) TL (cm) 

x±SD CV% x±SD CV% 

Син A 2.46±0.50 20.33 7.00±0.52 7.46 

Бял B 2.03±0.47 22.90 6.52±0.66 10.10 

Зелен C 1.60±0.46 28.46 6.05±0.65 10.70 

Черен D 1.29±0.27 21.02 5.29±0.38 7.12 

 

Проследените хидрохимични показатели в различните вани са представени на Табл. 

7. Температурата на водата е в границите на оптималните стойности и осигурява условия 

за интензивно нарастване на рибите. Средното количество на разтворения във водата 

кислород е малко по-високо във ваните от Вариант1 и Вариант 4 в сравнение с останалите 

варианти. Водородният показател при всички варианти варира в тесни граници и е в 

рамките на технологичните изисквания. 

 

Таблица 7. Основни хидрохимични показатели в експерименталните варианти 

Вариант 
Т,ºС О2,mg.l

-1
 pH 

X lim X lim X lim 

Син A 24.0 20.1÷27.9 5.1 3.6÷6.7 7.8 7.6÷8.1 

Бял B 24.0 20.0÷27.9 4.4 2.5÷6.2 7.9 7.7÷8.1 

Зелен C 24.1 20.4÷27.9 4.7 3.2÷6.2 7.9 7.8÷8.1 

Черен D 24.0 20.4÷28.0 4.6 2.9÷6.7 7.9 7.8÷8.1 
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Най-високо крайно тегло е отчетено при рибите от Вариант А и Вариант В, 

съответно 9.44±1.97 g и 8.09±2.06 g (Табл. 8). Рибите от ваните със зелен цвят достигат 

средно тегло 7.11±2.14 g, а тези с черен 6.54±2.34 g. По отношение на дължината на 

тялото между отделните варианти няма съществена разлика и стойностите са близки в 

границите на 10.08÷11.33cm. Коефициентите на вариране на теглото са с по-ниски 

стойности в сравнение с данните от контролните измервания, като вероятната причина за 

това може да е канибализмът, характерен за този вид. 

 

Таблица 8. Финални стойности B  и TL обобщени по варианти 

Цвят на 

ваните 

BW (g) TL (cm) 

x±SD CV% x±SD CV% 

Син A 9.44±1.97 20.87 11.33±0.85 7.48 

Бял B 8.09±2.06 25.52 10.66±1.05 9.89 

Зелен C 7.11±2.14 30.06 10.39±1.17 11.22 

Черен D 6.54±2.34 35.78 10.08±1.22 12.13 

 

Интересно е да се разгледа полученото крайно тегло на базата на реализирания 

прираст в абсолютни и относителни стойности. Най-висок абсолютен прираст е отчетен 

при вариант А, следван от вариант В, съответно 6.98 g и 6.06 g (Фиг. 21). При останалите 

два варианта стойностите са сравнително близки - 5.51 g при ваните със зелен фон и 5.26 g 

при тези с черен. Ако обаче се сравни получения прираст в % се установява, че 

резултатите са с обратна величина - най-висок е прирастът при Вариант D - 405.15%  

следван от този при Вариант С - 345.09%, Вариант В - 299.23% и Вариант А - 284.67% 

(Фиг. 22). 

 

 

Фиг. 21. Абсолютен прираст на рибите (WG, g) в експерименталните варианти 
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Фиг. 22. Относителен прираст на рибите (%) в опитните варианти 

 

Важен момент при обсъждането на резултатите от получения абсолютен прираст е 

разликата между първоначалното средно тегло на рибите от Вариант А - син и Вариант B - 

бял цвят спрямо това на Вариант С - зелен и Вариант D - черен цвят. По правило 

индивидите с по-голямо телесно тегло реализират по-висок абсолютен прираст, докато 

тези с по-ниско тегло постигат по-висок относителен прираст. Резултатите от настоящото 

изследване напълно съответстват на това правило, тъй като първоначалната разлика в 

телесното тегло се запазва по време на целия експеримент. 

