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1. УВОД 

Клас Insecta, обединяващ всички насекоми, е най-многобройният в царството на 

животните. Те представляват над 90% от живите организми на земята и имат 

разнообразни среди на местообитание. Една част от тях са паразити и/или вектори на 

опасни патогени. Заболяванията, които паразитните инсекти причиняват, се наричат 

„ентомози“ (от гр. еntomon = насекомо). 

Една от най-често срещаните ектопаразитни ентомози е фтираптерозата. Нейни 

причинители са въшките – насекоми от разред Phthiraptera. Те получават името си от 

гръцките думи "fhtheir" (въшка), плюс "a" (без) и "pteron" (крило). Биват смучещи 

(подразред Anoplura) и хапещи (подразреди Ischnocera и Amblycera). Смучещите и 

хапещите въшки се различават по начина си на хранене, по естеството на храната и по 

устройството на устния им апарат. 

Въшките са облигатни стационарни ектопаразити, обитаващи повърхността на тялото 

на своите гостоприемници през всички стадии на своето развитие. Отличават се с 

висока специфичност и висока степен на адаптация към гостоприемника. Хранят се с 

епидермални клетки, части от пера, мастни секрети и кръв.  

Биологичният цикъл на фтираптеридите протича с непълна метаморфоза и преминава 

през фазите: яйце, 3 подобни на възрастните нимфни стадия и имаго. 

Въшките са широко разпространени и се срещат във всички континенти. 

Клиничната симптоматика на фтираптерозите е с протрахиран характер и 

сравнително нисък леталитет. При масивни инвазии от кръвосмучещи въшки 

отнемането на кръв води до анемия, отслабване и изтощаване на животните. Като 

хематофаги, те участват в трансмисията на някои патогенни микроорганизми - вируси, 

гъбички, бактерии и протозои. 

Сумираните икономически загуби от фтираптеридите, предизвикващи патологични 

промени в гостоприемниците (загуба на тегло, хипопротеинемия, недоимъчни 

състояния и понижена жизнеспособност, а дори и анемия при кръвосмучещите) често 

надхвърлят тези при острите инфекциозни и паразитни заболявания. 

Сифонаптерозата е друга често срещана паразитоза при бозайници и птици, чиито 

причинители са бълхите – насекоми от разред Siphonaptera. 

Цикълът на развитие на бълхите протича с пълна метаморфоза и преминава през 

стадиите: яйце, ларва, какавида, преимаго и имаго. Преимагиналните стадии на бълхите 

са свободноживеещи. Имагото е облигатен, но темпоререн ектопаразит, хранещ се с 

кръв от гостоприемника. Инвазията предизвиква анемия, дразнене, сърбеж, 

сенсибилизация на организма, екземи, дерматит, алергични реакции, пренасяне на 

микроорганизми, причиняващи тежки системни заболявания. Бълхите са междинни 

гостоприемници на някои хелминти.  

Разпространени са повсеместно дори в райони с екстремни климатични условия. 

Домашната коза (Capra aegagrus hircus) е широко разпространен чифтокопитен 

бозайник. Днес, в света се отглеждат над седемстотин милиона кози, а у нас техният 

брой е над двеста хиляди. Козевъдството е традиционен животновъден отрасъл за 

нашата страна, особено характерен за дребното частно фермерство. 

Липсата на данни за нови изследвания върху фтираптерозата и всякакви изследвания 

върху сифонаптерозата при кози в България, провокира нашия научен интерес за 

провеждане на такива проучвания, резултатите от които бяха обобщени в настоящия 
дисертационен труд. 



5 

 

2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

1. 2. ЦЕЛ: Настоящият труд има за цел да уточни видовият състав и 

разпространението на ектопаразитните насекоми по козите от различните райони на 

България и да представи по-подробна информация за тяхната морфология, 

популационна структура и специфична локализация, както и за по-важните особености 

в епидемиологията, патогенезата и клиниката на причиняваните от тях ентомози. 

Чрез изясняване основните характеристики на заболяването, да се оптимизират 
мерките за контрол на установените преобладаващи ектопаразитни групи.  

 2. 2. ЗАДАЧИ: За постигане на тази цел, си поставихме следните задачи: 

1. Проучване видовото разнообразие и разпространение на ектопаразитните насекоми 
по кози в различни райони на Р. България.  

2. Морфологично описание и определяне популационната структура на установените 
видове ектопаразитни насекоми по козите. 

3. Установяване специфичната локализация на видовете въшки по тялото на козите. 

4. Проучвания върху интензитета и екстензитета на инвазията с въшки и бълхи по 
козите.  

5. Изследване влиянието на възрастта, пола и кондицията върху инвазията с 
ектопаразитни насекоми при кози. 

6. Проследяване на сезонната динамика на най-разпространените видове въшки по 

козите в условия на естествена инвазия. 

7. Сравняване и проследяване динамиката на хематологичните и биохимични 

показатели на кръвта, преди и след обезпаразитяване на животните при естествена 
инвазия със смучещи и хапещи въшки. 

8. Установяване повърхностната и вътрешната контаминация на видовете въшки и 
бълхи по козите, установени в България.  

9. Изследвания върху клиничната симптоматика на ектопаразитните ентомози по 
козите. 

10. Проучване терапията на фтираптерозата със съвременни инсектицидни препарати 

в условията на естествена инвазия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

3. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

3. 1. ТЕРЕННИ ПРОУЧВАНИЯ 

Проучванията бяха проведени през 2-годишния период от 2018 до 2019 г. 

Изследванията бяха провеждани във ферми с не по-малко от 15 броя кози. При 

посещението във всяко стопанство, бе установен начина на отглеждане, поведението, 

броя, пола и възрастта на животните. Бяха събрани материали и данни за последващо 

уточняване на видовия състав, популационната структура, специфичната локализация 

на насекомите, интензитета и екстензитета на инвазиите.  

Посетени бяха общо 34 стопанства от 27 селища в 16 области на България. Обхванати 

бяха стопанства, разположени в различни райони на Южна, Северна, Западна, Източна 
и Централна България, с разнообразен релеф и климат (табл. 1). 

Таблица 1: Брой на изследваните селища, ферми и кози по области в България. 

№ Област Селища (бр.) Ферми (бр.) Кози (бр.) 

1 Ст. Загора 6 7 272 

2 София 1 1 16 

3 Пловдив 2 2 300 

4 Хасково 3 4 1160 

5 Сливен 1 3 300 

6 Ямбол 1 1 300 

7 Бургас 3 4 479 

8 Плевен 1 1 54 

9 Благоевград 1 2 680 

10 Варна 1 1 16 

11 В Търново 2 2 264 

12 Ловеч 1 1 134 

13 Русе 1 1 56 

14 Търговище 1 1 350 

15 Пазарджик 1 2 116 

16 Разград 1 1 102 

Общ брой 27 34 4599 

 

В изследването бяха включени 4599 кози, от осем породи (Българска бяла млечна, 

Боер, Алпийска коза, Англо-нубийска коза, Тогенбургска коза, Камерунска коза, 

Мурсиано-Гранадина и местна), естествено инвазирани с ектопаразитни насекоми. 

Посещението ни във фермите беше по сигнал на собствениците, които ни информираха, 

че животните се чешат и проявяват силно безпокойство. Включени бяха женски и 

мъжки животни на възраст от 1 до 10 години. Инспектирано беше цялото тяло на всяко 

животно. 

Събрани и определени до вид, пол и степен на развитие бяха общо 5 651 насекоми от 

естествено инвазирани кози.  
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3. 2. СЪБИРАНЕ НА НАСЕКОМИ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ИЗСЛЕДВАНЕ 

3. 2. 1. СЪБИРАНЕ НА НАСЕКОМИТЕ ОТ ТЯЛОТО НА ГОСТОПРИЕМНИКА 

Преди паразитологичното изследване, включените в него кози бяха инспектирани с 

увеличително стъкло за наличие на кожни изменения, като алопеция, сквами, крусти, 

възелчета, както и на яйца, млади форми и възрастни ектопаразити. Откритите 

насекоми (преимагинални и имагинални жизнени стадии) бяха събирани 

индивидуално, с пинсет и съхранявани в контейнери със 70о етанол. Въшките бяха 

събирани от общо 7 полета с квадратна форма и площ от 10 cm2, измервана с 

предварително изработен хартиен шаблон. Полетата бяха подбрани върху следните 

участъци: (1) рамо, (2) гърди, (3) шия, (4) хълбок, (5) бедро, (6) слабини и (7) корем 

(Brown et al., 2005). След това животното беше поставяно по гръб, а участъците с по-

малко козина: корем, виме, перинеална област и медиалната повърхност на бедрата 

бяха третирани с 0,05%-ов воден разтвор на amitraz с цел умъртвяване на евентуално 

намиращи се там бълхи (Christodoulopoulos et al., 2006). Умъртвените насекоми бяха 

събирани с гребен за бълхи. С изключение на експеримента за проучване бактериалната 

обсемененост на бълхите и въшките, във всички останали случаи, насекомите бяха 

събирани нестерилно. 

 

3. 2. 2. ПРИГОТВЯНЕ НА ТРАЙНИ ПРЕПАРАТИ ОТ НАСЕКОМИТЕ 

Транспортираните в 70о етилов алкохол въшки и бълхи престояваха в лабораторията 

още 24 h в него с цел консервиране и дехидратация. След изваждане от спирта, 

насекомите бяха подсушавани върху филтърна хартия и поставяни в съд с ксилол за 

просветляване, което траеше от 5 до 10 min за въшки и от 10 до 30 min за бълхи, в 

зависимост от големината на индивида. Следваше включване на паразитите в канадски 

балсам върху стандартни предметни стъкла и покриване с покривни. Препаратите бяха 

надписвани и изсушавани в хоризонтално положение при стаен температурен режим. 

Хипобосцидите, след идентификация, бяха фиксирани с ентомологични игли и 
съхранявани в ентомологични кутии. 

3. 2. 3. МИКРОСКОПИРАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ 

За микроскопските наблюдения и изготвяне на снимков материал на въшки и бълхи 

бе използван микроскоп DMi1 S/M 424790 Leica® (Leica Microsystems CMS GmbH), 

снабден с фотокамера Leica MC120 HD. За наблюдения и измервания при H. equina и 

L. cervi беше използван стереоскоп STEMI 2000-C (Zeiss, Jena). 

3. 2. 4. БИОМЕТРИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ 

При видовото определяне и за морфологичното описание на установените от нас 

видове въшки по козите бяха използвани биометричните критерии, представени от 

Pérez-Jiménez et al. (1988), които включват измерване на следните показатели: дължина 

на главата (ДГ); ширина на главата (ШГ); дължина на торакса (ДТ); ширина на торакса 

при проторакса (ШТ); дължина на коремчето (ДК); максимална ширина на коремчето 

(ШК); обща дължина на тялото (ОДТ); индекс на главата (ИГ = ДГ / ШГ); индекс на 

тялото (ИТ = ОДТ / ШК). Освен тези показатели бяха измерени дължината на 

последното членче (ДПЧ); ширината на последното членче (ШПЧ) и тяхното 

съотношение, представено като индекс на последното членче (ИПЧ = ДПЧ / ШПЧ), 

както и отношението на общата дължина на тялото към дължината на главата (ОДТ / 

ДГ). 



8 

 

При бълхите бяха измервани само обща дължина на тялото (ОДТ) и обща ширина на 
тялото (ОШТ), а от тях беше определян и индексът на тялото (ИТ = ОДТ / ОШТ).  

3. 2. 5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДА, ПОЛА И СТАДИЯ НА РАЗВИТИЕ НА 

НАСЕКОМИТЕ 

За установяване на систематичната принадлежност, вида и пола на насекомите бяха 

използвани критериите и признаците, дадени в определителите и трудовете на Neveu-

Lemaire (1938); Roberts (1952); Eichler (1963); Благовещенский (1940; 1964); Mimioğlu 

(1974); Weidner (1982); Furman & Catts (1982); Стороженко (1986); Walker (1994); Wall 

& Shearer (1997; 2001); Smith (2001) и Hutson (2015). 

За морфологичното описание на доказаните видове въшки и бълхи бяха направени 

биометрични измервания на по 100 екземпляра от двата пола на всеки вид. 

3. 2. 6. УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИОННАТА СТРУКТУРА НА 

НАСЕКОМИТЕ  

За установяване на популационната структура на трите докладвани вида въшки бяха 

използвани съотношенията, предложени от Kumar et al. (1994): мъжки: женски (M:F); 

възрастни: нимфи (A:N); мъжки: нимфи (M:N); женски: нимфи (F:N). Тъй като при 

бълхите само имагото е паразит, при тях бе изчислявано само съотношението между 

мъжките и женските (M:F). 

 

3. 3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТИПА, ИНТЕНЗИТЕТА И ЕКСТЕНЗИТЕТА НА 

ИНВАЗИЯТА С ВЪШКИ И БЪЛХИ 

3. 3. 1. ТИП НА ИНВАЗИЯТА 

Типът на инвазията бе определян чрез събиране на въшките от седемте полета по 

описаната в т. 3. 2. 1. експериментална методика, след което, в лаборатория, беше 
установен техния брой, вид, пол и стадий на развитие.  

3. 3. 2. ИНТЕНЗИТЕТ НА ИНВАЗИЯТА С ВЪШКИ  

ИИ с въшки от определен вид бе установен по метода на Brown et al. (2005). Според 

този метод ИИ с въшки при кози се изчислява, като се преброяват всички паразити в 

общо 7 полета с квадратна форма и площ от 10 cm2, измервана с предварително 

изработен хартиен шаблон. Полетата са подбрани върху следните области: (1) рамо, (2) 

гърди, (3) шия, (4) хълбок, (5) бедро, (6) слабини и (7) корем. Сборът от всички открити 

по седемте локуса паразити се умножава по 100. Така се получава приблизителна 
стойност на ИИ. 

3. 3. 3. СТЕПЕН НА ИНВАЗИЯТА С БЪЛХИ 

Поради голямата подвижност на бълхите, за определяне на СИ, бе приложена 

системата на (Christodoulopoulos et al., 2006). Животното бе поставяно по гръб, а 

бълхите изброявани по слабо окосмените участъци. 

Степен 0: нито 1 бълха (липсва инвазия); 

Степен 1: 1-2 бълхи (много слаба инвазия); 

Степен 2: 3-6 бълхи (слаба инвазия); 

Степен 3: 7-10 бълхи (средна инвазия); 

Степен 4: 11-15 бълхи (силна инвазия); 
Степен 5: 16 и повече бълхи (много силна инвазия). 
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3. 3. 4. ЕКСТЕНЗИТЕТ НА ИНВАЗИЯТА С НАСЕКОМИ  

ЕИ за всеки паразитен вид беше определян чрез изследване на животните и 

установяване броя на инвазираните във всяко стадо. 

 

3. 4. СЕЗОННА ДИНАМИКА НА ЧИСЛЕНОСТТА НА ПОПУЛАЦИЯТА НА 

ВЪШКИТЕ ПО КОЗИТЕ 

Сезонната динамика бе проследена чрез изследване на десет кози в две различни 

малки стада в Стара Загора с предварително доказана естествена моноинвазия при 

първото стадо с Bovicola caprae, а при второто с Linognathus stenopsis. В началото на 

всеки месец, в продължение на две години (от януари 2018 г. до декември 2019 г.), в 

динамика, беше определян индивидуалният и средният ИИ. По месеци, през 

двугодишния период, беше проследено влиянието на климато-географските фактори - 

средни месечни стойности на температурата и месечно количество на валежите (по 

данни на Станцията по хидрология и метеорология, Стара Загора). 

 

3. 5. СПЕЦИФИЧНА ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА ДВАТА ПРЕОБЛАДАВАЩИ ВИДА 

ВЪШКИ ПО КОЗИТЕ 

Изследването за определяне местата за специфична локализация на въшките, бе 

проведено върху естествено инвазирани кози, по модифициран от нас метод на Brown 

et al. (2005).  

 
Фигура 1: Изброяване на ектопаразитите в ограничено поле с площ 10 cm2. 

Препоръчаният от авторите брой на изследваните полета с площ от 10 cm2 бе 

увеличен от 7 на 13, като бяха изследвани двете страни на тялото (фиг. 1). Подбраните 

полета се намираха върху следните телесни участъци: (1) отдясно на шията, (2) отляво 

на шията, (3) дясно рамо, (4) ляво рамото, (5) отдясно на гръдния кош, (6) отляво на 

гръдния кош, (7) десен хълбок, (8) ляв хълбок, (9) дясно бедро, (10) ляво бедро, (11) 

слабини, (12) отдясно на корема и (13) отляво на корема. 
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3. 6. ВЛИЯНИЕ НА ВЪЗРАСТТА, ПОЛА И КОНДИЦИЯТА ВЪРХУ 

ИНВАЗИЯТА С ЕКТОПАРАЗИТНИ НАСЕКОМИ ПО КОЗИ. КЛИНИЧНИ 

ПРИЗНАЦИ. 

Преди започване на същинската част от изследването, собственикът на всяко от 

стадата попълваше анкетен лист. Така бе събирана информация за възрастта и пола на 

животните в стадото. Животните бяха класифицирани като млади (< 2 години) и 

възрастни (≥ 2 години) съгласно метода, използван от Gatenby (1991) и Steelе (1996). 

Кондицията беше определяна като добра: (тялото е със заоблени костни очертания), 

средна (костните очертания са видими, но не остро издадени) и лоша (костните 
очертания са резки и остро проминиращи под кожата (Nicholson & Butterworth, 1996).  

Клиничните признаци при кози опаразитени с ектопаразитни насекоми бяха 

интерпретирани според предложената от Christodoulopoulos et al. (2003) система за 

оценка. Животните бяха наблюдавани в продължение на 15 min и беше отбелязвана 

проявата на безпокойство, търкане в околни предмети или чесане. След това всички 

животни биваха индивидуално прегледани за наличие на кожни лезии. 

Степента на проявление на клиничните признаци бяха отчитани както следва:  

Степен 0 - при липса на всякакви признаци и кожни промени. 

Степен 1 - при безпокойство; търкане в предмети; чесане. 

Степен 2 - при наличие на секреция; начупени косми; алопеция; зачервяване. 

Степен 3 - при наличие на папули; крусти; кератинизация. 

Случаите се преценяваха по представената скала при наличие на един или повече от 

посочените за съответната категория признаци. 

 

3. 7. ПОВЪРХНОСТНА И ВЪТРЕШНА БАКТЕРИАЛНА МИКРОФЛОРА НА 

ВЪШКИТЕ И БЪЛХИТЕ ПО КОЗИТЕ 

Това проучване включваше паралелно определяне на повърхностната и вътрешната 

бактериална обсемененост на паразитиращите по кози видове: Bovicola caprae, 

Linognathus africanus/Linognathus stenopsis, Pulex irritans събрани от естествено 

инвазирани кози. 

За целта, предварително бяха изследвани три козеферми. След идентификация на 

насекомите се установи, че животните от всяка ферма бяха естествено инвазирани с по 

един паразитен вид. 

Събраните с помощта на стерилен пинцет паразити, бяха разпределени в 6 групи – по 

две групи от вид – за доказване на повърхностната и вътрешната бактериална 

контаминация на всеки вид. Групите наброяваха по 50 екземпляра. 

Контаминирането на външните телесни повърхности бе изследвано чрез поставяне на 

отделните групи от по 50 насекоми в епруветки с триптиказа-соев бульон (TSB) и 

тиогликолатна среда (под слой от течен парафин). Пробите бяха инкубирани за 24 h 

при 37С. Последваше субкултивиране на TSB върху кръвен агар с 5%-ва 

дефибринирана овнешка кръв и агар на Mc Concey, а тиогликолатната среда върху 

кръвнo-захарен агар на Zeisler при анаеробни условия.  

След получаване на чисти култури от изолатите, се пристъпваше към 

микроскопиране по Грам и последващо идентифициране.  

За целта, Грам-положителните изолати бяха изследвани за продукция на каталаза с 

3%-ов водороден прекис и на цитохромоксидаза с тетраметил-парафенилен диамин. 
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Преценяваха се още наличието и характера на хемолизата върху кръвен агар, както и 

морфологията на колониалния растеж. 

