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Дисертационният труд е написан на 319 страници и 

съдържа 41 таблици и 102 фигури. Литературният указател 

включва 504 източника, от които 69 на кирилица и 435 на 

латиница. Номерацията на разделите, фигурите и таблиците 

не съответства на тази в дисертацията.  

 

Трудът е обсъден и насочен за защита от разширен катедрен 

съвет на катедра “Биология и аквакултура” при Аграрен 

факултет на Тракийски университет – Стара Загора, 

проведен на 12.04.2018 г. Дисертантът работи като доцент в 

посочената катедра, където са извършени и по-голямата 

част от изследванията.  

 

Защитата на дисертацията ще се състои на 26.06.2018 г. от 

10:00 часа в аудитория № 1 на Тракийски университет, 

Студентски град, гр. Стара Загора.  

 

Материалите, във връзка със защитата, са на разположение 

на интересуващите се в отдел „Научен“ на Аграрен 

факултет. 

 

Настоящите изследвания са извършени с финансовата 

подкрепа на следните научни проекти: 

1.2Р/12 Проучване на вътрешните солени ливади от 

територията на община Раднево, Старозагорска област. 

2.2Е/13 Комплексно популационно проучване на видовете 

от род Bassia (басия), род Petrosimonia (петросимония) и 

род Salicornia (солянка) в България.  

3.2Р/2014 Комплексно популационно проучване на 

видовете от род Suaeda (суеда) в България. 

4.5Р/15 Комплексно популационно проучване на род Salsola 

L. (вълмо) в България.  

5.10АФ/16 Спектрален анализ като помощен метод за 

диагностика на почвени типове. 
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I. УВОД 

Семейство Chenopodiaceae e сравнително голямо и 

слабо проучено. В световен мащаб то наброява около 1600 

вида, отнасящи се към повече от 100 рода, по-широко 

разпространени в умерените и в субтропичните региони 

(Kühn 1993, Kadereit & al. 2003). Голяма част от 

представителите са рудерални и плевелни растения, друга 

част са халофити.  

По-голямата част от българските представители на 

Chenopodiaceae се включват в групата на силно  

подвижните рудерални растения и плевели с ирадиация от 

към южния континентален център, но придобили общо 

разпространение както в термичния пояс на България, така 

и в западните й части (Стефанов 1943). Друга част са 

халофити, които се заселват на периодично наводнените, 

тинести и песъчливи терени в периферията на 

хиперхалинните и по-рядко на бракичните черноморски 

езера – Атанасовско, Поморийско, Белославско, Шабленска 

тузла и формират съобществата на едногодишните 

халофити в черноморските солени езера. Тези 

местообитания са с ограничено разпространение в страната, 

защитени са от Закона за биологичното разнообразие (2002) 

и са включени в Червена книга на Р България, т. 3. 

Природни местообитания (Цонев, Гусев 2015) в категория 

„застрашено местообитание“. Те са под защита на 

Директива 92/43 на ЕИО (1992) и на Конвенцията за 

опазване на дивата европейска флора и фауна и природните 

местообитания (1991).  

Под защита на Закона за биологичното разнообразие 

(2002) са 5 вида от Chenopodiaceae. В Червена книга на Р 

България т.1 Растения и гъби (Пеев /ред./ 2015) са включени 

4 вида от семейството като са отнесени към 2 категории 

„застрашен“ и „критично застрашен“ вид.  

През последните две десетилетия провежданите 

филогенетични молекулярни изследвания доведоха до 
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редица таксономични промени на и в семейството. Промени 

настъпиха и в един от най-големите родове – Chenopodium. 

 

II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ  

ЦЕЛТА на настоящата дисертация е: 

Изследване на кариологичната изменчивост и 

еволюционните механизми в сем. Chenopodiaceae и 

изясняване на морфологичната изменчивост, екологията, 

хорологията и състоянието на популациите на 

консервационно значимите таксони и на видовете от род 

Salsola. 

За постигането й са решени следните основни ЗАДАЧИ: 

1. Обобщаване на наличната литература, третираща 

проблемите в сем. Chenopodiaceae с акцент върху видовете, 

разпространени в България. 

2. Проучване морфологията на хербарните образци от 

българските научни хербариуми (SO, SOM, SOA) и от 

собствени сборове.  

3. Установяване на хромозомния брой на изследваните 

видове от семейството. 

4. Описване на кариотипа на проучваните популации и на 

регистрираната кариологична изменчивост. 

5. Проследяване на вътрепопулационната, междупопула-

ционната и междувидовата морфологична изменчивост на 

консервационно значимите таксони от семейството и на 

видовете от род Salsola. 

6. Уточняване на тяхната хорология и на екологичните им 

изисквания. 

7. Проследяване на взаимовръзките и взаимозависимостите 

на различните типове изменчивост при всяко от нивата на 

изследване. 

8. Да се направи опит за изясняване на еволюционните 

механизми в семейството. 
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III. ЛИТЕРАТУРЕН ПРЕГЛЕД 

В тази глава е направен преглед на основната 

литература от края на 19 век до днес, с акцент върху 

видовете, разпространени на територията на България, в 

следните направления: 

III. 1. Проучванията за сем. Chenopodiaceae Vent. в чуждата 

литература; 

III. 2. Проучване на сем. Chenopodiaceae в България; 

III. 3. Кариологични изследвания в сем. Chenopodiaceae; 

III. 4. Кариологични изследвания за българските представители 

на сем. Chenopodiaceae. 

Изследванията в Chenopodiaceae са предимно 

класически таксономични и систематични, по-слабо са 

проучени екологията и популационната изменчивост. 

Прилагани са главно сравнително-морфологичният и 

цитологичният метод. В допълнение към морфологичните и 

кариологични характеристики някои автори използват и 

палинологичен анализ. 

Българските представители на сем. Chenopodiaceae не 

са били обект на специално кариологично изследване. 

Липсват комплексни популационни изследвания за 

защитените и включените в Червена книга на Р България 

видове, както и за тези, чиито местообитания са край 

Черноморското крайбрежие. Според последните експертни 

оценки именно тези видове и местообитания са сред 

подложените на най-интензивни промени в страната и 

запазването им изисква тяхното добро познаване. 

 

IV. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

За решаване на поставените задачи са използвани 

следните описателни и аналитични методи: цитологичният; 

сравнително-морфологичният, включително сканинг-

електронно-микроскопският; вариационно-статистическият, 

включително Клъстърен анализ (CA) и Анализ на главните 

компоненти (PCA). 
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В кариологичното проучване са включени 133 

популации на 44 вида и 2 подвида от 13 рода на сем. 

Chenopodiaceae. Култивираните видове от семейството не са 

обект на проучването. Хромозомният брой е определен 

върху трайни скваш препарати на метафазни пластинки по 

методиката на Grozeva (2007). За определяне и сравняване 

на установените кариотипове са използвани и изчислявани 

следните параметри: тип и дължина на хромозомите по 

методиката на Grif & Agapova (1986); сума от дължината на 

хаплоидния хромозомен брой (hcl); средна дължина на 

хромозомите в хаплоидния набор; индексите за асиметрия 

на кариотипа A1 и A2 на Romero Zarko (1986); индекс TF% 

на Huziwara (1962); индекс Ask% на Arano (1963); индекс 

Syi на Greilhuber & Speta (1976); индекс А на Watanabe & al. 

(1999); четирите категории на Stebbins (1971) – SKS. За 

установяване тежестта на влияние на индексите за 

асиметрия е използван Анализът на главните компоненти 

(PCA). 

От всяка популация са измервани най-малко по 5 

метафазни пластинки. 

Морфологичната характеристика на Bassia hirsutа, 

Petrosimonia brachiata и видовете от род Suaeda и род 

Salsola е направена въз основа на количествени и 

качествени белези, последните отчетени визуално. 

Получените данни са обработени статистически. За всеки 

количествен белег в отделните популации са установени 

средните аритметични стойности (х̅) и вариационният 

коефициент (V), представени в съответни таблици.  

Нивото на вътрепопулационната изменчивост е 

оценявано по стойностите на вариационния коефициент при 

отделните белези. За оценка на относителния дял на 

вътрепопулационната и междупопулационната изменчивост 

на видовете по отделните белези е приложен 

Еднофакторният дисперсионен анализ (One-Way АNOVA). 

За проследяване междупопулационната изменчивост при 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3833747/#B5
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3833747/#B21
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3833747/#B21
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всички видове по целия комплекс от количествени белези и 

на междувидовата при тези от род Suaeda е използван 

Клъстърният анализ на базата на евклидовото разстояние.  

Обект на сканингелектронно-микроскопското проуч-

ване са вегетативните и генеративните органи. 

Морфологията на полена е отчетена върху най-малко пет 

полена от всяка включена в изследването популация. 

Използваната при поленовия анализ терминология e в 

съответствие с посочената от Erdthman (1952), Kremp 

(1965), Walker & Doyle (1975). Типът на устичния апарат е 

изследван при 5 индивиди от всяка популация и е определен 

съгласно Metcalfe & Chalk (1979). 

Почвените проучвания са извършени с почвена сонда 

Eijkelkamp от повърхностния слой, при дълбочина 0-20 cm. 

Засолеността на почвата е определена по кондуктометричен 

метод (Попандова 1995, 2001). За определяне съдържанието 

на хлориди (Cl
-
), карбонати (CO3

-
), бикарбонати (HCO3

-
)
 
са 

използвани класическите химични методи (Трендафилов, 

Попова 2007). Съдържанието на сулфати (SO4
2-

) е 

определено чрез UV/VIS спектрофотометър DR 5000 Hach 

Lange (Germany). 

Хорологията на видовете е установена на базата на 

наличните хербарни образци в трите научни хербариума 

(SOM, SO, SOA), по литературни данни и в резултат на 

лични сборове.  
 

V. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
Chenopodiaceae Vent. 

Едногодишни и многогодишни тревисти растения, 

храсти, рядко дървета, овласени с покривни и/или жлезисти 

власинки. Стъблата обикновено разклонени, по-рядко 

единични, с последователно листоразположение, рядко в 

основата със срещуположно; обикновено многоръбести, при 

някои видове сочни, при други с редуващи се надлъжни 
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зелени, белезникави или червеникави ивици. При 

едногодишните видове често вдървесиняващи в основата. 