Друг фактор, който вероятно е допринесъл за по-високия отчетен прираст във Вариант А и 

B е по-ниската преживяемост именно в тези варианти, в резултат на което не е била на 

лице конкуренция между рибите и са имали възможност за интензивно нарастване. 

Отчетените стойности за едномесечния опитен период са в границите на 82.5-91.0% (Фиг. 

23). Най-добра е преживяемостта във ваните с черен цветови фон, а най-ниска в 

оцветените в бяло – 82.5%, т.е. разлика от 8.5%. 

Резултатите потвърждават данните на Solomon & Ezigbo, (2018), които изследват 

влиянието на фоновия цвят върху преживяемостта на укрепнали риби от африкански сом 

(Heterobranchus bidorsalis) и установяват положителното влияние на тъмните цветове. До 

същият извод достигат  Raghavan et al., (2013), които експериментират различни фонови 

цветове при началното отглеждане на жълтия сом (Pelteobagrus fulvidraco). Може да се 

предположи, че предпоставка за по-високата смъртност в светлите вани (син и бял цвят) е 

известен стрес на отглежданите в тях риби, като тази хипотеза се потвърждава от 

Okomoda et al., (2017).  
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Фиг. 23. Преживяемост (%) в експерименталните варианти 

 

Отчетеният хранителен коефициент при приключване на опита е в рамките на 

0.57÷0.68 (Фиг. 24). Стойностите му при първите два варианта са близки, както и тези при 

вторите два. Най-ниски са стойностите при ваните с черен фонов цвят (Вариант D) - 0.57, 

а най-висок при тези със син - 0.68, като разликата между тях е 16.18%. При всички 

варианти на отглеждане хранителният коефициент може да се оприличи като нисък, а 

прилаганата методика на хранене като ефективна и резултатна. Като цяло рибите от 

тъмните вани – черни (Вариант D) и зелени (Вариант С) имат по - нисък хранителен 

коефициент, т.е. оползотворяват по-пълноценно подаваната им храна. За разлика от 

получените резултати при настоящото изследване, Okomoda et al., (2017) не установяват 

разлики по отношение на хранителния коефициент при проведеното от тях проучване с 

африкански сом.  

 

 
Фиг. 24. Хранителен коефициент в опитните варианти 
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Цветът на ваните оказва слабо влияние върху нарастването и реализирания прираст 

на ювенилните риби от европейски сом. Стойностите на абсолютния прираст (WG, g) са 

най-високи във Вариант А (син цвят) и Вариант B (бял цвят), съответно 6.98 и 6.06 g, 

където рибите стартират с по-високо начално тегло, срещу 5.51 g при ваните със зелен 

фон и 5.26 g при тези с черен. Относителният прираст (%), както SGR (%.ден
-1

) и DGR 

(g.ден
-1

) са по - високи при Вариант С (зелен цвят) и Вариант D (черен цвят), като най-

добри са стойностите при черните вани.  

Рибите, отглеждани във ваните със зелен цвят (Вариант C) имат най-висока 

преживяемост - 91%, следвани от тези в черните вани (Вариант D) - 88.5%. 

Най-нисък хранителен коефициент е постигнат при Вариант D (черни вани) и 

Вариант С (зелени вани), съответно 0.57 и 0.59, което е показател за ефективно 

оползотворяване на подавания фураж. 

 

Заключение 

Проведеното изследване показва, че независимо от по-доброто нарастване на рибите 

в светлите вани, което е свързано с отчетената по-ниска преживяемост, всички останали 

рибовъдни показатели са с по-високи стойности във вариантите с тъмни цветове (зелен и 

черен). Недостатък на черните вани от практическа гледна точка е затруднения визуален 

контрол върху поведението на рибите, тяхното състояние, поемането на храната, 

натрупването на отпадъчни продукти на дъното и неговото почистване. Въпреки това, при 

отглеждане на ювенилни риби европейски сом за препоръчване е използването на вани с 

тъмен цветови фон, който е по-близко до естествената среда на този вид – придънните 

водни слоеве на различен тип водни тела. 