От растежа върху средата на Mc Concey, единични колонии (съответно лактоза-

позитивни или негативни) бяха посявани върху политропната среда на Kligler за 

стартова идентификация на Грам-негативните изолати. Успоредно с това се включваше 

и оксидативно-ферментативния тест на Hugh-Leifson с 1% глюкоза (НЦЗПБ).  

Допълнителните идентификационни тестове се подбираха съгласно установените 

характеристики и в съответствие с инструктивните материали за родово и видово 

определяне на бактерийни изолати и Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology, 

(Holt et al., 1994).  

Аналогично се подхождаше и при изследване ендобактериалната микрофлора на 

паразитите, но след предварително трикратно деконтаминиране на повърхността им 

чрез промиване най-напред в стерилен физиологичен разтвор и в последствие, 

трикратно в 70етанол. Процедурата по деконтаминацията завършваше с щателно 

промиване в стерилна дестилирана вода (Steinhaus, 1947). Последваше стриване на 

паразитите в триптиказа-соев бульон или тиогликолатна, с последващо култивиране по 

указания вече начин. Използвани бяха също по 50 екземпляра от трите вида.  

 

3. 8. ХЕМАТОЛОГИЧНИ И БИОХИМИЧНИ ПРОМЕНИ ПРИ КОЗИ, 

ОПАРАЗИТЕНИ С ВЪШКИ 

Влиянието на смучещите и хапещите въшки върху хематологичните и биохимични 

показатели на кръвта беше изследвано в две групи от по 10 кози, на възраст от една до 

две години. Животните принадлежаха към две различни стада, отглеждани оборно и 

хранени с груб фураж – люцерна и слама, и концентрирана смеска. Козите бяха 

предварително изследвани за ектопаразити по описаната в т. 3. 2. 1. от раздел 

„Собствени изследвания“ експериментална методика, както и за ендопаразити чрез 

комплексно изследване (флотационен метод на Фюлеборн, седиментационен метод и 

ларвоскопски метод на Берман) на сборна фекална проба от двете групи. При това в 

едното стадо беше установена моноинвазия с B. caprae, a в другото - с L. stenopsis. 

Стадото, инвазирано с B. caprae беше със среден ИИ = 5400, а стадото опаразитено с L. 

stenopsis със среден ИИ = 4100, изчислени по метода на Brown et al. (2005). 

За проследяване влиянието на паразитите върху изследваните показатели бяха взети 

кръвни проби трикратно от всяко животно. Първата беше получена преди 

обезпаразитяване на всички животни в стадата, а втората и третата - съответно на 30-ия 

и 60-ия ДСТ.  

Обезпаразитяването беше проведено с eprinomectin (Eprinex multiтм), приложен spot-

on, в доза 1 mg/kg m. Кръвните проби бяха получени от югуларната вена чрез стерилни 

игли във вакуумтейнери съдържащи антикоагулант хепарин (BIOMED).  

Всички проби бяха транспортирани за изследване до Лабораторния диагностичен 

център на ВМФ при ТрУ, в деня на получаването им.  

Хематологичните изследвания бяха проведени на Автоматичен хематологичен 

анализатор BS–5000Vet (Мindray), а биохимичните на Автоматичен биохимичен 

анализатор BS-120 на същата фирма. 

Бяха проследени следните хематологични показатели: Бяла кръвна картина – WBC с 

абсолютното и процентно съотношение на Neu, Lym, Mon, Eos и Bas, и Червена кръвна 

картинa – RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV и RDW-SD. 
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Oт биохимичните показатели, бяха изследвани също трикратно: Ca, P, Общ белтък, 

Билирубин, АSAТ, ALAT, АФ, Албумин и Fe. 

 

3. 9. КОНТРОЛ НА ФТИРАПТЕРОЗАТА ПО КОЗИТЕ 

Инсектицидната и овоцидна ефикасност на използваните химически средства за 

борбата с фтираптерозата при козите, както и начина за тяхното приложение бяха 

определени в опити с естествено инвазирани животни. Трите използвани препарата 

Pandexтм, Eprinex multiтм и Amitraz 12,5%тм бяха подбрани от “Списък с търговските 

наименования на акарицидните и инсектицидни препарати регистрирани в България, 

по видове животни”, предназначени за лечение на въшки при кози, но с различен начин 

на приложение. 

В изследването бяха включени 3 групи от по 30 броя кози, от различни стада. 

Подбраните стада бяха с висок ИИ и ЕИ. Козите бяха подбрани на случаен принцип 

(разнородни по цвят и дължина на космената покривка, кондиция и маса), от местни 

породи. 

Изпитването беше проведено в три частни ферми: с. Могила, обл. Ямбол, през 

периода 09.02. – 13.04.2018 г. с 300 броя животни, в с. Сборище, обл. Сливен, през 

периода 05.10. – 14.12.2018 г. със 100 броя животни и в с. Горно Черковище обл. Стара 

Загора, през периода 05.02. – 10.04.2019 г. със 78 броя животни. През по-голямата част 

от годината животните се отглеждат пасищно, като използват общи площи с други 

стада преживни животни, отглеждани в региона. Преди провеждане на опита, 

животните бяха изследвани с помощта на лупа за наличие на кожни изменения като 

алопеция, люспи, крусти, възелчета, както и за яйца и възрастни ектопаразити. ИИ беше 

определян чрез събиране на въшките от различни части на тялото по описаната в т. 3. 

2. 1. експериментална методика. След проведената идентификация се оказа, че и трите 

стада са инвазирани с L. stenopsis и B. caprae. 

Опитна постановка: 

Група 1 30 животни от стадото в с. Могила бяха третирани с ivermectin (Pandexтм), 

приложен подкожно, в доза 0,2 mg/kg m. 

 Група 2 30 броя кози от стадото в с. Сборище бяха третирани с eprinomectin (Eprinex 

multiтм), приложен spot on, в доза 1 mg/kg m. 

Група 3 30 кози от стадо в с. Горно Черковище бяха третирани с amitraz (Amitraz 

12,5%тм) приложен чрез опръскване, двукратно през 14 дни в доза 4 ml/l вода. 

Третирани бяха както опитните, така и контактните животни в стадата. Ефектът от 

обезпаразитяването беше отчитан по разликите в ИИ и ЕИ преди обезпаразитяването, 

както и на 3-ия, 14-ия и 60-ия ДСТ. За определяне на интензитета на инвазията, бяха 

изброявани всички въшки в общо 7 полета с квадратна форма и площ от 10 cm2. 

 

3. 10. СТАТИСТИЧЕСКА ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ 

За статистическа обработка на данните бяха използвани честотен анализ и 

стандартните методи на дескриптивната статистика посредством IBM® SPSS® Statistics 

26.0 (SPSS Statistics, 2019) и Microsoft Excel® 2016.  
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4. РЕЗУЛТАТИ 

4. 1. ВИДОВ СЪСТАВ НА ЕКТОПАРАЗИТНИТЕ НАСЕКОМИ ПО КОЗИТЕ В 

БЪЛГАРИЯ 

Установени и определени до вид, пол и степен на развитие бяха общо 5 651 насекоми 

от естествено инвазирани кози. Доказано бе, че те се отнасят към 6 систематични вида: 

Linognathus stenopsis, Linognathus africanus, Bovicola caprae, Pulex irritans, 
Hippobosca equina и Lipoptena cervi. 

Таблица 2: Относителен дял на установените в България 

видове паразитни насекоми по кози. 

Вид Брой Процент от n C.I. 

L. stenopsis 3082 54. 53 53 ÷ 56 

L. africanus 493 8. 72 7 ÷ 9 

B. caprae 1412 24. 98 24 ÷ 26 

P. irritans 566 10. 01 9 ÷ 11 

H. equinа 64 1. 13 0.5 ÷ 1.5 

L. cervi 34 0. 60 0.4 ÷ 0.8 

 

В табл. 2 са посочени броят и съотношението между шестте доказани в България вида 

ектопаразитни насекоми по кози, общо за страната. Най-високи са стойностите за броя 

и процента на L. stenopsis, следван от B. caprae, по-ниски са тези на P. irritans и L. 

africanus, а най-ниски са при H. equinа и L. cervi. 

 

4. 2. ПОПУЛАЦИОННА СТРУКТУРА НА ОТКРИТИТЕ ВИДОВЕ ВЪШКИ И 

БЪЛХИ 

Получените от нас резултати при определяне популационната структура на трите 

вида въшки и единия вид бълхи по козите в България, са обобщени в табл. 3. В 

популацията на всички видове въшки, женските екземпляри преобладават над мъжките 

с коефициент от 2,2 до 7,2. Обратна зависимост се наблюдава при бълхите, при които 

мъжките имат по-висок брой от женските 1:0,8. Числеността на имагото надвишава 

тази на нимфните стадии като общ брой, докато разпределена по полове женските са 

повече, а мъжките са по-малко от нимфите.  

Таблица 3: Популационна структура на установените в България 

видове въшки и бълхи по козите. 

ВИД M : F A : N M : N F : N 

L. stenopsis 1 : 3.5 1 : 0.45 1 : 2.0 1 : 0.58 

L. africanus 1 : 2.2 1 : 0.46 1 : 1.5 1 : 0.67 

B. caprae 1 : 7.2 1 : 0.29 1 : 2.4 1 : 0.33 

P. irritans 1 : 0.8 - - - 

Легенда: M – мъжки; F – женски; A – възрастни; N – нимфни стадии. 
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4. 3. МОРФОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА УСТАНОВЕНИТЕ НАСЕКОМИ 

Linognathus stenopsis (Burmeister, 1838) 

Тялото е едро, удължено и се забелязва отчетливо с невъоръжено око, както върху 

гостоприемника, така и извън него (фиг. 2). Цветът му е сламено жълт до оранжев, а на 

коремчето е кафяв. Главата е тясна, удължена, конична и заоблена отпред. Очи 

отсъстват. Тораксът е къс и четириъгълен, по-широк или равен на широчината на 

главата, слабо изпъкнал спрямо коремчето. Крайниците са добре развити, завършващи 

с масивен, извит нокът. 

Важна морфологична особеност, имаща стойност както при описанието и 

диференцирането на вида е устройството на последното абдоминално членче. При 

мъжките индивиди то е заоблено, с подобен на връх на стрела пенис, докато при 

женските се наблюдава ъгловата изрезка с израстък, подобен на „зъб“. 