Листата прости, с дръжки или приседнали, понякога 

силно редуцирани; петурите от целокрайни или назъбени 

ланцетни, ромбично-елиптични или триъгълни до пересто 

начленени.  

Цветовете често събрани в групички по връхните и 

странични разклонения или в пазвите на листата в малки 

цимозни съчетания, а те в по-сложни, често без 

прицветници, сбити класовидни или метличести съцветия. 

Прицветници липсват или от 1 до 5 бр. Цветовете 

двуполови или еднополови. Околоцветникът прост, 3-5 

членен. Околоцветните листчета обикновено 5, понякога 

редуцирани или липсват, зелени, жълто-зелени, 

червеникави, свободни или сраснали, при някои видове 

сочни, често се запазват при плода. Генетична система на 

опрашване – анемофилно. Тичинките 1-5, обикновено по-

къси или равни по дължина на околоцветника, свободни или 

сраснали с дръжките си, понякога с лоб. Плодникът 

обикновено е образуван от 2 плодолиста, с горен 

едногнезден, с една семепъпка яйчник и 2(3-5) близалца. 

Плодът едносеменно орехче с много тънък, ципест 

перикарп, често разрасналата цветна обвивка образува 

втора, несъщинска плодна обвивка, понякога се формират и 

сочни съплодия.  

Семената хоризонтални или вертикални, с перисперм, 

ендоспермът при по-голямата част от видовете почти или 

напълно отсъства. Семенната обвивка кожеста, ципеста или 

сочна. Зародишът с разнообразна форма, обикновено 

спирално завит или усукан. 

Провежданите през последните две десетилетия 

филогенетични молекулярни изследвания доведоха до 

редица таксономични промени на и в семейството, които са 

дискутирани в литературния преглед.  
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Последните таксономични, морфологични, физиоло-

гични и филогенетични изследвания на сем. Chenopodiaceae 

(Tzvelev & al., 1996; Welsh et al. 2003; Zhu & al. 2003; 

Kadereit et al. 2005; Kapralov & al. 2006; Voznesenskaya & al. 

2007; Akhani & al. 2007; Zacharias & Baldwin 2010; Kadereit 

et al. 2010; Sukhorukov 2010; Flores-Olvera & al. 2011; 

Sukhorukov & Kushunina 2014; Hernández-Ledesma & al. 

2015; APG IV) показаха, че е съставено от 6 подсемейства – 

Betoideae, Camphorosmoideae, Chenopodioideae, Salicor-

nioideae, Salsoloideae, Suaedoideae и е монофилетично, 

различно от сем. Amaranthaceae, и следва да запази 

таксономичния си ранг.  

В представената таксономична схема са включени 

известните за българската флора таксони, отнесени към 6
-те

 

подсемейства. 
 

Семейство Chenopodiaceae Vent. 

I. подсем. Betoideae 
Beta trigyna Waldst. & Kit., Beta vulgaris L. 

II. подсем. Camphorosmoideae 

Bassia hirsuta (L.) Asch., Bassia laniflora (S. G. Gmel) A. 

J. Scott., Bassia prostrata (L.) Beck, Bassia scoparia (L.) A. 

J. Scott;  

Camphorosma annua Pall., Camphorosma monspeliaca L.; 

ІII. подсем. Chenopodioideae 

Atriplex prostrata DC., Atriplex micrantha Lebed., Atriplex 

hortensis L., Atriplex sagittata Borkh., Atriplex 

oblongifolia Walds. & Kit., Atriplex patula L., Atriplex 

rosea L., Atriplex tatarica L.; 

Blitum bonus-henricus (L.) Rchb, Blitum virgatum L.; 

Ceratocarpus arenarius L.; 

Chenopodiastrum murale (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch, 

Chenopodiastrum hybridum (L.) S. Fuentes, Uotila & 

Borsch.; 

Chenopodium vulvaria L., Chenopodium ficifolium Sm., 

http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=12653-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DChenopodiastrum%2Bmurale%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=20018983-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DChenopodiastrum%2Bmurale%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=12295-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DChenopodiastrum%2Bmurale%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=36356-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DChenopodiastrum%2Bmurale%26output_format%3Dnormal
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Chenopodium pratericola Rydb., Chenopodium strictum 

Roth, Chenopodium strictum subsp. striatiforme (Murr) 

Uotila, Chenopodium opulifolium Schrad. ex W.D.J.Koch 

& Ziz, Chenopodium missouriense Aellen, Chenopodium 

probstii Aellen, Chenopodium album L., Chenopodium 

album subsp. pedunculare (Bertol.) Arcang.; 

Corispermum nitidum Kit. ex Schult.; 

Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin et Clements L., 

Dysphania botrys (L.) Mosyakin et Clements, Dysphania 

multifida (L.) Mosyakin et Clements, Dysphania pumilio 

(R. Br.) Mosyakin et Clements, Dysphania schraderiana 

(Schult.) Mosyakin et Clements; 

Halimione pedunculata (L.) Aellen, Halimione 

portulacoides (L.) Aellen; 

Lipandra polysperma (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch;  

Oxybasis chenopodioides (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch, 

Oxybasis glauca (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch, Oxybasis 

rubra (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch, Oxybasis urbica 

(L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch; 

IV. подсем. Salicornioideae 
Salicornia europaea agg., Salicornia europaea L., 

Salicornia perennans Willd.; 

V. подсем. Salsoloideae 

Petrosimonia brachiata Bunge; 

Salsola tragus L., Salsola soda L.; 

VI. подсем. Suaedoideae 

Suaeda altissima Pall., Suaeda maritima (L.) Dumort. 
Заб. Култивираният вид Spinacia oleracea L. е отнесен към подсем. 

Chenopodioideae 

 

V.1. Кариологични проучвания в сем. Chenopodiaceae 

V.1.1. Подсем. Betoideae 

Представено е от род Beta, който включва 7 едногодишни 

или двугодишни вида. За българската флора от 

подсемейството са съобщавани 2 вида Beta trigyna Waldst. & 

http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=9250-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DChenopodium%2Bopulifolium%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=21570-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DChenopodium%2Bopulifolium%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=12050-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DChenopodium%2Bopulifolium%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=77-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DChenopodium%2Bmissouriense%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=16042-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DChenopodium%2Bpedunculare%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=12653-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DLipandra%2Bpolysperma%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=20018983-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DLipandra%2Bpolysperma%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=12295-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DLipandra%2Bpolysperma%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=36356-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DLipandra%2Bpolysperma%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=7276-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DSuaeda%2Baltissima%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=12653-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DSuaeda%2Bmaritima%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=18271-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DSuaeda%2Bmaritima%26output_format%3Dnormal
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Kit. и Beta vulgaris L. (Йорданов и др. 1966; Асьов, Петрова 

2012). 

При настоящото проучване популации на двата вида не 

са установени, поради което те не са включени в 

кариологичното проучване. 

По литературни данни за Beta trigyna (=Beta corolliflora) 

се съобщава тетраплоиден 2n = 4x = 36, хексаплоиден 2n = 

6x = 54 хромозомен брой, както и 2n = 35, 37 (Buttler 1975). 

Coons (1975) посочва, че в род Beta и най-често между 

Beta vulgaris и различните диворастящи видове като Beta 

trigyna възникват междувидови хибриди, наблюдава се 

диспроидия и анеуплоидия.  

Schmidt & al. (1994) описват кариотипа на Beta vulgaris 

като състоящ се от 9 двойки почти еднакви по дължина 

метацентрични или субметацентрични хромозоми. 

Авторите характеризират хромозомите като дребни, но не 

посочват размери.  
 

V.1.2. Подсем. Camphorosmoideae 

В това подсемейство са отнесени два рода на сем. 

Chenopodiaceae от българската флора – Bassia All. и 

Camphorosma L. Представителите му са интересен пример 

за редуциране на листната петура, с цел регулиране на 

водния режим (Akhani & Khoshravesh 2013; Kadereit & al. 

2014). 

За изследваните популации на видовете от род Bassia e 

установен диплоиден хромозомен брой 2n = 2х = 18. При 

всички установени кариотипове на видовете в рода са 

регистрирани 2 типа хромозоми – метацентрични и 

субметацентрични като доминиращи са метацентричните. 

Сателити са регистрирани на една от субметацентричните 

двойки хромозоми при 2 популации на B. hirsuta. Средната 

дължина на хромозомите в кариотиповете варира от 1.65 до 

2.83 μm, а сумата от дължина на хаплоидния хромозомен 

набор е в границите от 14.88 до 25.44 μm. 
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По литературни данни за представителите на род 

Camphorosma се посочва диплоиден хромозомен брой 2n = 

12 (Semiotroczeva 1975; Zakharyeva & Soskov 1981; 

Lomonosova & al. 2001, 2003b; Bojnanský & Fargašová 2007). 
 

V.1.2.1. Род Bassia All. 

Представителите на род Kochia Roth и род Bassia All. са 

храсти, полухрасти и тревисти растения с хоризонтално 

ориентиран пръстеновиден зародиш и характерни плодове 

(Ge-Lin & Sanderson 2008). Scott (1978b), въз основа на 

структурата на околоцветника, причислява видовете от род 

Kochia към род Bassia. Молекулярните изследвания на 

Kadereit & Freitag (2011) потвърдиха тази таксономична 

промяна.  

В българската флора род Bassia е представен с 4 вида: 

Bassia hirsuta (L.) Asch., Bassia laniflora (S. G. Gmel) A. J. 

Scott. (= Kochia laniflora Borbás), Bassia prostrata (L.) Beck 

(= Kochia prostrata (L.) Schrad.), Bassia scoparia (L.) A. J. 

Scott (= Kochia scoparia (L.) Schrad.) (Йорданов и др. 1966; 

Делипавлов, Чешмеджиев 2003; Uotila 2011; Асьов, Петрова 

2012).  

B. hirsuta се среща по засолените пясъци и глини край 

Черноморското крайбрежие, по засолените терени около 

черноморските езера и по тировете на солниците, по-рядко 

по каменливи терени от крайбрежието. Видът е защитен от 

Закона за биологичното разнообразие (2002) и е включен в 

Червена книга на Р България, т.1. в категория „застрашен“ 

(Стоева 2015).  