 

4.3.Толерантност и реакции при анестезиране с етерични натурални продукти 

(карамфилово и ментово масло) 

4.3.1. Толерантност и анестезиране на малки рибки с карамфилово масло – 2017 г. 

При настоящото изследване рибите, изложени на най-ниската концентрация от 0.01 

ml.l
-1 

 не достигат 4-та фаза на анестезия (Фиг. 25). На 15-тата min - 9 бр. достигат до Фаза 

3, загубили са равновесие, лежат на дъното, движат перките си без да плуват, реагират на 

външен стимул. Етапа на възстановяване е сравнително кратък.  

При доза от 0.02 ml.l
-1 

 за 15 min - 7 броя са загубили равновесие, лежат на дъното и  

периодично се обръщат, само 3бр. достигат до четвъртата фаза на анестезиране и не 

реагират на външен стимул (Фиг. 25). За разлика от посочените от Zaikov & Iliev (2007) 

резултати концентрацията от 0.02 ml.l
-1 

има анестезиращ ефект за част от третираните 

риби. 

При концентрация на карамфилово масло от 0.03 ml.l
-1

 всички 10 риби са напълно 

анестезирани на 8-та min. Периода за възстановяване при доза 0.03 ml.l
-1

 е по-
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продължителен за разлика от по-ниските концентрации на карамфилово масло,  при които 

рибките се стабилизират в рамките на 10 min.  

Поставени в концентрация 0.04 ml.l
-1

 всички рибки преминават във фаза на анестезия 

за 6 min. Възстановяването на всички опитни индивиди отнема 20 min, като е отчетена 1 

жертва. 

При внасянето на рибките в разтвор с концентрация на карамфилово масло 0.05 ml.l
-1

 

се наблюдават движения с високо ускорение. В сравнение с последните две дози 0.03 ml.l
-1

 

и 0.04 ml.l
-1

 в този вариант реакцията на рибите към карамфиловото масло е най-силна. На 

3-тата min 5 индивида са обездвижени на дъното (Фаза 3) и 5 броя са анестезирани (Фаза 

4). На 4-тата min всички рибки са преминали в четвърта фаза на анестезия.  

 

 
Фиг. 25. Време и брой на рибите за достигане на Фаза 4 при различни 

концентрации на карамфиловото масло и максимална експозиция 15 min 

 

Заключение 

 Резултатите от проведения експеримент показват, че най-ниската опитна 

концентрация на карамфилово масло (0.01 ml.l
-1

) няма анестезиращо действие върху 

малки рибки европейски сом. Ефектът, който се постига е седативен, индивидите са 

загубили равновесие, но реагират на външен стимул. Резултатът от прилагане на 

концентрация 0.02 ml.l
-1

 е 70% от третираните индивиди са със седативен ефект, под 

анестезия са само 30%. Най-оптимална за анестезиране на малки рибки е концентрация 

0.03 ml.l
-1

, при която всички индивиди преминават във Фаза 4 на анестезия, след което се 

възстановяват без загуби. При използването на концентрации на карамфилово масло от 

0.04 ml.l
-1 

и 0.05 ml.l
-1 

всички риби се анестезират сравнително бързо, но при 
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възстановяването е отчетена смъртност, съответно 10% и 40%. Поради това, тези 

концентрации не се препоръчват за прилагане в рибовъдната практика. 

 

4.3.2. Толерантност и анестезиране на укрепнали риби с карамфилово и ментово 

масло - 2018 г. 