 

 
Фигура 2: Linognathus stenopsis, Burmeister (1838), женски 

екземпляр, дорзално - ъгловата изрезка на последното членче. 

 

Добитите при нашите изследвания данни за метричните показатели на главата 

показват, че нейната дължина надвишава ширината - (p < 0,001). ИГ е със стойност 1,4 

при мъжките и 1,3 при женските. Съотношението между ОДТ и ДГ е 4,4 при мъжките 

и 6,3 при женските. Цитираното средно съотношение е показателно за това, колко 

дребна е главата на женските спрямо тялото. Коремчето при мъжките е значително по-

тясно от това при женските (p < 0,001).  

Резултатите от проведените метрични изследвания върху общо 200 индивида от вида 

L. stenopsis показват, че ОДТ при женските варира от 1,698 mm до 2,407 mm, а като 

средната стойност е 2,072 mm. При мъжките се движи от 1,168 mm до 1,561 mm при 

средна стойност 1,392 mm. Както се вижда от цифровите данни, женските са 

значително по-едри от мъжките (р < 0,001). 

Вариационния анализ на метричните характеристики на L. stenopsis показва, че 

повечето от параметрите са силно вариабилни и имат коефициент на вариация над 5.  
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И при двата пола ОДТ в най-висока степен корелира с ДК. ОДТ има силна зависимост 

с ШК особено при женските индивиди, и в по-слаба степен с ДГ и ДТ (p < 0,05). 

Констатирана е зависимост между ШГ и ШТ (p < 0,05).  

 

Linognathus аfricanus (Kellog and Paine, 1911) 

Общият изглед и устройството на този вид наподобяват тези на L. stenopsis, но той е 

по-дребен (фиг. 3). Окраската му е сиво жълта, коремчето е тъмно кафяво. Хетотаксията 

е слабо изразена. Главата е с проминиращи очни издутини, разположени зад антените 

и е по-широка от тази при L. stenopsis. Липсват очи. Тораксът е правоъгълен, крачката 

са масивни и завършват с един извит нокът.  

Коремчето е овално, най-широко в областта на IV членче и при двата пола. Женските 

гоноподи на L. africanus са закръглени, а изрезката е малка с плавни ръбове. При 

мъжките L. аfricanus, гоноподите притежават чифт терминални туберкули с четинки 

намиращи се от двете страни на медианната линия.  
 

 
Фигура 3: Linognathus africanus, Kellog and Paine (1911), женски 

екземпляр, дорзално - заоблена вертикална изрезка на последното членче.  
 

ОДТ при мъжките индивиди варира в границите 0,912-1,556 mm, при средна стойност 

1,215 mm. При женските тя се движи от 1,159 mm до 1,784 mm и приема средна 

стойност от 1,498 mm. Мъжките екземпляри са и видимо, и статистически достоверно 

по-дребни от женските (p < 0,001). 

Съотношението на ОДТ към ДГ е по-голямо от 5, което характеризира главата на вида 

като относително дребна.  

Средните стойности на съотношението ШГ/ШТ и при двата пола на вида са около 0,7 

в полза на ШТ, при високо ниво на достоверност на различията между женските и 

мъжките екземпляри. 

Данните за ШК показват, че при мъжките коремчето е статистически значимо по-

тясно от това при женските (p < 0,001). Последното абдоминално членче при мъжките 

и женските, освен по своята форма, се различава и по метричните си параметри. И при 

трите проследявани показателя (ДПЧ, ШПЧ и ИПЧ) се наблюдават достоверни 

различия между мъжките и женските индивиди (p < 0,001).  



16 

 

Коефициента на вариация на метричните характеристики показва, че всички 

параметри на вида L. africanus са силно вариабилни, както и при вида L. stenopsis.  

Най-силни корелативни взаимоотношения се намират между показателите ОДТ и ДК. 

При женските Kc е близък до максималната си положителна стойност (0,97), от което 

можем да заключим, че нарастването на тялото при женските L. africanus е предимно 

за сметка на нарастването на абдомена. В по-слаба степен ОДТ корелира с ДК при 

мъжките (0,73). Висока степен на корелация съществува между показателите ОДТ/ШК 

и ДК/ШК при женските индивиди. По-слаба зависимост се наблюдава между 

показателите ОДТ/ДТ, ОДТ/ДГ и ШГ/ШТ, и при двата пола. 

 

Bovicola caprae (Gurlt, 1843) 

Окраската на тези насекоми е жълто-оранжева, като главата е по-тъмно пигментирана 

(фиг. 4). 

Сравнена с тялото, главата е относително голяма. Тя е със заоблено четириъгълна 

форма, отпред има изрезка и е с почти еднаква дължина и ширина. Главата е най-

широка в областта на слепоочията.  

Гърдите са къси и трите им сегмента са по-тесни от главата. Протораксът е къс, тесен 

и представлява най-малкия сегмент от тялото на B. caprae. Мезо- и метатораксът са 

слети в птероторакс. 

 

 
Фигура 4: Bovicola caprae, Gurlt (1843), женски екземпляр, 

дорзално - заоблено последно членче. 

Крайниците са сравнително слабо развити. Те са петчленни и завършват с един остър, 

тънък и дълъг нокът. Видът е по-подвижен от видовете кръвосмучещи въшки по козите. 

Абдоменът е 9-членен и има форма на удължен и стеснен в задната част овал. Той е 

широкоовален при женските и яйцевиден при мъжките. На него се наблюдават 

медианни пигментирани ивици и странични пигментни петна, като на членчетата се 

забелязват къси четинки, разположени в редици, по една на всяко. 

ОДT при женските индивиди надвишава чувствително, както с минимална и 

максимална (1,5-1,9 mm), така и със средна стойност (1,7 mm) тази при мъжките, 

съответно 1,0 - 1,4 mm и средна стойност – 1,2 mm. Данните за главата сочат, че нейната 
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дължина е по-малка от ширината ѝ, както при женските индивиди (ДГ - 0,42 mm, ШГ – 

0,49 mm), така и при мъжките (ДГ - 0,32 mm и ШГ – 0,36 mm) с висока степен на 

статистическа достоверност (р < 0,001). ШТ е по-малка от тази на главата и при двата 

пола (0,25 mm за мъжките и 0,34 mm за женските индивиди). 

Третото коремно членче е най-широко, както при женските, така и при мъжките 

индивиди. Последното членче е особено важно за половото диференциране. При 

мъжките, то е с конична форма и е плътно покрито с къси четинки. При женските то е 

заоблено, а медиално се наблюдава фина вертикална изрезка, по вътрешния ръб на 

която са разположени четинки. 

Данните за вариационния коефициент показват, че в най-силна степен, при двата 

пола, варира ДТ, следвана от ДК, ШТ и ШК. Прави впечатление също фактът, че 

стойностите при женските индивиди варират в тесни граници, докато при мъжките 

показателите са по-силно вариабилни. Например ДГ при женските е (V% = 4,2), а при 

мъжките (V% = 7,3). 

От стойностите за корелационния анализ се отличава най-силна зависимост, и при 

двата пола, между признаците ОДТ и ДК. И при този вид ОДТ се променя най-силно за 

сметка на ДК (p < 0,001). 

Интерес представлява полученият от нас резултат за стойностите на корелационния 

коефициент между ОДТ и ШК, при двата пола. Оказва се, че при женските ОДТ 

корелира тясно с ШК а при мъжките – не. Същата зависимост се забелязва и при 

сравняване коефициента на корелация ДК / ШК при двата пола. 

 

Pulex irritans (Linnaeus, 1758) 

Насекомите от този вид са със странично сплеснато тяло, силно хитинизирана 

кутикула с тъмно кафяво оцветяване (фиг. 5). Главата е малка, заоблена, здраво и 

неподвижно свързана с торакса. На нея се разполагат две прости очи. Под всяко се 

намира очна четинка. Имат тричленни антени, които при покой са прибрани в ямки. 

Устният апарат е пробосцис. 

 

 
Фигура 5: Pulex irritans, Linnaeus (1758), женски екземпляр - 

вентрално разположен полов отвор. 
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Гърдите са тричленни. Крачетата са силни и завършват с две нокътчета. Най-добре 

развити сегменти са фемурът и тибията. На задния край на тибията се забелязват 

насочени каудално 9 броя четинки. Коремчето е деветчленно, покрито от четинки, 

разположени в редици. Дорзално при мъжките то е вдлъбнато, а при женските е 

изпъкнало. При мъжките, отворът на клоаката е разположен дорзално, обграден от 

четинки и покрит от две криловидни образувания. На гениталния ръб е разположен 

единичен, силно редуциран шип. При женските, отворът на половата система е 

разположен вентрално. 

Проведените метрични изследвания върху общо 200 индивида на вида P. irritans 

показват, че ОДТ при двата пола има различни стойности. При мъжките тя е по-малка, 

както като максимална (2,080 mm), така и като средна стойност (1,689 mm) в сравнение 

с женските, съответно 3,200 mm максимална и 2,396 mm средна (p < 0,001). 

Вариационния анализ на метричните характеристики показва, че параметрите са 

силно вариабилни и имат коефициент на вариация около 10. Тази констатация налага 

мнението, че при видовата идентификация и на този вид, освен биометричните данни, 

трябва да се акцентира и на останалите пунктове от морфологията му. 

Стойностите на коефициента на корелация (Kc) между ДТ и ШТ при мъжки (n = 100) 

и женски (n = 100) индивиди от вида Pulex irritans са 0,66 за женските и 0,52 за мъжките 

индивиди (p < 0,05). Този факт обяснява тезата, че колкото е по-голяма дължината на 

женските бълхи толкова е по-широко тяхното коремче и това най-вероятно е свързано 

с яйцепродукцията и размножаването. При мъжките тази зависимост е по-слаба. 

 

Hippobosca equina (Linnaeus, 1758) 

Събрани и идентифицирани до вид и пол бяха 64 индивида - 37 женски и 27 мъжки. 