Bassia laniflora обитава пясъците около Черноморското 

крайбрежие и около реките от вътрешността на страната. По 

литературни данни видът е съобщаван за Черноморското 

крайбрежие, Дунавската равнина и долината на река Струма 

до 350 m н.в.  

Bassia prostrata расте по сухи каменисти, чакълести и 

слънчеви терени по Черноморското крайбрежие, около река 



11 
 

Дунав и в Дунавската равнина по сухи, каменисти 

местообитания, на песъчливи терени до 350 m н.в.  

Bassia scoparia е адвентивен вид. Култивира се нарядко 

в страната, среща се край пътища, населени места и 

рудерализирани терени в цялата страна до 1000 m н.в., 

регистриран е и като плевел в окопни култури. 

За изследваните популации на Bassia hirsuta, Bassia 

laniflora, Bassia prostratа, Bassia scoparia e установен 

диплоиден хромозомен брой 2n = 18. Кариоморфологични 

данни за проучваните популации са представени в Табл. 2. 

Установеният при всяка популация кариотип е от 2 типа 

хромозоми – метацентрични и субметацентрични. При 

всички изследвани популации на видовете от род Bassia 

доминират метацентричните хромозоми. Сателити са 

регистрирани на една от субметацентричните двойки 

хромозоми за популациите на Bassia hirsuta от 

Атанасовското езеро край гр. Бургас и за тази от 

Варненското езеро. Средният размер на хромозомите варира 

от 1.65 μm при популацията на Bassia laniflora от гр. 

Ахтопол до 2.83 μm при популацията на Bassia prostratа от 

с. Ракитница. Общата дължина на хаплоидния хромозомен 

набор е в границите от 14.88 до 25.44 μm. 

Съгласно класификацията на Stebbins (1971) 

кариотиповете на популациите на Bassia hirsutа от 

Защитена местност „Пода“ и на Bassia laniflora от гр. 

Ахтопол са тип 2B, а тези на останалите изследвани 

популации и видове са тип 2A. 

Най-симетричен кариотип, в съответствие с данните на 

хромозомния индекс A1, е установен за популацията на 

Bassia hirsuta от Шабленското езеро, а най-асиметричен за 

тази на Bassia laniflora от гр. Ахтопол. Тези данни се 

потвърждават и от стойностите на останалите хромозомни 

индекси. При всички изследвани популации на рода 

изчислените стойности за 5
-те

 индекса за асиметрия на 

кариотипа – TF%, Ask%, Syi, A1, A показват приблизително 
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сходни резултати. Размерите на хромозомите в 

кариотиповете на всички проучвани популации са 

относително постоянни и това се потвърждава от малките и 

твърде близки до нула стойности на хромозомния индекс 

А2.  

Изчислените корелационни зависимости между 6
-те

 

индекса за асиметрия на кариотипа сочат, че хромозомният 

индекс TF% има статистически значима отрицателна 

корелация с трите индекса Ask%, А, А1 и висока 

положителна корелация с индекса Syi (Табл. 1). Индексът 

Ask% има висока положителна корелация с индексите А и 

А1, и статистически значима отрицателна корелация с 

индекса Syi. Между индекс A и индекс A1 е установена 

положителна корелация. Индексът Syi има статистически 

значима отрицателна корелация с индекс А и индекс А1. 

 

Табл. 1. Корелационни зависимости между хромозом-

ните индекси на асиметрия при изследваните видове от 

род Bassia в България. 

 
A2 TF% Ask% Syi A1 A 

A2 1.000 
     

TF% -0.248 1.000 
    

Ask% 0.248 -1.000* 1.000 
   

Syi -0.244 0.999* -0.999* 1.000 
  

A1 0.342 -0.924* 0.924* -0.929* 1.000 
 

A -0.038 -0.910* 0.910* -0.913* 0.881* 1.000 

*корелацията е статистически значима при p < 0,05 
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Табл. 2. Кариоморфологични данни за изследваните популации на видовете от 

род Bassia; размер на хромозомите (μm) – най-къса (S) и най-дълга (L); сума от 

дължината на хаплоидния хромозомен набор (Hcl, μm). 

 

 

Вид / популация 
Формула на 

кариотипа 
S L Hcl 

Inter 

index 
Intrachromosomal index 

A2 TF% Ask% Syi A1 A 

1. Bassia hirsuta, 

Поморийско езеро 
2n = 10m + 8sm 1.72 3.81 22.24 0.04 40.96 59.04 69.38 0.26 0.02 

2. Bassia hirsuta, 

Шабленско езеро 
2n = 14m + 4sm 1.87 4.05 25.50 0.04 44.86 55.14 81.37 0.15 0.01 

3. Bassia hirsuta, 

местност „Пода“ 
2n = 12m + 6sm 1.76 2.46 18.57 0.05 41.63 58.37 71.31 0.26 0.02 

4. Bassia hirsuta, 

Варненско езеро 

2n = 10m + 6sm + 

2sm-SAT 
1.60 4.05 20.23 0.05 41.97 58.03 72.32 0.29 0.02 

5. Bassia hirsuta, 

Атанасовско езеро 

2n = 10m + 6sm + 

2sm-SAT 
1.61 3.28 19.16 0.05 43.74 56.26 77.74 0.21 0.01 

6. Bassia laniflora, 

гр. Ахтопол 
2n = 10m + 8sm 1.21 2.37 14.88 0.06 40.79 59.21 68.90 0.30 0.02 

7. Bassia prostrata, 

с. Ракитница 
2n = 12m + 6sm 2.12 4.33 25.44 0.03 42.57 57.43 74.13 0.25 0.02 

8. Bassia scoparia, 

с. Целина 
2n = 14m + 4sm 1.08 3.09 18.07 0.05 44.16 55.84 79.09 0.20 0.01 
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V.1.2.1.1. Bassia hirsuta (L.) Asch. 

Изследвани са 5 популации на вида, 2 от Северното 

Черноморско крайбрежие (Варненско и Шабленско езеро) и 

3 от Южното Черноморско крайбрежие (Защитена местност 

„Пода“ край гр. Бургас, Атанасовско и Поморийско езеро). 

Установен е диплоиден хромозомен брой 2n = 2x = 18. 

Нашите данни са в съответствие с публикуваните от други 

изследователи (Winge 1917; Wulff 1937; Zakharyeva 1985; 

Lomonosova 2005b).  

Регистрирани са 9 двойки хомоложни хромозоми (Фиг. 

1, 2). Средната дължина на хромозомите варира от 2.12 µm 

при популацията от Атанасовското езеро до 2.83 µm при 

тази от Шабленското езеро. Най-дългата хромозома е с 

дължина 4.05 µm, а най-късата – 1.6 µm. Съотношението 

между най-дългата и най-късата хромозома при 

популацията от Варненското езеро е 2.45:1, с разлика в 

размера им 2.45 µm, а при тази от Шабленското езеро е 

2.17:1, с разлика в размера им 2.18 µm. Съотношението 

между най-дългата и най-късата хромозома при 3
-те

 

популации от Южното Черноморско крайбрежие  е, както 

следва: за популацията от Поморийското езеро 2.21:1 и 

разлика в размера 2.09 µm; за популацията от 

Атанасовското езеро 2.04:1 и разлика в размера 1.67 µm; за 

популацията от Защитена местност „Пода“ 1.41:1 и разлика 

в размера им 0.7 µm.  

При всички проучвани популации доминиращи в 

кариотипа са метацентричните двойки хромозоми. При 

популацията от Шабленското езеро е установен кариотип от 

7 двойки метацентрични и 2 двойки субметацентрични 

хромозоми, 2n = 14m + 4sm. При популацията от м. „Пода“ 

е регистрирана една двойка субметацентрични хромозоми 

повече, в сравнение с популацията от Шабленското езеро, 

2n = 12m + 6sm. При останалите три популации от 

Поморийското, Варненското и Атанасовското езеро са 
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установени 5 двойки метацентрични и 4 двойки 

субметацентрични хромозоми, 2n = 10m + 8sm като при 

последните две популации на една от двойките 

субметацентрични хромозоми са установени сателити, 2n = 

10m + 6sm + 2sm-SAT.  

Най-симетричен кариотип, съгласно стойностите на 

хромозомните индекси за асиметрия, е установен за 

популацията от Шабленското езеро, а най-асиметричен за 

двете популации от Поморийското и Варненското езеро.  

 

 

 
 

Фиг. 1. B. hirsuta: A) снимка на кариотипа, B) 

кариограма, C) идиограма на популацията от 

Поморийското езеро; D) снимка на кариотипа, E) 

кариограма, F) идиограма на популацията от Защитена 

местност „Пода“; мащаб 10 µm.  
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Фиг. 2. B. hirsuta: A) снимка на кариотипа, B) 

кариограма, C) идиограма на популацията от 

Варненското езеро; D) снимка на кариотипа, E) 

кариограма, F) идиограма на популацията от 

Шабленското езеро; G) снимка на кариотипа, H) 

кариограма, I) идиограма на популацията от 

Атанасовското езеро; мащаб 10 µm. 

 

V.1.2.1.2. B. laniflora (S. G. Gmel) A. J. Scott. 

Изследвана е 1 популация на вида от гр. Ахтопол, 

Южно Черноморско крайбрежие. Установен е диплоиден 

хромозомен брой 2n = 2x = 18. Нашите резултати са в 
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съответствие с посочените от Vachova & Schwarzova (1978), 

Vachova & Ferakova (1980), Lomonosova & al. (2003b) за 

популации на вида от други части на ареала му. 

Регистрирани са 9 двойки хомоложни хромозоми като 5 

от тях са метацентрични и 4 са субметацентрични, 2n = 10m 

+ 8sm (Фиг. 3). Средната дължина на хромозомите е 1.65 

µm. Най-дългата хромозома е с дължина 2.37 µm, а най-

късата – 1.21 µm. Съотношението между най-дългата и най-

късата хромозома е 1.96:1, с разлика в размера им 1.16 µm.  

 
Фиг. 3. B. laniflora: A) снимка на кариотипа, B) 

кариограма, C) идиограма на популацията от гр. 

Ахтопол; мащаб 10 µm. 