Карамфилово масло  

Периода за настъпване на анестезия е най-дълъг – 15.76 min при рибите, поставени в 

най-ниската концентрация 0.02 ml.l
-1

, съответно най-кратък при най-високата 

концентрация 0.06 ml.l
-1

 - 1.38 min. Преминаването от Фаза 2 на намалена респираторна 

активност и некоординирани движения към Фаза 3 на загуба на равновесие е сравнително 

бързо, като отнема средно 27 sec при концентрация 0.02 ml.l
-1

  и 2 sec при 0.04 ml.l
-1

, като 

степента на вероятност е статистически доказана (P≤0.01). Сомчетата, изложени на най-

високата концентрация 0.06ml.l
-1 

преминават директно от Фаза 2 към Фаза 4 на пълно 

обездвижване в период от 1.23 – 2.26 min. Пропуска се Фаза 3 на анестезия, която е 

характерна със седативен ефект (Фиг. 26). 

 

 
Фиг. 26. Време, необходимо за анестезиране на ювенилни риби европейски сом 

(Silurus glanis L.) с карамфилово масло 

 

Периода на възстановяване е най-кратък – 1.18 min при най-ниската концентрация – 

0.02 ml.l
-1

 и най-продължителен при най-високата концентрация съответно 7.9 min – 0.06 

ml.l
-1

 (Фиг. 27). Тази тенденция се посочва и от други автори, както за сомови риби 

(Zaikov & Iliev, 2007; Zaikov et al., 2009), така и за други видове (Hoskonen et Pirhonen, 

2004; Keene et al. 1998; Zaikov et al., 2008c). При сравняване на времето необходимо за 
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възстановяване от анестезия при по-близки концентрации 0.02 ml.l
-1

 и 0.04 ml.l
-1

, 

съответно при 0.04 ml.l
-1

 и 0.06 ml.l
-1

 степента на вероятност е статистически доказана 

(P<0.001). 

 
Фиг. 27. Време, необходимо за възстановяване от анестезия с карамфилово масло 

 

При възстановяването от анестезия се наблюдава правопропорционална зависимост 

между параметрите време и концентрация, колкото по-ниска е концентрацията толкова 

по-кратко е времето необходимо за възстановяване и обратно (Фиг. 27).  

Ментово масло 

 

 
Фигура 28. Време, необходимо за анестезия на ювенилни риби европейски сом 

(Silurus glanis L.) с ментово масло 
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Периода за настъпване на анестезия е най-дълъг 32.68 min при най-ниската 

концентрация 0.02 ml.l
-1

 и най-кратък при най-високата концентрация, съответно 6.23 min 

- 0.12 ml.l
-1

 (Фиг. 28). При сравняване на времето, необходимо за анестезия при близки 

концентрации: 0.02 и 0.04 ml.l
-1

, 0.04 и 0.06 ml.l
-1

, 0.06 и 0.08 ml.l
-1

, 0.08 и 0.10 ml.l
-1

, 

степента на достоверност е статистически доказана (P<0.001). Установената при 

карамфиловото масло обратнопропорционална зависимост между концентрация и време 

за анестезия се потвърждава и при ментовото масло. На Фиг. 28 ясно се вижда, че с 

увеличаване на концентрацията на ментово масло, времето необходимо за настъпване на 

анестезия намалява. 

 

 
Фиг. 29. Време, необходимо за възстановяване от анестезия с ментово масло 

 

Периода на възстановяване е най-кратък при най-ниската концентрация 1.45 min - 

0.02 ml.l
-1

 и най-продължителен при най-високата концентрация 5.95 min - 0.12 ml.l
-1

. При 

доза 0.02 ml.l
-1 

рибите възвръщат нормалната си позиция веднага след стартиране на 

движението, така че не преминават през Фаза 2 на намалена двигателна активност (Фиг. 