Тялото е масивно, дорзовентрално сплеснато, оранжево-кафяво. Главата е относително 

малка и овална. В латералните ѝ зони са разположени фасетни очи. Тораксът е съставен 

от 3 ясно разграничими сегмента, много по-широк от главата. Про- и мезотораксът 

оформят овален монолит, по цялата дължина на който минава вертикална бразда. 

Метатораксът има правоъгълна форма и е по-тесен от първите два сегмента (фиг. 6).  

 

 
Фигура 6: Hippobosca equina, Linnaeus (1758), дорзално. 
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Коремът е силно окосмен и дорзо-вентрално сплескан. Краката са 5-членни 

оранжево-червени, дълги, здрави и завършват с чифт големи нокътчета. Крилата са 

добре развити. 

Измерената обща дължина на тялото при женските екземпляри варира между 8,45 mm 

и 10,51 mm с крилата и 6,21 и 7,13 mm - без крилата. При мъжките индивиди, тя се 

движи от 6,97 до 9,95 mm с крилата и от 5,16 до 6,42 mm без крилата. 

Стойностите на коефициента на корелация (Kc) между ДТск и ДТбк при мъжки (n = 

27) и женски (n = 37) индивиди от вида Hippobosca equina (Linnaeus, 1758) са 0,23 за 

женските (p > 0,05) и 0,79 за мъжките индивиди (p < 0,05). Данните налагат 

констатацията, че при женските корелационната връзка е слаба и статистически 

недостоверна, докато при мъжките - точно обратното, тя е силна и е статистически 

достоверна. 

Lipoptena cervi (Linnaeus, 1758) 

Морфологичните особености на този ектопаразит включват: дорзовентрално 

сплеснато тяло, удебелена кутикула която да издържа на механично натоварване, както 

и добре изразена хетотаксия (фиг. 7). Косъмчетата и четинките увеличават сцеплението 

в космената покривка на гостоприемника. Цветът на главата, гърдите и предната част 

на коремчето от вентрална и дорзална страна е кафеникаво-оранжев, а на тергитните 

плочици разположени на коремчето и крайниците е жълт. Главата е овална, на нея са 

разположени фасетни очи, устният апарат е пробосцис. Гърдите са трапецовидни, като 

на втория сегмент се забелязват остатъци от крила. Стигмите на първи и трети сегмент 

са добре видими. Краката са здрави и завършват с по 2 извити нокътчета. Коремчето е 

ъгловато овално, като дорзално се забелязват медиално разположени 4-6 тергитни 

плочици при мъжките и 4-7 при женските.  

 
Фигура 7: Lipoptena cervi, Linnaeus (1758), женски екземпляр, дорзално. 

Установената ОДТ при мъжките варира от 2,75 до 3,75 mm, a при женските тя се 

движи от 3,50 до 4,50 mm. 



20 

 

Цифровите стойности на вариационния коефициент показват, че в най-силна степен 

при мъжките варира ДК, следвана от ОДТ и ШК. При женските, най-вариабилна е ШК, 

следвана от ДК. Прави впечатление също фактът, че останалите стойности, и при двата 

пола, варират в тесни граници. 

От корелационния анализ е видно, че най-значителна корелация при двата пола 

съществува между признаците ОДТ и ДК, както и между ОДТ и ДТ. И при този вид 

ОДТ се променя най-силно за сметка на ДК (p < 0,001). 

 

4. 4. ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ СПЕЦИФИЧНАТА ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА ДВАТА 

НАЙ-РАЗПРОСТРАНЕНИ ВИДА ВЪШКИ ПО КОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

Въшките от вида L. stenopsis, при благоприятни условия за тяхното развитие, могат 

да бъдат локализирани по цялото тяло. При прегледа на цифрите, касаещи 

специфичната локализация на вида се вижда, че най-много екземпляри са установени 

по бедрената област (20,76%) и шията (19,01%), следвани от хълбока (17,82%), рамото 

(16,31%) и корема (13,30%), участъци в които кожата е по-нежна и улеснява 

кръвосмученето. 

Резултатите, получени при проучване на специфичната локализация на въшките, са 

обобщени в табл. 4. Изброените върху отделните области насекоми, са представени 

като процентен дял от общия брой установени индивиди от съответния вид.  

Таблица 4: Процент на изброените въшки по 13 области от тялото на кози с 

естествена моноинвазия (n = 25 131). 

Вид  РМ ГД ШЯ ХЛ БД СБ КО 

L. stenopsis % 16,31% 7,94% 19,01% 17,82% 20,76% 4,87% 13,30% 

(n1=20058) 
x 

C.L 

 

39,8 

19  20 

19,39 

9  10 

46,39 

22  23 

43,49 

21  22 

50,66 

24  25 

11,88 

5  6 

32,46 

15  16 

B. caprae % 14,36% 8,41% 10,22% 19,57% 24,30% 11,70% 11,44% 

(n2=5073) 
x 

C.L 

 

6,1 

27  29 

3,57 

6  7 

4,34 

7  9 

8,31 

15  17 

10,32 

19  21 

4,97 

9  10 

4,86 

8  10 

Легенда: РМ – рамо; ГД – гърди; ШЯ – шия; ХЛ – хълбок; БД – бедро; СБ – слабини; КО – корем; 

 

Въшките от вида B. caprae, при благоприятни за тяхното развитие условия, също 

могат да бъдат локализирани по цялото тяло и това е в зависимост от ИИ. Най-високи 

концентрации се установяват в бедрената област (24,30%), следвана от хълбочната 

(19,57%) и раменната (14,36%) област, т.е. най-предпочитани за тях са участъците 

където козината е с най-голяма дължина и гъстота. В тази връзка бедрената област е 

най-предпочитаната при козите. 
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4. 5. ИЗСЛЕДВАНЕ НА АСПЕКТИ ОТ ЕПИДЕМИОЛОГИЯТА НА 

ЕКТОПАРАЗИТНИТЕ ЕНТОМОЗИ ПО КОЗИТЕ 

4. 5. 1. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЕКТОПАРАЗИТНИТЕ НАСЕКОМИ ПО 

КОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

Проучванията върху разпространението на ектопаразитните насекоми по козите са 

проведени в 34 ферми, разположени в 27 селища от 16 области на България. 

Тяхното разпространение в проучваните области, селища и ферми, като и по 

изследваните животни, като абсолютна стойност, е показано на табл. 5. 

Таблица 5: Разпространение на шестте вида ектопаразитни насекоми 

по козите в България. 

Вид 
Области 

(n = 16) 

Селища 

(n = 27) 

Ферми 

(n = 34) 

Кози 

(n = 4599) 

L. stenopsis 10 13 16 
1 461 

L. africanus 10 11 14 

B. caprae 11 17 22 1 332 

P. irritans 10 11 11 1 486 

H. equina 3 3 4 58 

L. cervi 2 2 2 32 

 

От предоставените данни е видно, че най-разпространен по козите в България е видът 

B. caprae. Той е констатиран в 11 от проучваните 16 области (68,7%) в 17 от 27 населени 

места (62,9%) и в 22 от 34 стопанства (64,7%). В 6 от изследваните области съставлява 

най-висок процент от установеният общ брой инсекти. 

Получените от нас резултати сочат, че на второ място по разпространение в брой 

области са трите вида L. stenopsis, L. africanus и P. irritans. Те са открити в 10 (62,5%) 

от изследваните области. В най-голям брой селища е установен L. stenopsis 13 (48,1%), 

а L. africanus и P. irritans в 11 (47,2%). Тъй като е невъзможно да се диференцират двата 

вида кръвосмучещи въшки от сем. Linognathidae макроскопски, сме посочили общ за 

двата вида брой на инвазираните кози 1 461 (31,7%). Инвазирани с бълхи са били 1 486 

кози (42,3%). 

Последните две места по разпространение сред популацията на домашни кози у нас 

се заемат от двата представителя на сем. Hippoboscidae, съответно H. еquina в 3 (18,7%) 

и L. cervi едва в 2 (12,5%) области. Малък е също и броят на инвазираните с тях животни 

58 (1,2%) за H. еquina и 32 (0,7%) L. cervi. 

 

4. 5. 2. ТИП НА ИНВАЗИЯТА С ЕКТОПАРАЗИТНИ НАСЕКОМИ ПО КОЗИТЕ 

ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЕСТЕСТВЕНО ИНВАЗИРАНЕ 

 

За установяване типа на инвазията с ектопаразити при естествено инвазирани кози 

бяха изследвани 4599 животни от 34 ферми. От тях 2608 кози в 29 стопанства се оказаха 

инвазирани с един или повече вида паразити.  
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На табл. 6 са поместени получените от нас резултати, касаещи типа на инвазия като 

абсолютни стойности. Данните показват, че преобладава полиинвазията както при 

изследваните кози 1964 (75,31%), така и по посетените ферми - 17. 

 

Таблица 6: Относителен дял на животните с установена моно- и полиинвазия с 

ектопаразитни насекоми. 

Тип на инвазията 

 Общо Моно Полиинвазия 

 инвазирани инвазия Общо 2 вида 3 вида 4 вида 

Кози 2608 
644 

(24.69%) 

1964 

(75.31%) 

312 

(11.96%) 

628 

(24.07%) 

1024 

(39.26%) 

Ферми 29 11 17 2 5 11 

 

Най-голям брой са опаразитените животни (39,26%) и ферми (11) с 4 вида 

ектопаразити, следвани от инвазия с 3 вида 628 (24,07%) и най-малобройна е групата с 

открити 2 вида – 312 (11,96%) паразити. Моноинвазията се наблюдава само при 644 

(24,69%) кози.  

 

4. 5. 3. ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ ИНТЕНЗИТЕТА И ЕКСТЕНЗИТЕТА НА 

ИНВАЗИЯТА С ВЪШКИ И БЪЛХИ В БЪЛГАРИЯ 

4. 5. 3. 1. ИНТЕНЗИТЕТ И ЕКСТЕНЗИТЕТ НА ИНВАЗИЯТА С ВЪШКИ 

Анализът на данните за средния ИИ на кръвосмучещите видове от род Linognathus 

показа, че в различните области на страната, неговата величина варира от 0 в 

Пловдивска, Софийска, Плевенска, Ловешка, Търговищка и Разградска област до 2930 

в Русенска област. Получената стойност за среден ИИ с кръвосмучещи въшки по козите 

общо за страната е 907. 