 

V.1.2.1.3. Bassia prostrata (L.) Beck 

Изследвана е 1 популация на вида от с. Ракитница, 

Тракийска низина. Установен е диплоиден хромозомен брой 

2n = 2x = 18. Нашите резултати са в съответствие с данните 

на Pope & McArthur (1977), Javůrková-Jarolímová (1992), 

Lomonosova & Krasnikov (1993), Stepanov (1994), Zakirova 

(1999), Krasnikov (2004). За Bassia prostrata са съобщавани и 

някои други хромозомни числа: n = 8 (Kaliagin 1970), 2n = 

36 (Zakirova 1999; Lidzhieva & Erendzhenova 2014; 
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Lomonosova & al. 2014) и 2n = 54 (Lidzhieva & Erendzhenova 

2014). 

Регистрирани са 9 двойки хомоложни хромозоми като 6 

от тях са метацентрични и 3 са субметацентрични, 2n = 12m 

+ 6sm (Фиг. 4). 

 
Фиг. 4. B. prostrata: A) снимка на кариотипа, B) 

кариограма, C) идиограма на популацията от с. 

Ракитница; мащаб 10 µm. 

Средната дължина на хромозомите е 2.83 µm. Най-

дългата хромозома е с дължина 4.33 µm, а най-късата – 2.12 

µm. Съотношението между най-дългата и най-късата 

хромозома е 2.04:1, с разлика в размера им 2.21 µm. 

 

V.1.2.1.4. Bassia scoparia (L.) A. J. Scott 

Изследвана е 1 популация на вида от с. Целина, 

Тракийска низина. Установен е диплоиден хромозомен брой 

2n = 2x = 18. Нашите данни потвърждават тези на Popova & 

Ceschmedjiev (1978) от Ботаническата градина в гр. 

Пловдив. Те са в съответствие и с публикуваните данни за 

популации на вида от други части на ареала му (Uhrikova 

1974; Pogan & al. 1982; Ge & al. 1989; Murín & Svobodová 

1992; Lomonosova & Krasnikov 1993; Kiehn & al. 2000; 

Probatova 2000; Krasnikov 2004; Lomonosova 2006; 

Lomonosova & al. 2014). 
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Регистрирани са 9 двойки хомоложни хромозоми като 7 

от тях са метацентрични и 2 са субметацентрични, 2n = 14m 

+ 4sm (Фиг. 5). 

 
Фиг. 5. B. scoparia: A) снимка на кариотипа, B) 

кариограма, C) идиограма на популацията от с. Целина; 

мащаб 10 µm. 

Средната дължина на хромозомите е 2.01 µm. Най-

дългата хромозома е с дължина 3.09 µm, а най-късата – 1.08 

µm. Съотношението между най-дългата и най-късата 

хромозома е 2.86:1, с разлика в размера им 2.01 µm. 

 

V.1.2.2. Род Camphorosma L. 

Род Camphorosma включва едногодишни и 

многогодишни растения, които са разпространени от 

Западното Средиземноморие до Централна Азия (Kadereit & 

Freitag 2011). 

В българската флора родът е представен с два вида – 

Camphorosma monspeliaca L. и Camphorosma annua Pall. 

(Йорданов и др. 1966; Асьов, Петрова 2012). 

Camphorosma monspeliaca се посочва по засолени 

глинести и песъчливи места на Черноморието и 

вътрешността на страната, по-рядко по варовити каменисти 

места.  
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Camphorosma annua се съобщава за засолени почви 

край Черноморското крайбрежие и вътрешността на 

страната. 

При настоящото проучване популации на двата вида не 

са установени. 

Кариологичните данни за представителите на рода са 

оскъдни. За Camphorosma monspeliaca subsp. lessingii (Litv.) 

Aellen се съобщава диплоиден хромозомен брой 2n = 2x = 

12 от различни части на ареала му (Semiotroczeva 1975; 

Zakharyeva & Soskov 1981; Lomonosova & al. 2001, 2003b). 

За Camphorosma annua Bojnanský & Fargašová (2007) също 

посочват диплоиден хромозомен брой 2n = 12. 

 

V.1.3. Подсем. Chenopodioideae 

В подсем. Chenopodioideae се включват 34 вида и 2 

подвида, от съобщаваните за българската флора представители 

на семейството, принадлежащи към родовете: Atriplex; Blitum; 

Ceratocarpus; Chenopodiastrum; Chenopodium; Corispermum; 

Dysphania; Halimione; Lipandra; Oxybasis. 

При изследваните популации на видовете, 

принадлежащи към подсем. Chenopodioideae са установени 

диплоидни, тетраплоидни и хексаплоидни хромозомни 

числа (Табл. 3). Към това подсемейство е отнесен и 

култивираният вид Spinacia oleracea, за който по 

литературни данни се съобщава диплоиден хромозомен 

брой 2n = 12. 

В кариотиповете на всички популации са регистрирани 

2 типа хромозоми – метацентрични и субметацентрични 

като при някои от популациите доминиращи са 

метацентричните, а при други субметацентричните 

хромозомни двойки. Сателити са регистрирани както на 

субметацентрични, така и на метацентрични хромозомни 

двойки. Данни за броя на проучваните таксони, средната 

дължина на хромозомите в изследваните кариологично 
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родове и за сумата от дължината на хаплоидния хромозомен 

набор са представени в Табл. 3. 

Изследвани са 97 популации. За всяка популация е 

посочен хромозомният брой, описан е кариотипът и е 

проследена изменчивостта посредством хромозомните 

индекси за асиметрия на кариотипа TF%, Ask%, Syi, A1, A, 

A2. Приложени са снимки на кариотипа, кариограма и 

идиограма. Резултатите от изследването са сравнени с 

данни на други изследователи. 

 

Табл. 3. Данни за представителите на подсем. 

Chenopodioideae в българската флора; сума от 

дължината на хаплоидния хромозомен набор (Hcl, μm).  
*посочен е известният по литературни данни хромозомен брой 

 

 Род 
Брой 

видове 
2n 

Средна 

дължина на 

хромозомите 

Hcl 

1. Atriplex 8 18, 36 1.5-2.3 μm 15.22-31.82 

μm 

2. Blitum 2 18, 36 1.72-2.79 μm 20.95-31.78 

μm 

3. Ceratocarpus 1 18*  - - 

4. Chenopodias 

trum 

2 18 1.89-3.18 μm 17.01-28.68 

μm. 

5. Chenopodium 8 вида, 

2 под- 

Вида 

18, 36, 

54 

0.95-2.26 μm 14.08-46.54 

μm 

6. Corispermum 1 18 0.77-2.69 µm 13,42-13,45 

μm 

7. Dysphania 5 16, 18, 

32, 36 

1.15-2.16 μm 11.41-38.83 

μm 

8. Halimione 2 36*  - - 

9. Lipandra 1 18 2.34-2.98 µm 21.02-26.80 

μm 

10. Oxybasis 4 18 1.32-1.99 μm 11.85-17.88 

μm 
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V.1.4. Подсем. Salicornioideae 

Подсем. Salicornioideae включва 15 рода и около 90 

вида, широко разпространени по засолени местообитания 

(Kadereit & al. 2006b; Kapralov & al. 2006). Обитават 

крайбрежни или вътрешноконтинентални засолени влажни 

или преовлажнени местообитания. Kühn (1993) посочва 

като най-характерна особеност за видовете в това 

подсемейство, че са сукулентни растения, с редуцирани 

листа, класовидни съцветия, цветове с до 3-4 околоцветни 

листчета. 

В българската флора подсем. Salicornioideae е 

представено с 1 род – Salicornia. Според данните за 

хромозомните числа на видовете в рода, редица 

изследователи ги разделят на две групи – диплоидни с 2n = 

18 и тетраплоидни с 2n = 36 (Piirainen 1991, Davy & al. 

2001). В групата на диплоидните се включват S. pusilla, S. 

ramosissima и S. europaea, а към втората група се посочват 

S. dolichostachya, S. fragilis и S. nitens. 

За флората на България до този момент са съобщавани 2 

вида от род Salicornia – Salicornia europaea L. и Salicornia 

ramosissima Woods (Йорданов и др. 1966; Асьов, Петрова 

2012), които поради морфологичното сходство и 

затрудненото им разграничаване се включват в Salicornia 

europaea agg. (Uotila 2015). 

Salicornia europaea се посочва за засолените пясъци и 

глини край Черноморското крайбрежие. 

Salicornia ramosissima се съобщава за засолените 

територии в Дунавската равнина и край Черноморското 

крайбрежие. 

Изследвани са 2 популации. За всяка популация е 

описан кариотипът и е проследена изменчивостта 

посредством хромозомните индекси за асиметрия на 

кариотипа TF%, Ask%, Syi, A1, A, A2. Приложени са снимки 

на кариотипа, кариограма и идиограма. 
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V.1.5. Подсем. Salsoloideae 

В това подсемейство са отнесени два рода на сем. 

Chenopodiaceae от българската флора – Petrosimonia Bunge 

и Salsola L.  

За флората на България до този момент е съобщаван 1 

вид от род Petrosimonia – Petrosimonia brachiata Bunge 

(Йорданов и др. 1966; Асьов, Петрова 2012). 

У нас видът се посочва за Южното Черноморско 

крайбрежие – Атанасовското езеро, Поморийското езеро и 

солниците на гр. Поморие. 

В българската флора род Salsola е представен с 2 вида – 

Salsola tragus L. (= S. ruthenica) и Salsola soda L. (Йорданов 

и др. 1966; Асьов, Петрова 2012). 

Salsola tragus e с по-широко разпространение в 

страната. Видът формира популации по крайбрежните 

засолени пясъци, на рудерализирани терени, край пътища 

до 600 m н.в. Посочва се и като плевел в окопни култури. 

Salsola soda е с по-ограничено разпространение по 

засолените пясъци на Черноморското крайбрежие и по 

засолени територии край с. Стралджа, Ямболско до 200 m 

н.в. 

Изследвани са 7 популации. За всяка популация е 

описан кариотипът и е проследена изменчивостта 

посредством хромозомните индекси за асиметрия на 

кариотипа TF%, Ask%, Syi, A1, A, A2. Приложени са снимки 

на кариотипа, кариограма и идиограма. Резултатите са 

сравнени с данни на други изследователи. 