29). Същия ефект се наблюдава и при следващите две концентрации 0.04 ml.l
-1

 и 0.06 ml.l
-

1
, където Фаза 2 и Фаза 3 на възстановяване настъпват в един момент, без да могат да 

бъдат ясно разграничени (Фиг. 29). Тенденцията между времето необходимо за 

анестезиране и концентрацията на ментовото масло е възходяща, както и при 

карамфиловото масло.  
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Заключение 

На базата на получените резултати може да се обобщи, че времето необходимо за 

настъпване на анестезия на ювенилни риби европейски сом с ментово масло е много по-

продължително отколкото при карамфиловото масло. Анестезията при най-ниската 

концентрация 0.02 ml.l⁻¹  настъпва за 15.8 min при карамфиловото и за 32.7 min при 

ментовото, което е двойно повече. Поставени при концентрация на карамфилово масло 

0.04 ml.l⁻¹ рибите се анестезират за 2.31 min, докато при същата концентрация на 

ментовото масло за 12 пъти по-дълъг период - 27.9 min (P>0.05). С доза 0.06 ml.l⁻¹ 

карамфилово масло анестезия настъпва за 1.4 min, а при двойно по-висока концентрация 

на ментово масло 0.12 ml.l⁻¹ за 4 пъти по-дълъг период – 6.2 min. От съпоставянето между 

двата анестезиращи природни продукта извода е, че карамфиловото масло е много по-

ефективно за анестезиране на ювенилни риби европейски сом от ментовото. 

 

5. ИЗВОДИ 

 

Влияние на гъстотата на посадката върху основните рибовъдни показатели при 

отглеждане на европейски сом 

 Гъстотата на посадката оказва влияние върху разтворения във водата кислород, 

като с увеличаване на броя на личинките в единица обем стойностите му 

намаляват. По време на Фаза I, 2017 г. с 6.89%,  Фаза I, 2018 г с 16.42%, Фаза II, 

2018 г. с 52.12%.  

 Повишаването на гъстотата на посадката при начално отглеждане на европейски 

сом, през Фаза I и II при опитните варианти от 2017 г. и 2018 г. влияе негативно 

върху интензивността на растежа и реализираният прираст при личинките 

намалява. 

 Преживяемостта на европейския сом при началното му отглеждане във вани през 

първата фаза се влияе слабо от гъстотата на експериментираните посадки. През 

втората фаза на отглеждане и през двете експериментални години най-висока 

преживяемост (74.0%÷81.0%) е отчетена във варианта с най-ниска гъстота на 

посадка.  

 Установени са критичните периоди на висока смъртност при началното отглеждане 

на европейския сом. През първата фаза това е периодът след 8-мия ден, а при 

втората – до 8-мия ден. 

 Гъстотата на посадка при начално отглеждане на европейски сом  влияе върху 

размерно-тегловната характеристика, като най-изравнени са стойностите на тези 

показатели при рибките от най-ниската гъстота на посадката. С повишаването ѝ се 

увеличават и размерно-тегловните различия, като числеността на групата на 
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средните по размер намалява и се увеличава тази  на едрите и малките опитни 

индивиди (P<0.05).  

 През първата фаза от отглеждане на личинките е установен само канибализъм тип 

I, като е доказано, че с повишаването на гъстотата на посадката, се увеличават и 

проявите му както следва при Вариант 1 те са 1.2%, при Вариант 2 – 2.8% и при 

Вариант 3 – 3.2%.  

 През втората фаза от отглеждане на личинките са доказани проявите на двата типa 

канибализъм – тип I и тип II. Доказано е, че с увеличаване на гъстотата на 

посадката честотата на възникване на канибализъм тип I намалява (Вариант 1 - 

64.4%, Вариант 2 - 54.1%, Вариант 3 - 38.2% и Вариант 4 - 35.6%), а честотата на 

канибализъм тип II се учеличава (Вариант 1 - 35.6%, Вариант 2 - 45.9%, Вариант 3 - 

61.8% и Вариант 4 - 64.4%). 

 През Фаза I от началното отглеждане на личинките дневният и специфичният темп 

на нарастване се влияят от гъстотата на посадката, като стойностите на тези 

показатели се намаляват с увеличаване на броя на отглежданите рибки в единица 

обем. През втората фаза от отглеждането на рибите се запазва тенденцията 

дневният темп на нарастване да е по-висок при по-малките посадки. 

 Хранителният коефициент се влияе от прилаганата гъстота на посадка, като най-

високи стойности са отчетени при рибките от варианта с най-голяма гъстотата. Той 

е по-висок от стойностите на тези при индивидите от Вариант 1 и 2, съответно с 

9.09% и 20.00%. 