Средния ИИ на хапещия вид въшка по козите в различните области на страната 

варира от 0 в Софийска, Плевенска, Ловешка, Търговищка и Разградска област до 2680 

в Старозагорска област. Получените стойности за среден ИИ с този вид въшки, общо 

за страната е 694, а ЕИ е 28,9%. Настоящото изследване доказва, че видът B. caprae има 

по-широко териториално разпространение, но по-ниски ИИ и ЕИ от кръвосмучещите 

въшки. 

 

4. 5. 3. 2. СТЕПЕН И ЕКСТЕНЗИТЕТ НА ИНВАЗИЯТА С БЪЛХИ 

Средният ЕИ с бълхи за страната е 32,3%. Той е най-високият измерен екстензитет в 

сравнение с тези на останалите доказани насекоми.  

Голяма е вариацията на СИ, установена в различните области - от „много силна“ за 

Старозагорска и Благоевградска област, до „много слаба“ за Ямболска област. 
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4. 5. 4. ВЛИЯНИЕ НА ВЪЗРАСТТА, ПОЛА И КОНДИЦИЯТА ВЪРХУ 

ИНВАЗИЯТА С ЕКТОПАРАЗИТНИ НАСЕКОМИ ПО КОЗИ 

От табл. 7 е видно, че пола има статистически достоверна връзка с ЕИ при 

опаразитяване с B. caprae и P. irritans (р < 0,05), като женските са по-често опаразитени 

от мъжките. Докато при видовете от род Linognathus, паразитиращи при кози такава 

зависимост не се установява. Стойностите на коефициента на Cramer's V показват слабо 

влияние на фактора „пол“ спрямо опаразитяването с трите групи ектопаразити. 

 

Таблица 7: Екстензитет на инвазията (%) с ектопаразити при кози (n=4599) 

в зависимост от пола. 

Видове 

ектопаразити 

мъжки 

(n=282) 

женски 

(n=4317) 
p 

Коеф. на 

Cramer's V 

Linognathus spp. 83 (29.43%) 1378 (31.92%) 0.45 0.011 

Bovicola caprae 65 (23.05%) 1267 (29.35%) 0.02 0.033 

Pulex irritans 54 (19.15%) 1432 (33.17%) 0.000 0.072 

Общ брой 138 (48.94%) 2470 (57.22%) 0.03 - 

 

На табл. 8 са представени данните, отнасящи се до влиянието на възрастта на 

гостоприемника върху опаразитяването с изследваните ектопаразитни насекоми. При 

настоящото проучване установихме по-често опаразитяване сред младите животни с 

въшки от род Linognathus и бълхи от вида P. irritans със статистически значими разлики 

между групите (р < 0,05). Тази тенденция е налице при опаразитяването с всички 

изследвани ектопаразити, като 89,03% от младите са опаразитени, а при възрастните - 

48,12%. Стойностите на коефициента на Cramer's V показват слабо влияние на фактора 

„възраст“ върху опаразитяването с ектопаразити. 

 

Таблица 8: Екстензитет на инвазията (%) с ектопаразити при кози (n=4599) 

в зависимост от възрастта. 

Видове 

ектопаразити 

млади 

(n=930) 

възрастни 

(n=3669) 
p 

Коеф. на 

Cramer's V 

Linognathus spp. 332 (35.70%) 1129 (30.77%) 0.004 0.042 

Bovicola caprae 258 (27.74%) 1074 (29.27%) 0.35 0.014 

Pulex irritans 507 (54.52%) 979 (26.68%) 0.000 0.0239 

Общ брой 828 (89.03%) 1780 (48.12%) 0.000 - 

 

Получените данни за влиянието на кондицията върху опаразитеността при козите са 

отразени е табл. 9. И при трите групи изследвани насекоми е установено статистически 

достоверно (р < 0,05), че по-често са опаразитени животните с лоша кондиция от тези 

със средна, и особено - от тези с добра. Най-силно изразена зависимост се наблюдава 

при насекомите от род Linognathus. Едва 8,22% от животните в добра кондиция са били 

инвазирани с този вид, а от тези с лоша - 80,42%. Стойностите на коефициента на 

Cramer's V показват слабо влияние на фактора „възраст“ върху опаразитяването с 

ектопаразити. 
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Таблица 9: Екстензитет на инвазията (%) с ектопаразити при кози в зависимост 

от кондицията на тялото. 

Видове 

ектопаразити 

добра 

(n=876) 

средна 

(n=2523) 

лоша 

(n=1200) 
p 

Коеф. на 

Cramer'sV 

Linognathus spp. 72 (8.22%) 433 (17.16%) 956 (80.42%) 0.000 0.616 

Bovicola caprae 44 (5.02%) 552 (21.88%) 736 (61.33%) 0.000 0.447 

Pulex irritans 143 (16.32%) 911 (36.11%) 432 (36.00%) 0.000 0.166 

Общ брой 258 (9.89%) 1003 (38.46%) 1347 (51.65%) 0.000 - 

 

4. 5. 5. СЕЗОННА ДИНАМИКА НА ЧИСЛЕНОСТТА НА ПОПУЛАЦИЯТА НА 

ВЪШКИТЕ ПО КОЗИТЕ 

 
Фигура 8: ИИ с B. caprae по козите от изследваната група (n = 10), средната 

месечна температура и месечните валежи през 2018 г. 

 
Фигура 9: ИИ с B. caprae по козите от изследваната група (n = 10), средната 

месечна температура и месечните валежи през 2019 г. 

Фиг. 8 и 9 дават графичен израз на динамиката на средния ИИ с въшки от вида B. 

caprae по наблюдаваните кози, съпоставена с движението на средните месечни 
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стойности на температурата и количеството на валежите през двете години на 

експеримента. 

Графиките показват, че средния ИИ е в тясна връзка със средната месечна 

температура и през двете години, като се наблюдава отрицателна зависимост между 

средномесечните температури и ИИ с въшки. Средният ИИ е най-висок през месец март 

след най-студените зимни месеци (декември, януари и февруари) и е най-нисък през 

септември след най-топлите летни месеци (юни, юли и август). 

Фиг. 10 и 11 дават графичен израз на динамиката на средния ИИ с L. stenopsis по 

изследваните кози, съпоставена с движението на средните месечни стойности на 

температурата и количеството на валежите през двете години на експеримента. 

Графиките показват, по-подобен начин както при хапещите въшки, че динамиката в 

средния ИИ, зависи от тази на средната месечна температура и през двете години, като 

най-нисък е ИИ през месец септември, а най-висок през март. 

 
Фигура 10: ИИ с въшки от вида L. stenopsis по козите от изследваната група (n = 

10), средната месечна температура и месечните валежи през 2018 г. 

 
Фигура 11: ИИ с въшки от вида L. stenopsis по козите от изследваната група (n = 

10), средната месечна температура и месечните валежи през 2019 г. 
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4. 5. 6. ПОВЪРХНОСТНА И ВЪТРЕШНА БАКТЕРИАЛНА МИКРОФЛОРА НА 

ВЪШКИТЕ И БЪЛХИТЕ ПРИ КОЗИТЕ 

Изолираните от повърхността и вътрешността на тялото на паразитните видове, 

събрани от естествено инвазираните кози, бактериални разновидности, бяха 

определени като принадлежащи към 6 рода. Техният родов и видов състав са посочени 

в табл. 10. 

Получените от изследването резултати сочат, че от повърхността на изследваните 

видове ектопаразити се изолират сродни микробни видове - предимно Грам+ бактерии, 

представители на родовете Streptococcus, Staphylococcus и Corynebacterim, а също и 

спорообразуващи бактерии от род Clostridium и род Bacillus. Част от установените 

стафилококи бяха коагулаза-негативни, определени като Staphylococcus epidermidis, 

докато други показваха наличие на ензима коагулаза и бяха идентифицирани като 

представители на вида Staphylococcus aureus. Чревните бактерии от сем. 

Enterobacteriaceae присъстваха на повърхността на всички изследвани ектопаразити, 

макар и само с един вид - Escherichia coli. По тялото на Bovicola caprae беше установен 

представител на род Enterobacter.  

Таблица 10: Бактериални изолати от смучещи, хапещи въшки и бълхи на 

кози с естествена моноинвазия. 

Вид Бактерийни изолати 

(n = 50 + 50) Повърхност Вътрешност 

 

Bovicola caprae 

Streptococcus spp. 

Staphylococcus epidermidis 

Staphylococcus aureus 

Corynebacterim spp. 

Bacillus spp. 

Enterobacter spp. 

Clostridium perfringens 

Streptococcus spp. 

Staphylococcus epidermidis 

Staphylococcus aureus 

Bacillus spp. 

Linognathus 

africanus/ 

Linognathus stenopsis 

Streptococcus spp. 

Staphylococcus epidermidis 

Staphylococcus aureus 

Bacillus spp. 

Escherichia coli 

Clostridium perfringens 

Streptococcus spp. 

Staphylococcus epidermidis 

Staphylococcus aureus 

Bacillus spp. 

Pulex irritans 

Streptococcus spp. 

Staphylococcus epidermidis 

Staphylococcus aureus 

Corynebacterim spp. 

Escherichia coli 

Bacillus spp. 

Clostridium perfringens 

Bacillus spp. 

 

От данните в табл. 10 се вижда, че съществува малка разлика между повърхностната 

микрофлора на всеки отделен вид. По значими са различията между бактериите 

обитаващи външната повърхност на тялото и вътрешността на паразитите. Вътрешната 
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микрофлора беше значително по-бедна. Липсваха клостридиите, коринебактериите и 

ентеробактериите. При бълхите от вида Pulex irritans изолираните от вътрешността 

бактерии включваха само представители на род Bacillus. 

 

4. 6. КЛИНИЧНИ ПРИЗНАЦИ НА ЕКТОПАРАЗИТНИТЕ ЕНТОМОЗИ ПО 

КОЗИТЕ 

От изследваните 4599 кози, 1991 се оказаха неинвазирани, а съответно 2608 бяха 

инвазирани с един или няколко вида ектопаразитни насекоми. От всички инвазирани 

кози: 

- 647 (24%) – не показаха клинични признаци, т.е. отчетохме със степен 0 - за 

липса на всякакви признаци и кожни промени; 

- 1075 (41%) – отбелязахме със степен 1 за безпокойство; търкане в предмети; 

чесане; 

- 654 (25%) – степен 2, със секреция, начупени косми, алопеция, зачервяване; 

- 232 (9%) – степен 3, с папули, крусти, кератинизация (фиг. 12). 