 

V.1.6. Подсем. Suaedoideae 

Подсем. Suaedoideae включва род Bienertia, който е 

представен с 2 вида и род Suaeda, който включва над 110 

вида (Kapralov & al. 2006). Представителите на това 

подсемейство са сред характеризиращите таксони на 
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вътрешноконтиненталните халофитни съобщества, а също 

така и в крайморските солени блата и езера. 

В българската флора подсем. Suaedoideae е представено 

само с видове от род Suaeda. За флората на България до 

този момент се съобщават 3 вида от род Suaeda – Suaeda 

altissima Pall., Suaeda maritima (L.) Dumort., Suaeda 

heterophylla Bunge (Делипавлов и др. 1966; Андреев 1993; 

Делипавлов, Чешмеджиев 2003; Асьов, Петрова 2012). 

Suaeda altissima се среща по засолени почви край 

Черноморското крайбрежие и в състава на някои от 

вътрешните солени ливади и засолени територии в 

Пловдивско и Сливенско до 200 m н.в. 

Suaeda maritima (=Suaeda salsa (L.) Pall.) формира 

популации на крайбрежни засолени територии вкл. езера и 

солници край Черноморското крайбрежие. 

Suaeda heterophylla обитава засолени пясъци и глинести 

места край Черноморското крайбрежие и по дигите на 

солниците. 

Направената таксономична ревизия в род Suaeda 

показа, че видът S. heterophylla е неправилно съобщен за 

българската флора и следва да отпадне от състава ú. 

Изследвани са 15 популации на Suaeda maritima и 

Suaeda altissima. За всяка проучвана популация е описан 

кариотипът и е проследена изменчивостта посредством 

хромозомните индекси за асиметрия на кариотипа TF%, 

Ask%, Syi, A1, A, A2. Приложени са снимки на кариотипа, 

кариограма и идиограма. Резултатите са сравнени с данни 

на други изследователи. 

 

 

 

 

http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=7276-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DSuaeda%2Baltissima%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=12653-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DSuaeda%2Bmaritima%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=18271-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DSuaeda%2Bmaritima%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=12367-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DSuaeda%2Bheterophylla%26output_format%3Dnormal
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V.2. Морфологична изменчивост, хорология и 

екологични изисквания на консервационно значимите 

таксони от сем. Chenopodiaceae и на видовете от род 

Salsola 

 

V.2.1. Petrosimonia brachiata 

Род Petrosimonia е един от най-малките родове в сем. 

Chenopodiaceae. По данни на различни изследователи 

представителите му са между 11 и 15 вида, разпространени 

в Югоизточна Европа, Централна и Югозападна Азия (Zhu 

& al. 2003; Berberoglu & al. 2004; Atamov & al. 2006; 

Toderich & al. 2009; Uotila 2011; Krasnova & al. 2013; Ibrahim 

2014). Единственият представител на рода Petrosimonia 

brachiata е защитен от Закона за биологичното 

разнообразие (2002) и е включен в Червената книга на Р 

България в категория „критично застрашен“ (Стоева 2015). 

Среща се предимно в доминирани от Salicornia europaea L. 

съобщества и лимитиращ фактор за неговото 

разпространение се явява почвеното засоляване. Видът 

принадлежи към листните сукуленти еухалофити (Wucherer 

& al. 2005). 

Обект на настоящото морфологично изследване са 

двете известни до този момент популации на Petrosimonia 

brachiata от Атанасовското и от Поморийското езеро. 

Популацията от Поморийското езеро е разположена западно 

от Музея на солта покрай езерото и е с дифузна структура, 

площ от около 2460 m
2
 и приблизителна численост над 1500 

индивиди. Съобществото е типично халофитно, доминирано 

от Petrosimonia brachiatа. Придружаващи видове са Suaeda 

maritima (L.) Dumort, Bassia hirsuta (L.) Asch., Salicornia 

europaea L., Atriplex tatarica L., Suaeda altissima Pall., 

Artemisia santonicum L., Aster tripolium L. и др. 

Популацията от Атанасовското езеро е разположена 

край пътя Бургас – Поморие и е с дифузна пространствена 
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структура, площ от около 92 m
2 

и численост между 240-300 

индивиди. Съобществото е типично халофитно, доминирано 

от Salicornia europaea. Придружаващи видове са Bassia 

hirsuta, Petrosimonia brachiatа и др.  

 

Изисквания на P. brachiata към почвените условия 

За да се уточнят изискванията на вида към почвените 

условия, от територията на всяка популация са взети 

почвени проби. Данните от почвените анализи показват, че 

в двете изследвани територии от Поморийското и 

Атанасовското езеро е налице процес на засоляване в 

почвите. Стойностите на ЕС са над 1.7 mS/cm (Фиг. 6). 

 

 
 

Фиг. 6. Стойности на електропроводимост (EC), 

mS/cm
-1

 в почвени проби от Поморийското езеро и 

Атанасовското езеро. 

 

Пробите се характеризират с различна степен на 

засоляване: от слаба до висока степен, със стойности на ЕС 

от 1.7 до 42.6 mS/cm. На Фиг. 6 са представени 

минималните, средните и максималните стойности на 

електропроводимостта (EC), mS/cm на почвените проби. 
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Установява се също и разлика в нивото на засоляване 

между изследваната територия от Поморийското езеро и 

тази от Атанасовското езеро. Така например почвените 

проби от територията на Атанасовското езеро се 

характеризират с по-високо ниво на засоляване, в сравнение 

с изследваната територия край Поморийското езеро. 

Отчетените минимални стойности на EC = 1.78 mS/cm за 

проби от Поморийското езеро са по-ниски от отчетените 

стойности за пробите от Атанасовското езеро, където 

стойностите на EC = 2.59 mS/cm. Същата тенденция се 

наблюдава за средните и максималните стойности. 

Максималните стойности на пробите от Атанасовското 

езеро с EC = 42.6 mS/cm са в пъти по високи от 

максималните стойности, измерени в проби от 

Поморийското езеро с EC = 12.61 mS/cm. 

В изследваната територия от Атанасовско езеро почвите 

се класифицират като Езерни солончаци, характеризиращи 

се с високо съдържание на водоразтворими соли, с наличие 

на глина, макар и в ниски граници, което води до задържане 

на базични елементи в почвения поглъщателен комплекс 

(Shishkov & Kolev 2014). Изследваната територия от 

Поморийското езеро е представена от алувиални наноси 

(Бендерев 2010), с преобладаване на песъчливата фракция и 

с много ниска поглъщателна способност. Поради по-

високото съдържание на водорозатворими соли в пробите 

от Атанасовското езеро, реакцията на изследваните почви е 

алкална със стойности на pH (H2O) между 8 и 9.2. В 

изследваната територия от Поморийското езеро 

съдържанието на водоразтворими соли в почвените проби е 

по-ниско, поради което и почвената реакция е неутрална до 

алкална със стойности на рН (H2O) между 7.1 и 8.9 (Фиг. 7). 

Неутралната и слабо алкалната реакция е характерна за 

солончаците с хлориден или сулфатен тип на засоляване, 

докато силно алкалната реакция е индикатор за наличие на 
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по-високо от 5% съдържание на натриеви катиони в 

почвения поглъщателен комплекс (Shishkov & Kolev 2014). 

 

 
 

Фиг. 7. Стойности на рН (H2O) в почвени проби  

от Поморийското езеро и Атанасовското езеро. 

 

Проведените химични изследвания потвърждават, че 

алкалната реакция и високата засоленост се дължи на 

наличието най-вече на водоразтворими хлориди и сулфати 

като стойностите им варират от 0.43 до 21 meq/100 g (Табл. 

4). 

В почвените проби не са установени водоразтворими 

карбонати. Съдържанието на водоразтворими сулфати и 

бикарбонати е ниско – от 0.02 до 0.93 meq/100 g са 

сулфатите и от 0.15 до 1.35 meq/100 g съответно са 

бикарбонатите. По-високото съдържание на хлориди в 

изследваните почви не е изненада, тъй като морската вода 

съдържа над 40 g/l водоразтворими соли, главно натриеви. 
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Табл. 4. Съдържание на водоразтворими соли в 

почвените проби от Атанасовското и Поморийското 

езеро. 

 

 

Kolev & al. (2013) съобщават, че концентрациите на 

хлоридите в морската вода на Черно море са по-високи (Cl
-
 

= 47.40) at,%, в сравнение с тези на бикарбонатите и 

карбонатите НСО3
-
 = 2.09 и CO3

-
 = 0.26 at,%. 

По отношение на съдържанието на хлориди в пробите, 

концентрациите на хлориди в пробите от територията на 

Атанасовското езеро са по-високи, отколкото в 

изследваните наносни почви от територията на 

Поморийското езеро, съответно между 3.8 и 21 meq/100 g и 

между 2.7 и 9.5 meq/100 g (Фиг. 8). 

 

Вътрепопулационна и междупопулационна изменчивост 

Вътрепопулационната изменчивост е проследена на 

базата на вариационния коефициент (Табл. 5). Стойностите 

му са различни при отделните белези на всяка популация и 

между двете популации. Получените данни сочат, че при 

двете изследвани популации вегетативните белези са по-

силно изменчиви от генеративните. 

Вид соли 
Минимални 

стойности 

Средни 

стойности 

Максимални 

стойности 

HCO3
-
, meq/100 g 0.15 0.31 1.35 

SO4
2-

, meq/100 g 0.02 0.26 0.93 

Cl
-
, meq/100 g 0.43 5.57 21.0 
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Фиг. 8. Съдържание на Cl
-
, meq/100 g в почвените  

проби от Поморийското и от Атанасовското езеро. 

 

Получените резултати за Petrosimonia brachiata 

потвърждават данните за други видове от сем. 

Chenopodiaceae в българската флора, за които е установена 

същата закономерност (Grozeva & Cvetanova 2008, 2011, 

2013). 

При популацията от Атанасовското езеро висока 

изменчивост е регистрирана за 7 от изследваните 18 белези: 

дължината на съцветието (V=57.17); височина на стъблото 

(V=36.65); дължина (V=31.32) и ширина (V=24.31) на 

прицветника; дължина (V=25.75) и ширина (V=23.02) на 

петурата на приосновен лист; съотношение между 

дължината и ширината на приосновен лист (V=23.02). При 

останалите изследвани белези е установено средно ниво на 

изменчивост (V=13-20). 