 

Влияние на цвета на ваните върху продуктивните показатели през ранните етапи на 

отглеждане на европейски сом 

 Установено е, че тъмният цветови фон на ваните оказва положително влияние 

върху преживяемостта на рибите. В тези със зелен цвят тя е по-висока от 

стойностите на индивидите, отглеждани при бял и син цвят, съответно с 8.5% и 

7.2%. При рибките, култивирани в черни вани оцеляемостта им е по-голяма от тази 

при сомчетата, отглеждани при бял и син цвят, съответно с 6.0% и 4.7%.  

 Тъмният цветови фон на ваните влияе положителновърху хранителния 

коефициент.Стойността му при рибките от черните вани е по-ниска от тази при 

индивидите от ваните с бял и син цвят, съответно с 15.8% и 19.30%. 

 Цветът на ваните оказва влияние върху специфичния темп на нарастване на 

рибките. При сомчетата, отглеждани в черните вани той е с 16.7% по-висок от 

стойността на този при индивидите от сините. Дневният темп на нарастване също е 

най-висок при рибките от черните вани и неговите стойности са по-големи от тези 

при сомчетата от сините с 26.09%. 
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Толерантност и реакции при анестезиране на европейския сом с етерични натурални 

продукти (карамфилово и ментово масло) 

 

 Оптималната за анестезиране на малки рибки европейски сом концентрация на 

карамфилово масло е 0.03 ml.l
-1

, при която всички индивиди преминават във фаза 3 

на анестезия, след което се възстановяват без загуби. 

 Извършен е сравнителен анализ на влиянието на карамфиловото и ментовото масло 

при третиране на ювенилни риби с тегло 11.4±0.8 g. При една и съща концентрация 

времето необходимо за настъпване на анестезия на ювенилни риби европейски сом 

с ментово масло е много по-продължително (от 2 до 17.6 пъти) отколкото при 

карамфиловото масло, т.е. карамфиловото масло е по-ефективно от ментовото.  

 

6. ПРИНОСИ 

 

 Установено е влиянието на гъстотата на посадките върху основните параметри на 

водната среда при начално отглеждане на личинките на европейския сом в 

проточни вани. Принос с елементи на оригиналност. 

 Установено е влиянието на гъстотата на посадките върху основните рибовъдни 

показатели (прираст, преживяемост, кондиционен коефициент, дневен и 

специфичен темп на нарастване и прояви на канибализъм) при начално отглеждане 

на личинките на европейския сом в проточни вани. Принос с елементи на 

оригиналност. 

 Установено е влиянието на гъстотата на посадката върху варирането в размерно-

тегловните характеристики при начално отглеждане на европейския сом в 

проточни вани,при различни гъстоти на посадката. Оригинален принос.  

 Установени са параметрите на загуба от канибализъм при начално отглеждане на 

европейския сом в проточни вани, при различни гъстоти на посадката. Принос с 

практическа насоченост. 

 За първи път е установено влиянието на цветовия фон на проточни вани върху 

рибовъдните показатели при отглеждането на ювенилни риби от европейски сом. 

Оригинален принос. 

 За първи път е установен анестезиращия ефект на ментовото масло върху 

европейски сом със съответните концентрации и експозиции, като действието му е 

сравнено с това на карамфиловото масло. Оригинален принос. 

 За първи път е установен анестезиращия ефект на карамфиловото масло върху 

личинки на европейския сом със съответните концентрации и експозиции. 

Оригинален принос. 
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 Разработена е методика за анестезиране на рибки от европейски сом с карамфилово 

и ментово масло. Принос с методичен характер. 