Фигура 12: Относителен дял между броя на инвазираните козите показали 

различни клинични признаци. 

 

4. 7. ХЕМАТОЛОГИЧНИ И БИОХИМИЧНИ ПРОМЕНИ ПРИ КОЗИ, 

ОПАРАЗИТЕНИ С ВЪШКИ 

Получените от нас стойности на хематологичните показатели, преди третирането, на 

30-ия и 60-ия ден след него, при кози инвазирани с B. caprae, са представени в табл. 11 и 

12 заедно с референтните стойности, предоставени от Автоматичен хематологичен 

анализатор. 

Данните от изследването на БКК в табл. 11 показват, че общият брой на WBC е над 

референтните стойности преди третирането. На 1-ия месец след третирането се 

наблюдава намаляване и нормализиране на WBC със статистически достоверна разлика 

(p < 0,001), което се запазва и при третото изследване. 
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всякакви признаци и 
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секреция; начупени 
косми; алопеция; 
зачервяване.
Степен 3 - при наличие 
на папули; крусти; 
кератинизация.
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Таблица 11: Динамика на показателите от БКК при естествено инвазирани с Bovicola 

caprae кози (n=10). 

Месеци 

след 

третиране 

WBC 

x ± SD 

Neu 

x ± SD 

Lym 

x ± SD 

Mon 

x ± SD 

Eos 

x ± SD 

Bas 

x ± SD 

пр. трет. 15.272.32 6.073.80 6.443.12 0.500.11 0.140.03 0.100.03 

На I-ви 10.4431.68 3.911.68 5.690.78 0.360.19 0.420.22 0.050.02 

На II-ри 9.223  2.97 3.771.13 4.732.10 0.1830.10 0.360.37 0.140.10 

реф. стойн. 4.00–13.00 2.12-10.10 3.12–22.1 0.00–1.42 0.00–1.32 0.00–0.35 

a - p < 0.05; b - p < 0.01; c - p < 0.001 - между групите във всеки интервал; 
1 - p < 0.05; 2 - p < 0.01; 3 - p < 0.001 - спрямо изходното ниво. 

Данните, за показателите от ЧКК на естествено инвазирани с B. caprae кози, не 

показват отклонения от референтните стойности както преди, така и след третирането. 

Таблица 12: Динамика на биохимичните показателите на кръвта при 

естествено инвазирани с Bovicola caprae кози (n=10). 

Показател  XMean ± SD  

 
Преди 

третиране 

1 месец след 

третиране 

2 месеца след 

третиране 

Реф. 

стойности 

Cа 2.56 ± 0.26 2.69 ± 0.21 2.91 ± 1.10 2.3 – 2.9 

P 1.52 ± 0.40 1.48 ± 0.43 1.58 ± 7.70 1.4 – 2.9 

Общ белтък 77.87 ± 7.46 74.262c ± 2.12 70.303c ± 5.89 61-75 

Билирубин 4.15 ± 1.15 5.73 ± 0.61 5.18 ± 1.29 1.7 – 7.0 

ASAT 142.50 ± 1.99 153.88 ± 1.77 198.40 ± 0.41 66 – 230 

ALAT 12.40 ± 2.79 14.80 ± 4.98 11.40 ±11.45 6 -19 

AФ 188.90 ± 3.84 217.50 ± 8.74 195.80 ± 6.87 61- 283 

Aлбумин 37.54 ± 3.79 35.49 a1 ± 3.11 34.64 a2 ± 2.95 23 – 36 

Fe 22.31 ± 4.84 23.53а1 ± 2.00 24.64а1 ±3.32 22 - 25 
a - p < 0.05; b - p < 0.01; c - p < 0.001 - между групите във всеки интервал; 
1 - p < 0.05; 2 - p < 0.01; 3 - p < 0.001 - спрямо изходното ниво; 

Анализът на средните стойности на общия белтък и албумина при естествено 

инвазирани с B. caprae кози, отразени в табл. 12, демонстрират повишени нива преди 

третирането в сравнение с тези на 1-ия и 2-ия месец след него. Връщане към нормата се 

забелязва още на 1-ия месец след обезпаразитяване (p < 0,01). 

Стойностите на желязото, макар и в границите на референтните стойности, показват 

статистически достоверни разлики при сравняване на резултатите от трите 

изследвания. 

Резултатите от БКК на естествено инвазирани с L. stenopsis кози не показват 

изменение от нормалните стойности. 
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Таблица 13: Динамика на показателите на ЧКК при естествено инвазирани 

с Linognathus stenopsis кози (n=10). 

Показател  XMean ± SD  

 
Преди 

третиране 

1 месец след 

третиране 

2 месеца след 

третиране 

Реф. 

стойноти 

RBC 11.44 ± 2.57 12.30 ± 2.29 13.42 ± 3.39 8.00 – 18.00 

HGB 69.60 ± 11.71 78.60 c3 ± 9.60 95.90 c3 ± 16.70 80 – 120 

HCT 19.68 ± 3.30 22.13 b2 ± 2.36 24.57 b2 ± 4.60 22.0 – 38.0 

MCV 17.70 ± 2.13 18.32 ± 2,24 18.54 ± 2.12 16.0 – 25.0 

MCH 6.27 ± 0.76 6.48 ± 0.74 6.83 ± 0.482 5.2 – 8.0 

MCHC 353.60 ± 12.85 354.60 ± 5.44 359.80 ± 14.74 300 – 360 

RDW - CV 0.25 ± 0.02 0.22 ± 0.00 0.24 ± 0.04 0.180 – 0.300 

RDW- SD 18.96 ± 2.45 17.02 ± 1.80 18.23 ± 4.83 12.1 – 23.1 
a - p < 0.05; b - p < 0.01; c - p < 0.001 - между групите във всеки интервал; 
1 - p < 0.05; 2 - p < 0.01; 3 - p < 0.001 - спрямо изходното ниво. 

От данните в табл. 13 е видно, че макар и този вид въшки да е типичен хематофаг, 

няма отклонения извън референтните стойности нито в броя на червените кръвни 

клетки, нито в еритроцитните индекси. Регистрираните отклонения са в стойностите на 

HGB и HCT, преди животните да бъдат третирани. 

Таблица 14: Динамика на биохимичните показателите на кръвта при 

естествено инвазирани с Linognathus stenopsis кози (n=10). 

Показател  XMean ± SD  

 
Преди 

третиране 

1 месец след 

третиране 

2 месеца след 

третиране 

Реф. 

стойноти 

Cа 2.45 ± 0.21 2.41 ± 0.59 2.88 ± 0.27 2.3 – 2.9 

P 1.48 ± 0.13 1.46 ± 0.19 1.44 ± 0.26 1.4 – 2.9 

Общ белтък 72.31 ± 3.56 73.37 ± 3.29 74.50 ± 6.36 61-75 

Билирубин 3.7 ± 0.41 6.80 ± 1.29 6.53 ± 2.50 1.7 – 7.0 

ASAT 141.60 ± 9.22 154.00 ± 33.66 167.70 ± 39.94 66 – 230 

ALAT 15.80 ± 2.09 11.00 ± 1.24 17.50 ± 3.43 6 -19 

AФ 90.60 ± 17.94 178.10 ± 42.66 130.00 ± 27.36 61- 283 

Aлбумин 29.92 ± 1.16 33.42 ± 1.66 35.85 ± 2.07 23 – 36 

Fe 17.79 ± 4.07 23.04b3 ± 4.45 24.54b3 ± 6.10 22 - 25 
a - p < 0.05; b - p < 0.01; c - p < 0.001 - между групите във всеки интервал; 
1 - p < 0.05; 2 - p < 0.01; 3 - p < 0.001 - спрямо изходното ниво. 

Промените в нивата на биохимичните показатели на инвазията с L. stenopsis са 

представени в табл. 14. Забелязва се покачване на стойностите на общия белтък и 

албумина след обезпаразитяване, но единственият показател със статистически 

достоверни разлики в промените е желязото. Неговите стойности преди третиране са 

статистически достоверно по-ниски (p < 0,001) и след това се покачват до нормата. 
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4. 8. КОНТРОЛ НА ФТИРАПТЕРОЗАТА ПО КОЗИТЕ 

Резултатите от проведените експерименти за проследяване на ефикасността на 

лекарствените средства - ivermectin (Pandexтм), еprinomectin (Eprinex multiтм) и amitraz 

(Аmitraz 12,5%) срещу L. stenopsis са посочени в табл. 15. От тях се вижда, че ivermectin 

повлиява инвазията и на 3-ия ДСТ не са открити живи нимфи и имаго. Изследването на 

14-ия ДСТ показа 100%-ва ефикасност. На 60-ия ДСТ открихме средно по 1,10±1,2 

индивида на коза, което представлява 92,70% редукция на инвазията. 

При третираните животни с еprinomectin, на 3-ия ДСТ, не са открити живи насекоми. 

Изследването на 14-ия ДСТ беше негативно както за фтираптериди, така и за техни яйца 

при всички третирани животни и остана такова до 60-ия ДСТ, което демонстрира 100%-

ва ефикасност на eprinomectin срещу L. stenopsis по кози. 

Третираните животни с аmitraz показват 92,20% редукция на инвазията за 60 дни, 

като през този период и на 3-ия и на 14-ия ден се наблюдават живи имагинални форми. 

 Таблица 15: Ефикасност на ivermectin, eprinomectin и amitraz срещу 

Linognathus stenopsis (n = 30). 

Инсектицид 
Брой паразитиx ± SD редукция 

м/у 0-ия и 

60-ия ден 
Преди 

третиране 
3-ти ДСТ 14-ти ДСТ 60-ти ДСТ 

Ivermectin 15,07±6,72abc 0a 0b 1,10±1,27c 92,70% 

Еprinomectin 29,43±24,3abc 0a 0b 0c 100% 

Amitraz 52,2±24,86abc 3,33±3,74a 11,37±6,69b 4,07±2,65c 92,20% 

 

Данните, касаещи ефикасността на използваните препарати срещу B. caprae са 

представени в табл. 16. Ivermectin повлиява вида едва на 14-ия ДСТ, но все още се 

откриват малко на брой живи индивиди. На 60-ия ДСТ редукцията е 73,05%. 