При популацията от Поморийското езеро висока 

изменчивост е регистрирана за 9 от изследваните 18 белези: 

дължината на съцветието (V=52.17); височина на стъблото 

(V=40.17); съотношение между дължината и ширината на 
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приосновен лист (V=29.08); дължина (V=26.99) и ширина 

(V=24.11) на петурата на приосновен лист; дължина 

(V=26.37) и ширина (V=23.77) на прицветника; дължина на 

петурата на връхен лист (V=22.38); диаметър на цвета 

(V=20.65). При останалите изследвани белези е установено 

средно ниво на изменчивост (V=13-20). 

Статистически значими различия между двете 

популации са регистрирани за белезите, характеризиращи 

височината на стъблото и дължината на съцветията, 

следвани от тези, характеризиращи долностъбловите (при-

основните) листа (Табл. 5). Не са установени статистически 

значими различия при белезите, характеризиращи семената. 

Височината на стъблото при двете изследвани 

популации е с твърде различни стойности (Фиг. 9). При тази 

от Поморийското езеро, където Petrosimonia brachiatа е 

доминиращ вид, стойностите на този белег са два пъти по-

високи, в сравнение с популацията от Атанасовското езеро. 

Различия се наблюдават и за белезите описващи размерите 

на листната петура и на прицветниците като отново 

индивидите от популацията край Поморийското езеро са с 

по-големи размери на листните петури и на прицветниците. 

Вероятни причини за регистрираните различия в 

размерите на стъблото, листните петури и прицветниците 

между двете популации, съгласно извършените наблюдения 

и анализи, биха могли да са както регистрираните различия 

в почвеното засоляване, така и установените различия в 

кариотипа. При двете популации кариотипът е от 6 двойки 

метацентрични и 2 двойки субметацентрични хромозоми, 

2n = 12m + 4sm като при популацията от Атанасовското 

езеро кариотипът се отличава с присъствието на сателити на 

една от двойките субметацентрични хромозоми, 2n = 12m + 

2sm + 2sm-SAT. 
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Табл. 5. Средна аритметична, (х̅) и стойности на 

вариационния коефициент, (v%) за изследваните 

популации на Petrosimoia brachiata за всеки от 18
-те 

белега. Относителен дял на междупопулационната 

изменчивост в общата (ssb %). 

 
№ белег Атанасовско езеро Поморийско езеро ssb 

 х̅ v х̅ v  

1 120.00 36.65 260.35 40.17 77 

2 13.80 25.75 14.00 26.99 83 

3 0.93 23.02 1.19 24.11 56 

4 14.80 27.83 11.80 29.08 62 

5 0.00 0.00 0.00 0.00 58 

6 5.23 15.62 4.73 22.38 65 

7 1.07 14.13 0.98 13.11 62 

8 4.96 18.65 4.82 19.26 58 

9 0.00 0.00 0.00 0.00 69 

10 18.23 57.17 24.33 52.17 54 

11 2.94 31.32 3.38 26.37 72 

12 0.79 24.31 0.85 23.77 57 

13 3.72 25.45 3.97 22.17 63 

14 1.53 20.32 1.59 20.65 71 

15 0.00 0.00 0.00 0.00 66 

      16 1.35 12.54 1.36 11.30 52 

      17 0.88 17.36 0.85 19.88 51 

      18 1.56 15.52 1.62 15.83 53 
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Фиг. 9. Сравнителна характеристика на белезите 

височина на стъблото, дължина на петурата на 

приосновни и връхни листа, дължина на прицветниците 

на изследваните популации на Petrosimonia brachiata от 

Поморийското и Атанасовското езеро. 
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Резултатите от сканингелектронно-микроскопските 

изследвания сочат, че между двете популации няма 

съществени различия в качествените белези (Фиг. 11). 

Стъблата на всички изследвани индивиди са слабо 

наребрени, светло зелени, сивозелени до червеникави в 

началото на вегетацията и червеникави по време на цъфтеж 

и плодоносене, гъсто покрити с ресничести власинки (Фиг. 

10 А; Фиг. 11 А). 

Листните петури на долно- и горностъбловите листа са 

линейни, по-рядко линейно-елиптични с остър и/или 

заострен връх, целокраен ръб и добре видима средна жилка, 

сивозелени, приседнали, гъсто овласени с ресничести 

власинки (Фиг. 10 А; Фиг. 11 B, C). 

При всички изследвани индивиди прицветниците са 

тясно ланцетни, лодковидно извити и стеснени в горната си 

част, с остър връх, обхващащи плътно околоцветните 

листчета като винаги са по-дълги от тях, сивозелени, сочни, 

гъсто покрити с ресничести власинки (Фиг. 10 B; Фиг. 11 

D). 

Околоцветните листчета са 5, тясно ланцетни, с остър 

връх, сраснали в основата си, сивозелени, гъсто овласени с 

прилегнали ресничести власинки (Фиг. 11 D). По време на 

цъфтеж околоцветните листчета са ± сочни (Фиг. 10 A, B), в 

началото на плодоносене придобиват хрущялна 

консистенция и в края на фенофазата, вероятно под натиска 

на нарастващия плод, се разцепват на тънки надлъжни 

ленти и се отделят. 

Плодникът е с удължено яйцевиден яйчник, късо 

стълбче и две тънки близалца (Фиг. 11 D). 

Тичинките са 5, сраснали в горната си част в диск, 

почти равни по дължина с прицветниците (Фиг. 10 A, B; 

Фиг. 11 E). Тичинковите торбички са с много характерно 

срастване на върха (Фиг. 10 B; Фиг. 11 D, E), което е с 
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дължина 0.2-0.3 mm и закрепва така тичинките помежду им, 

че придобиват чадъровидна форма.  

 

 
Фиг. 10. Petrosimonia brachiata: A) връхни части на 

стъблото с листа и цветове; B) цвят с прицветници; C)-

D) плод. 

Между двете популации не са установени 

статистически значими различия в морфологията на полена. 

Поленът на P. brachiata е сферичен, разсеянопоров тип, 

17.7-20.8 µm в диаметър (Фиг. 11, F). Орнаментацията на 

екзината е с микрошипчета. Порите са цилиндрични, 0.8-1.2 

µm в диаметър. 

Перикарпът e жълтеникав, полупрозрачен, неовласен, 

със слоеста структура и със силно нагъната повърхност, 

несраснал със семенната обвивка (Фиг. 10 C, D; Фиг. 11 G). 
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Фиг. 11. Сканингелектронно-микроскопски снимки 

на Petrosimonia brachiata Bunge: A) стъбло – 

овласяване; B) лист – изглед отгоре; C) лист – изглед 

отдолу; D) цвят; E) тичинки; F) полен; G) плод; H) 

семенна повърхност.  
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Семената са вертикални, овални, сплеснати. Семенната 

обвивка е с тъмно сива до черна багра, ясно набраздена под 

формата на силно удължени бримки по ръба и периферните 

части от двете страни на семето и по-слабо – в централните 

части (Фиг. 11 H). 

 

Морфологична характеристика на Pеtrosimonia brachiatа 

 

Едногодишно трeвисто растение, покрито с 

многоклетъчни неразклонени ресничести власинки с 

дължина 0.06-1.4 mm (Фиг. 11 A-C; Фиг. 12). 

Стъблото е с височина (10.7)22.5 – 46(55) cm, 

изправено, многоръбесто, разклонено от основата, често 

почервеняващо (Табл. 5, Фиг. 12). 

Листата са срещуположни, приседнали, сочни. 

Листната петура e с размери (7)13.8 – 14(23) mm × (0.6)0.93 

– 1.19(2) mm, зелена до сивкаво зелена (Табл. 5; Фиг. 10 A, 

B). Петурите на приосновните (долностъбловите) листа са 

линейни, целокрайни, с остър връх. Съотношението между 

дължината и ширина на петурите на приосновните и 

средните листа е в границите на (8)9.6 – 10.88(14). Връхните 

(горностъбловите) листа са с линейна или тясно линейна 

петура, целокрайни, с остър връх. Съотношението между 

дължината и ширината на връхните листа е в границите на 

(4.2)5.44 – 5.81(6.5). 

Цветовете приседнали, по 2–3(5) в малки групички, 

формиращи класовидни съцветия (Фиг. 10 A, B). Двуполо-

вите цветове са с диаметър (1.6)1.72 – 1.74(1.8) mm, а 

женските са с диаметър (1.6) 1.65 – 1.72(1.8) mm (Табл. 5). 

Околоцветните листчета 3-5 бр., целокрайни, с остър връх, 

сраснали само в основата и гъсто покрити с ресничести 

покривни власинки (Фиг. 10 A, B; Фиг. 11 D), запазващи се 

при плода. Тичинките са от 3 до 5, сраснали в горната си 
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част в диск, почти равни по дължина с прицветниците (Фиг. 

10 A, B; Фиг. 11 E). 

 

Фиг. 12. Petrosimonia brachiata – общ изглед. 
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Тичинковите торбички са с много характерно срастване на 

върха с дължина 0.2-0.3 mm (Фиг. 10 B; Фиг. 11 D, E), което ги 

закрепва така, че придобиват чадъровидна форма. Поленът е 

разсеянопоров тип, с диаметър 28-25 µm (Фиг. 11 F). 

Близалцата са 2 броя. 

Перикарпът е жълтеникав, полупрозрачен, несраснал със 

семето, с характерна структура, наподобяваща силно удължени 

и леко вдлъбнати бримки в централната част (Фиг. 11 G). 

Семената са хоризонтални, удължени, с размери (1.2)1.36 – 

1.7(1.8) × (0.7)0.8 – 0.85(0.9) mm (Табл. 5). Съотношението 

между дължината и ширината им е в границите на 1.6 – 2. 

Семенната обвивка е тъмно сива до черна, с характерна 

скулптура от двете страни под формата на плитки, пресичащи 

се, силно удължени надлъжни и по-къси напречни нарези, 

формиращи мрежовидна структура (Фиг. 11 H). 

 

Екологични изисквания на Petrosimonia brachiata 

Petrosimonia brachiata е доминиращ или асектаторен вид в 

халофитните съобщества формирани край Атанасовското и 

Поморийското езеро върху слабо до средно засолени почви 

(Фиг. 12, 13). Най-често придружаващи видове в съобществата 

са едногодишни халофити от сем. Chenopodiaceae като Suaeda 

maritima, Bassia hirsuta, Salicornia europaea, Atriplex tatarica.  