7. ПРЕПОРЪКИ 

 

 За начално отглеждане на личинките на европейския сом на възраст 4-8 дни 

(8.3÷18.8 mg) на базата на получените резултати и с оглед по-пълноценно 

използване на производствените мощности се препоръчва посадка от 40 бр.l
-1

,
 
като 

за период от 16 дни може да се очаква прираст от 42.5÷166.5 mg и преживяемост 

66.3÷89.3%. Когато личинките са на възраст 20-24 дни (64.2÷185.7 mg) се 

препоръчва разреждане на посадката на 5 бр.l
-1

, като за 16-дневен период на 

отглеждане очакваният прираст е 400.8÷470.6 mg, а преживяемостта 74.0÷81.0%. 

 При отглеждане на ювенилни риби европейски сом за препоръчване е използването 

на вани с тъмен цветови фон, който е по-близко до естествената среда на този вид – 

придънните водни слоеве на различен тип водни тела.  

 За анестезиране на малки рибки европейския сом с тегло около 1 g при 

извършването на различни манипулации да се използва концентрация на 

карамфилово масло от 0.03 ml.l
-1

. Ако за целта е необходим само седативен афект 

да се прилага концентрация от 0.01 - 0.02 ml.l
-1

. Да не се използват концентрации от 

0.04 ml.l
-1 

и 0.05 ml.l
-1

, поради опасност от летален край. За анестезиране на 

ювенилни риби с тегло 11.4±0.8 g или близки до него, да се използва концентрация 

от 0.04 ml.l
-1

. 

 

СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ НА АС. ВАСИЛКА КРЪСТЕВА 

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИДОБИВАНЕ НА ОНС „ДОКТОР“ 

 

Научни издания с импакт фактор и импакт ранг, реферирани в световна база данни (Web 

of Science; Scopus): 

1. Krasteva, V., 2020. Influence of initial stocking density on growth performance and 

survival of European catfish (Silurus glanis L.) under controlled conditions. Bulgarian 

Journal of Agricultural Science, 26 (1): 248–253. 

2. Krasteva, V. & Yankova, M. Intracohort cannibalism in European catfish (Silurus glanis 

L.) larvae under controlled rearing conditions at different stocking densities. Bulgarian 

Journal of Agricultural Science (под печат). 

 

Научни реферирани издания без импакт фактор и импакт ранг: 

3. Krasteva, V. & Zaikov, A. 2019. Induction and recovery from anaesthesia in fry of 

European catfish (Silurus glanis L.) exposed to clove oil. Agricultural Science and Technology, 

11(4): 323-326.  
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4. Krasteva, V., Zaikov, A. & Yankova, M. 2020. Effect of different tank colours on some 

productive parameters of European catfish (Silurus glanis L.) fingerlings. Agricultural 

Science and Technology, 12 (1): 19:23. 

 

ABSTRACT OF THE DOCTORAL THESIS for awarding educational and scientific 

degree of PhD 

 

Thesis theme: Influence of some biotechnological parameters on the productivity indicators in 

the initial rearing of European catfish (Silurus glanis L.) 

PhD Student: Vasilka Milkova Krasteva 

 

The aim of the dissertation is to study the influence of some biotechnological parameters on 

the productive indicators in the initial rearing of European catfish. To achieve this, four 

experiments were conducted in the period 2017-2018. Two of the experiments were related to 

the influence of stocking density on the main fish productive indicators, size and weight 

characteristics and manifestations of cannibalism. The third experiment is related to the research 

of the effect of different tank colours on the intensity of growth, daily and specific growth rate, 

feed utilization and survival rate of European catfish in the early stages of rearing. The fourth 

experiment studied and analyzed the optimal concentrations for anesthesia with clove and 

peppermint oil in manipulations with European catfish. 

Based on the results, the influence of initial stocking density on the main fish productive 

indicators, the size-weight characteristics and the parameters of cannibalism were established. 

For the first time, the effect of different tank background colours on growth performance 

indicators and survival rate in the rearing of juvenile European catfish was determined. 

An original contribution is the determination of the anesthetic effect of clove oil on larvae 

and the anesthetic effect of peppermint and clove oil on the juvenile of European catfish. 

Recommendations for the practice have been made. 
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