Еprinomectin и при този вид показва много висока ефикасност и още на 3-ия ден по 

животните не бяха открити никакви насекоми, като този резултат се запази до 60-ия ден. 

Това доказва 100%-ва ефикасност на еprinomectin срещу B. caprae по козите, при 

еднократно третиране. 

Amitraz показа по-висока ефикасност срещу B. caprae в сравнение с тази срещу L. 

stenopsis, като на 60-ия ден редукцията достигна 98,61%. 

Таблица 16. Ефикасност на ivermectin, eprinomectin и amitraz срещу 

Bovicola caprae n = 30 

Инсектицид 
Брой паразитиx ± SD редукция 

м/у 0-ия и 

60-ия ден 
Преди 

третиране 
3-ти ДСТ 14-ти ДСТ 60-ти ДСТ 

Ivermectin 10,13±5,98abc 9,43±5,49 2,4±2,08b 2,73±1,74c 73,05% 

Еprinomectin 8,43±8,05abc 0 a 0 b 0 c 100% 

Amitraz 59,57±24,7abc 1,97±1,97a 3,0±1,44b 0,83±1,08c 98,61% 
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5. И З В О Д И 

1. По козите в България паразитират 6 вида ектопаразитни насекоми: 

- Linognathus stenopsis (Burmeister, 1838) и Linognathus africanus (Kellog and Paine, 

1911) от подр. Аnoplura;  

- Bovicola caprae (Gurlt, 1843) от подр. Ischnocera;  

- Pulex irritans (Linnaeus, 1758) от разр. Siphonaptera;  

- Hippobosca equina (Linnaeus, 1758) и Lipoptena cervi (Linnaeus, 1758) от разр. Dipterа. 

 

2. За видовото и полово идентифициране на ектопаразитните насекоми по козите е 

необходимо да се използват телесните индекси и корелационните зависимости между 

морфологичните показатели. 

 

3. Четирите вида ектопаразити по козите: B. caprae, L. stenopsis, L. africanus и P. 

irritans са широко разпространени в България, като най-често се установява видът B. 

caprae. 

 

4. В климатичните условия на България линогнатозата и бовиколозата по козите имат 

ясно изразена зимна сезонност. 

 

5. От ектобактериалната микрофлора на въшките и бълхите по козите в България се 

изолират представители на родовете: Streptococcus, Staphylococcus, Corynebacterim, 

Clostridium и Bacillus. Ендобактериалната микрофлора на насекомите е представена от 

родовете: Streptococcus, Staphylococcus и Bacillus. 

 

6. Козите са по-често инвазирани с въшки и бълхи от пръчовете, а яретата са по-често 

инвазирани от възрастните. Животните в лоша кондиция са по-често опаразитени с 

въшки от тези в средна и добра. 

 

7. При 41% от козите, наблюдаваните клинични признаци на ектопаразитни ентомози 

са: безпокойство, чесане и търкане в околни предмети. Животни с екскориации, 

начупване на космите, алопеция и зачервяване на кожата се установяват в 25% от 

случаите, а само 9% имат папули и крусти.  

 

8. Установени са промени в някои хематологични и биохимични показатели: 

нормоцитна хипохромна анемия при опаразитяване с кръвосмучещи въшки; 

левкоцитоза при опаразитяване с хапещи въшки; хиперпротеинемия и 

хипералбуминемия при инвазия с B. caprae; хипоферемия при инвазия с L. stenopsis. 

 

9. Ефективността на препаратите ivermectin, eprinomectin и amitraz на 60-ия ДСТ срещу 

B. caprae е съответно: 73%, 100% и 98%, а срещу L. stenopsis - 92%, 100% и 92%. 
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6. ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРАКТИКАТА 

1. При оформяне на стадо, както и при всички случаи на закупуване на нови животни, 

да се извършва щателен клиничен и паразитологичен преглед. Новопостъпилите кози 

да се карантинират за 30 дни, като преди включването им в стадото да бъдат прегледани 

отново. 

 

2. След оформянето на стадо, то да бъде подлагано на редовни клинични и 

паразитологични прегледи. 

 

3. Да се избягва съвместното използване на пасища с други стада преживни животни. 

 

4. Да се осигуряват оптимални условия на отглеждане и хранене, особено през зимния 

период. 

 

5. Своевременно да се лекуват всички възникнали недоимъчни състояния, незаразни 

и инфекциозни болести. 

 

6. При отглеждане на кози препоръчваме следната профилактична схема: есенно 

обезпаразитяване, след приключване на пасищния и лактационния период с ivermectin 

(Pandexтм) и пролетно третиране с еprinomectin (Eprinex multiтм), преди започване на 

раждането и когато животните отново ще започнат да излизат на паша. 

 

7. При установяване на инвазия с фтираптериди, незабавно козите да се третират с 

еprinomectin, използван като стратегическо средство, с последващи прегледи поне 2 

месеца след установяване на заболяването. 

 

8. Предвид факта, че Pulex irritans е специфичен паразит и за човека е необходимо 

провеждане на здравно-просветни мероприятия сред козевъдите. 
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7. ПРИНОСИ 

1. За първи път по козите в България е доказан видът Linognathus africanus (Kellog 

and Paine, 1911) от подр. Аnoplura (оригинален принос). 

 

2. Доказано е, че по козите у нас паразитират бълхата Pulex irritans (Linnaeus, 1758) и 

хипобосцидният вид Lipoptena cervi (Linnaeus, 1758), въпреки че имат други 

специфични гостоприемници (оригинален принос). 

 

3. За първи път е проучена повърхностната и вътрешна микрофлора на смучещи и 

хапещи въшки по козите (оригинален принос). 

 

4. Доказан е видовият състав и популационната структура на всички установени от 

нас ектопаразитни насекоми по козите в България (потвърдителен принос). 

 

5. Направено е по-пълно морфологично описание на всички установени от нас видове 

ектопаразити по козите (потвърдителен принос). 

 

6. Установена е специфичната локализация на двата най-често срещани вида въшки 

по козите Linognathus stenopsis (Burmeister, 1838) и Bovicola caprae (Gurlt, 1843) 

(потвърдителен принос). 

 

7. Доказана е сезонната динамика на числеността на популацията на Linognathus 

stenopsis (Burmeister, 1838) и Bovicola caprae (Gurlt, 1843) по козите в България 

(потвърдителен принос). 

 

8. Представени са резултати за влиянието на възрастта, пола и кондицията върху 

инвазията с откритите ектопаразитни насекоми по козите (потвърдителен принос). 

 

9. Установени са клиничните признаци при полиинвазия с доказаните от нас 

ектопаразитни насекоми при кози (потвърдителен принос). 

 

10. Проследени са хематологичните и биохимични промени в кръвта на опразитени с 

Linognathus stenopsis (Burmeister, 1838) и Bovicola caprae (Gurlt, 1843) кози, в условията 

на естествена инвазия (потвърдителен принос). 

 

11. Установена е ефикасността на инсектицидните препарати: eprinomectin (Eprinex 

multi) pour-on, ivermectin (Pandex) s.c. и amitraz (Taktik) приложен чрез 

напръскване, в борбата с фтираптерозата по козите (потвърдителен принос). 
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9. SUMMARY 

The aim of this PhD thesis was to determine species composition and the prevalence of 

ectoparasitic insects among goats from different regions of Bulgaria, to present a more 

detailed information on their morphology, population structure and specific localisation, as 

well as on more important epidemiological, pathogenetic and clinical features of entomoses 

caused by them. Another important goal was the optimisation of measures for control of 

detected prevailing ectoparasitic societies.  

Within a two-year period (from 2018 to 2019), a total of 34 farms from 27 settlements in 16 

regions of the country were surveyed. Farms were located in different regions of Bulgaria, 

and flocks were naturally invaded with different ectoparasitic insects. A total of 5 651 insects 

were collected and their species, sex and stage of development were indentified. 

The results demonstrated six species of ectoparasitic insects that infected Bulgarian goats: 

Linognathus stenopsis (Burmeister, 1838) and Linognathus africanus (Kellog and Paine, 

1911) from suborder Аnoplura; Bovicola caprae (Gurlt, 1843) from suborder Ischnocera; 

Pulex irritans (Linnaeus, 1758) from order Siphonaptera; Hippobosca equina (Linnaeus, 

1758) and Lipoptena cervi (Linnaeus, 1758) from order Dipterа. Among these, only flea 

populations exhibited higher number of males vs females. 

According to our results, B. caprae, L. stenopsis, L. africanus and P. irritans were widely 

prevalent in Bulgaria, with B. caprae being the commonest species encountered. 

Under climatic conditions in Bulgaria, linognathosis and bovicolosis in goats were outlined 

with pronounced winter prevalence. 

The ectobacterial microflora of lice and fleas infecting goats in Bulgaria comprised 

members of the genera Streptococcus, Staphylococcus, Corynebacterim, Clostridium and 

Bacillus. Endobacteria of insects were represented by genera Streptococcus, Staphylococcus 

and Bacillus. 

Goats were more frequently infected with lice and fleas compared to bucks; similarly goat 

kids were more commonly infected than adults. Animals in poor body condition were more 

commonly infected with lice than those in medium and good body condition. 

In 41% of goats, clinical signs accompanying ectoparasitic entomoses consisted of anxiety, 

scratching and rubbing against surrounding objects. Excoriations, breakdown of hairs, 
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alopecia and skin erythema were observed in 25% of cases, whereas only 9% demonstrated 

papules and crusts. 

Changes were found out in some haematological and blood biochemical parameters: 

normocytic hypochromic anaemia in animals infected with sucking lice; leukocytosis in 

infections with biting lice; hyperproteinaemia and hyperalbuminaemia in goats infected with 

B. caprae; hypoferraemia in L. stenopsis infection. 

The efficacy of preparations ivermectin, eprinomectin and amitraz against B. caprae on the 

60th day post treatment was 73%, 100% and 98%, respectively; whereas respective rates 

against L. stenopsis were 92%, 100% and 92%. 

 

 