Отрицателно действащ фактор върху популацията на вида 

край Поморийското езеро е антропогенното въздействие (Фиг. 

13, 14). През територията на популацията преминава път през 

дигата и растенията са подложени на утъпкване. В 

непосредствена близост до популацията е установено 

нерегламентирано сметище. В южната й част периодично се 

изхвърлят строителни отпадъци.  

При популацията от Атанасовското езеро отрицателно 

въздействащи фактори през 7-годишния период на наблюдения 

не са регистрирани. Антропогенно въздействие не е забелязано. 
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Фиг. 13, 14. P. brachiata – изглед от популацията 

край Поморийското езеро.
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V.2.2. Bassia hirsuta (L.) Asch. 

Bassia hirsuta (L.) Asch. обитава засолени пясъци и 

глини по морското крайбрежие на България и по брега на 

крайморските солени езера и е един от характеризиращите 

таксони в пионерните халофитни съобщества, обитаващи 

хиперхалинните черноморски езера и солници (Цонев, 

Гусев 2015). Основна заплаха за популациите на вида е 

засиленото антропогенно въздействие по Черноморското 

крайбрежие, което често води до нарушаване на 

естественото равновесие в крайбрежните екосистеми, а в 

някои случаи и до пряко увреждане и унищожаване на 

растения. Понастоящем e защитен вид от Закона за 

биологичното разнообразие (2002) и е включен в Червена 

книга на Р България т. 1. (Стоева 2015b) в категория 

„застрашен“.  

Проследена е вътрепопулационната и междупопу-

лационната морфологична изменчивост при изследваните 5 

популации на Bassia hirsuta. Представени са данни за 

морфологията на полена. Проучени са изискванията на вида 

към почвената реакция и засолеността на почвата, посочени 

са и екологичните му предпочитания. Потърсени са 

корелационни зависимости между степен на морфологично 

сходство, екологични условия, почвени условия и 

кариологична изменчивост. Въз основа на резултатите от 

изследването е направена морфологична характеристика на 

Bassia hirsutа.  
 

V.2.3. Род Suaeda Scop. 

Род Suaeda Scop. е един от сравнително големите 

родове, чийто представители обитават влажни и засолени 

пясъци и глини. Българските му представители се срещат 

предимно в доминирани от Salicornia europaea L. 

съобщества. Съобществата, които образуват са редки за 
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страната, тъй като се формират основно на местата на 

отдавна пресушени солници и части от лагуната. 

Според последните експертни оценки на българската 

флора, съобществата на Salicornia europaea и на другите 

едногодишни халофити в т.ч. и видовете от род Suaeda са 

сред застрашените от изчезване съобщества в България, 

поради което са включени в Червена книга на Р България т. 

3. (Цонев & Гусев 2015) към категорията „застрашено 

местообитание”. 

Въпреки строгите природозащитни мерки, състоянието 

на видовете от род Suaeda в страната се променя твърде 

динамично, следвайки промените на околната среда. 

За флората на България се посочват 3 вида от род 

Suaeda – S. maritima (L.) Dum, S. altissima (L.) Pall., S. 

heterophylla Bunge. Първите 2 вида са описани за страната 

от Velenovsky (1891) във Flora Bulgarica, а Suaeda 

heterophylla се съобщава от Velenovsky (1898) във Flora 

Bulgarica supplementum за пясъците около Поморие. 

Стоянов, Стефанов (1933) изключват Suaeda heterophylla от 

състава на българската флора като посочват, че видът е 

неправилно определен. Йорданов и др. (1966) отново 

възстановяват Suaeda heterophylla за българската флора и 

като характерни разграничителни белези за вида определят 

наличието на гръбен ръб на най-малко 3 от околоцветните 

листчета. Freitag & al. (2001), Zhu & al. (2003) посочват като 

характерни разграничителни белези за Suaeda heterophylla 

наличие на добре развити напречни криловидни придатъци 

по околоцветните листчета на всички цветове, които 

срастват в основата си в дисковидно образувание с 

диаметър 1.5-2.5 mm. Въз основа на направената 

таксономична ревизия на депозираните в българските 

научни хербариуми образци определени като Suaeda 

heterophylla беше потвърдено решението на Стоянов, 

Стефанов (1933), че видът Suaeda heterophylla е неправилно 
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посочен за българската флора и следва да отпадне от 

състава ú. 

Изследвани са 15 популации с морфологични 

особености характерни за Suaeda altissima и Suaeda 

maritima. Проследена е вътрепопулационната, междупопу-

лационната и междувидовата морфологична изменчивост. 

Представени са данни за морфологията на полена. 

Проучени са изискванията на Suaeda altissima и Suaeda 

maritima към почвената реакция и засолеността на почвата, 

посочени са и екологичните им предпочитания. Потърсени 

са корелационни зависимости между степен на 

морфологично сходство, екологични условия, почвени 

условия и кариологична изменчивост. Въз основа на 

резултатите от изследването е направена морфологична 

характеристика на двата вида. 
 

V.2.4. Сравнителен морфологичен анализ на видовете от 

род Salsola L. 

Род Salsola L. включва около 130 вида, по-широко 

разпространени в Средиземноморието, Европа, Азия, Южна 

Африка, Австралия и Северна Америка (Wilson 1984, 

Pyankov & al. 2001, Mosyakin 2003). По-голямата част от 

представителите му са рудерални и плевелни видове. Друга 

част са халофити, обитаващи крайбрежни и вътрешнокон-

тинентални засолени територии. 

В българската флора родът е представен с два вида – 

Salsola tragus L. (= S. ruthenica) и Salsola soda L. (Йорданов 

и др. 1966; Асьов, Петрова 2012). В комплексното 

популационно проучване са включени 6 популации на двата 

вида от Южното Черноморско крайбрежие. Проследена е 

морфологичната изменчивост, описана е морфологията на 

полена. Установено е, че те могат да бъдат разграничени и 

по типа овласяване на листната петура, размерите и броя на 

порите на полена, хромозомния брой. Проучени са 
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изискванията на Salsola tragus и Salsola soda към почвената 

реакция и засолеността на почвата, посочени са и 

екологичните им предпочитания. 

 

V.3. Обобщение 

V.3.1. Кариологична изменчивост и еволюционни 

механизми в сем. Chenopodiaceae 

Сем. Chenopodiaceae е представено в България с 16 рода, 51 

вида и 2 подвида, които са отнесени към 6 подсемейства – 

Betoideae, Camphorosmoideae, Chenopodioideae, Salicornioideae, 

Salsoloideae, Suaedoideae. 

За представителите на семейството от българските им 

популации са установени диплоидни (2n = 2х = 16, 18), 

тетраплоидни (2n = 4х = 32, 36) и хексаплоидни (2n = 6х = 

54) хромозомни числа. Диплоиден хромозомен брой е 

регистриран за общо 31 вида – 2n = 16 за 1 вид и 2n = 18 за 

30 вида; тетраплоиден хромозомен брой за общо 9 вида и 1 

подвид – 2n = 36 за 8 вида и 1 подвид, 2n = 32 за 1 вид; 

хексаплоиден хромозомен брой 2n = 54 за 4 вида и 1 

подвид. Behnke & Mabry (2012) посочват, че около 50% от 

таксоните в сем. Chenopodiaceae са полиплоиди. 

Полиплоидията е един от най-важните цитогенетични 

механизми в еволюцията на растенията (Levin 2002, Bennett 

2004), тъй като се явява основен двигател за по-бързата 

специализация на видовете (Hiremath & Salimath 1991). 

Stebbins (1958) посочва, че при растенията полиплоидията 

обикновено осигурява на видовете по-голяма адаптивност и 

по-често се среща при многогодишните видове. 

Представителите на сем. Chenopodiaceae в българската 

флора са предимно едногодишни растения. Регистрирани са 

основни хромозомни числа х = 9 и х =8. Behnke & Mabry 

(2012) посочват, че основното хромозомно число в разред 

Caryophyllales e х = 8, но сем. Chenopodiaceae е едно от 

четирите семейства в разреда, при което основното 
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хромозомно число за голяма част от таксоните е х = 9. 

Нашите данни са в пълно съответствие с посочените от 

Behnke & Mabry (2012). Установени са 2 типа хромозоми – 

метацентрични и субметацентрични. Сателити са 

наблюдавани както на субметацентрични, така и на 

метацентрични хромозомни двойки. 

За представителите на подсем. Betoideae по 

литературни данни се съобщават хромозомни числа 2n = 18, 

36, 54; 2n = 35, 37. Различни изследователи (Sharma & Dey 

1967; Seman 1983; Schmidt & al. 1994) описват кариотипа на 

видовете от род Beta като състоящ се от 2 типа – 

метацентрични и субметацентрични дребни хромозоми. 

Coons (1975) посочва хибридизацията, полиплоидията, 

анеуплоидията и дисплоидията като основни еволюционни 

механизми за таксоните от род Beta. 

За представителите на подсем. Camphorosmoideae е 

съобщаван диплоиден хромозомен брой 2n = 12, 18. 

Регистрираното в род Camphorosma основно число x = 6 е 

най-ниското основно хромозомно число в разред 

Caryophyllales (Behnke & Mabry 2012). За видовете от род 

Bassia – B. hirsuta; B. laniflora; B. prostrata; B. scoparia е 

установен диплоиден хромозомен брой 2n = 18 и основно 

хромозомно число x = 9. Доминиращи в кариотипа при 

всички популации на видовете в рода са метацентричните 

хромозоми. Сателити са наблюдавани на една от двойките 

субметацентрични хромозоми при 2 популации на Bassia 

hirsuta. Средната дължина на хромозомите варира от 1.65 до 

2.85 µm. Най-късата хромозома е с дължина 1.21 µm, а най-

дългата – 4.33 µm. Дължината на хаплоидния хромозомен 

набор е от 14.88 до 25.44 µm. 

За представителите на подсем. Chenopodioideae е 

установен диплоиден 2n = 18; тетраплоиден 2n = 4х = 32, 36 

и хексаплоиден 2n = 6х = 54 хромозомен брой. Регистри-

рани са две основни хромозомни числа х = 8 и х = 9. По 
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литературни данни за култивирания вид Spinacia oleracea се 

съобщава диплоиден хромозомен брой 2n = 12 и основно 

хромозомно число х = 6. 

Основните еволюционни механизми, съгласно нашите 

данни, в подсем. Chenopodioideae са полиплоидията и 

дисплоидията. Полиплоидията е един от основните 

механизми в еволюцията на растенията, който влияе 

съществено върху биологичното разнообразие, динамиката 

и функционирането на екосистемите (Ainouche & 

Jenczewski 2010). При настоящото изследване полиплоидия 

е установена в 4 от 10
-те

 изследвани рода – Atriplex, Blitum, 

Chenopodium, Dysphania. Дисплоидия е регистрирана в род 

Dysphania. По литературни данни за представителите на род 

Atriplex и род Chenopodium се посочва като основен 

еволюционен механизъм и хибридизацията (Stutz 1978; 

Dvořák 1984c, 1986c, 1987). 

Преобладаващото хромозомно число в подсем. 

Chenopodioideae е 2n = 18. Установено е за изследваните 

популации на 20 вида: Atriplex prostrata; A. hortensis; A. 

sagittata; A. rosea; A. tatarica; Blitum virgatum; 

Chenopodiastrum murale; Chenopodiastrum hybridum; 

Chenopodium vulvaria; Chenopodium ficifolium; Chenopodium 

pratericola; Corispermum nitidum; Dysphania botrys; D. 

pumilio; D. schraderiana; Lipandra polysperma; Oxybasis 

chenopodioides; O. glauca; O. rubra; O. urbica. Доминиращи 

в кариотипа при по-голямата част от популациите на 

диплоидните видове са метацентричните хромозоми. 

Субметацентричните хромозомни двойки доминират в 

кариотипа на изследваните популации на Chenopodium 

pratericola (6m + 12sm); Atriplex rosea (6m + 12sm); 

Dysphania pumilio (8m + 10sm), както и за 5 от популациите 

на Dysphania botrys (4m + 12sm + 2sm-SAT; 18sm), 2 

популации на Oxybasis chenopodioides (2m + 16sm) и 1 

популация на Atriplex sagittata (8m + 10sm). Сателити при 
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диплоидните видове са регистрирани на субметацентрични 

хромозомни двойки. Средната дължина на хромозомите 

варира от 1.27 до 3.18 µm. Най-късата хромозома е с 

дължина от 0.8 µm, а най-дългата – 7.17 µm. Дължината на 

хаплоидния хромозомен набор е от 11.85 до 22.56 µm. 

Тетраплоиден хромозомен брой 2n = 4х = 32 е регистри-

ран за Dysphania ambrosioides. Доминиращи в кариотипа 

при 2 от изследваните 3 популации на вида са метацентрич-

ните хромозомни двойки. Сателити не са регистрирани. 

Средната дължина на хромозомите варира от 1.14 до 1.22 

µm. Най-късата хромозома е с дължина от 0.60 µm, а най-

дългата – 2.01 µm. Дължината на хаплоидния хромозомен 

набор е от 18.39 до 20.61 µm. 

Тетраплоиден хромозомен брой 2n = 4х = 36 е 

регистриран за 6 вида и 1 подвид: Atriplex micrantha; A. 

oblongifolia; A. patula; Blitum bonus-henricus; Chenopodium 

strictum; Chenopodium strictum subsp. striatiforme; Dysphania 

multifida. Доминиращи в установения за популациите на 

Atriplex micrantha; A. oblongifolia; A. patula; Chenopodium 

strictum; Chenopodium strictum subsp. striatiforme кариотип 

са метацентричните хромозомни двойки, а в установения за 

популациите на Blitum bonus-henricus кариотип 

преобладават субметацентричните двойки (8m + 28sm; 8m + 

26sm + 2m-SAT; 12m +24sm). В кариотипа на 5 от попула-

циите на Dysphania multifida доминират метацентричните 

хромозоми (16m + 20sm), а при останалите 2 – 

субметацентричните (20m + 16sm). Сателити са регистрира-

ни на метацентрични и на субметацентрични хромозомни 

двойки. Средната дължина на хромозомите варира от 1.01 

до 2.16 µm. Най-късата хромозома е с дължина от 0.68 µm, а 

най-дългата – 3.12 µm. Дължината на хаплоидния хромо-

зомен набор е от 18.20 до 38.83 µm. 

Хексаплоиден хромозомен брой 2n = 6х = 54 е 

регистриран за 4 вида и 1 подвид: Chenopodium opulifolium; 
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Chenopodium missouriense; Chenopodium probstii; 

Chenopodium album; Chenopodium album subsp. pedunculare. 

Доминиращи в кариотипа при всички проучвани популации 

на хексаплоидните видове са метацентричните хромозомни 

двойки. Сателити са регистрирани на метацентрични и на 

субметацентрични хромозомни двойки. Средната дължина 

на хромозомите варира от 0.95 до 1.72 µm. Най-късата 

хромозома е с дължина от 0.47 µm, а най-дългата – 2.88 µm. 

Дължината на хаплоидния хромозомен набор е от 26.66 до 

46.54 µm. 

За представителите на подсем. Salicornioideae е 

установен диплоиден хромозомен брой 2n = 2х = 18 и 

основно хромозомно число x = 9. Доминиращи в кариотипа 

на 2
-те

 популации на Salicornia europaea са метацентричните 

хромозоми (12m + 6sm). Сателити не са наблюдавани. 

Средната дължина на хромозомите варира от 1.05 до 1.06 

µm. Най-късата хромозома е с дължина от 0.87 µm, а най-

дългата – 1.36 µm. Дължината на хаплоидния хромозомен 

набор е от 9.47 до 9.51 µm. 

За представителите на подсем. Salsoloideae е установен 

диплоиден хромозомен брой 2n = 2x = 16, 18 и тетраплои-

ден хромозомен брой 2n = 4х = 36. Основните хромозомни 

числа в подсемейството са x = 9 и x = 8. Диплоиден 

хромозомен брой 2n = 16 е регистриран за Petrosimonia 

brachiata, 2n = 18 за Salsola soda и 2n = 36 за Salsola tragus. 

Доминиращи в кариотипа на популациите на изследваните 

видове от род Petrosimonia и род Salsola са метацентрич-

ните хромозоми. Сателити не са наблюдавани. Средната 

дължина на хромозомите варира от 1.64 до 2.83 µm. Най-

късата хромозома е с дължина от 1.03 µm, а най-дългата – 

3.18 µm. Дължината на хаплоидния хромозомен набор е от 

14.76 до 34.12 µm. 

За представителите на подсем. Suaedoideae е установен 

диплоиден хромозомен брой 2n = 2х = 18 и тетраплоиден 
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хромозомен брой 2n = 4х = 36. Основното хромозомно 

число е x = 9. Диплоиден хромозомен брой 2n = 18 е 

регистриран за Suaeda altissima, a за Suaeda maritima е 

установен диплоиден и тетраплоиден хромозомен брой 2n = 

18, 36. Доминиращи в кариотипа на популациите на 

изследваните видове са метацентричните хромозоми. 

Сателити не са наблюдавани. Средният размер на 

хромозомите варира от 1.86 до 1.92 µm. Най-късата 

хромозома е с дължина от 1.16 µm, а най-дългата – 4.76 µm. 

Сумата от дължината на хаплоидния хромозомен набор е в 

границите от 16.78 до 34.90 µm. 

Данните от Анализа на главните компоненти (PCA) за 

изчислените при всички изследваните 133 популации на 42 

вида и 2 подвида от сем. Chenopodiaceae 6 индекси за 

асиметрия на кариотипа TF%, Ask%, Syi, A1, A2, A са 

представени на Фиг. 15 и Табл. 6. 

Изследваните популации се разделят на 2 основни 

групи според първи, втори и трети фактор на влияние. 

Първи фактор описва 98.8% от вариациите в индексите за 

асиметрия на кариотипа. Втори фактор описва 1,1%, а трети 

фактор 01%. 

Първата група включва популациите на род Atriplex и 

род Salsola. Популации на другите 11 изследвани рода 

Bassia, Blitum, Chenopodium, Chenopodiastrum, Lipandra, 

Oxybasis, Corispermum, Dysphania, Salicornia, Petrosimonia, 

Suaeda формират втората група. 

Най-значимо влияние, според фактор 1, има индексът 

на асиметрия Syi, следван от индекса Ask% и индекса TF%.  

Най-значимо влияние, според фактор 2, има индексът 

на асиметрия Syi и индексът Ask%, а според фактор 3 – 

индексът TF%. Тези данни дават основание да считаме  
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Фиг. 15. Диаграма на PCA на индексите за асиметрия на 

кариотипа при изследваните 133 популации на 42 вида и 

2 подвида от сем. Chenopodiaceae. 

 

стойностите на трите индекса за асиметрия (Ask%, TF% и 

Syi) за определящи при изследване асиметрията на 

кариотиповете в сем. Chenopodiaceae. 

Резултатите от Анализа на главните компоненти 

(PCA) за изчислените индекси на асиметрия на кариотипа 

(TF%, Ask%, Syi, A1, A2, A) след изключване на родовете  

 

Табл. 6. Стойности на факторите на влияние от PCA. 
Индекс Factor 1 

(98.8%) 

Factor 2 

(1.1%) 

Factor 3 

(0.1%) 

Factor 4 

(0.0%) 

A2 0.000499 0.000741 0.001453 0.307923 

TF% 0.426027 0.252204 0.868736 0.012483 

Ask% 0.564479 0.676368 -0.472949 -0.013658 

Syi 0.707007 -0.692011 -0.145817 0.000136 

A1 0.002253 0.006283 -0.018718 0.950500 

A 0.000128 0.000430 -0.001582 -0.037296 
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Atriplex и Salsola, представени на Фиг. 16 потвърждават 

данните от направения PCA на всички изследвани 42 вида и 

2 подвида. 

 

 
 

Фиг. 16. Диаграма на PCA на индексите за симетрия на 

кариотипа на изследваните таксони от сем. 

Chenopodiaceae с изключение на родовете Atriplex и 

Salsola. 

 

Отново популациите на видовете от 11
-те

 рода – Bassia, 

Blitum, Chenopodium, Chenopodiastrum, Lipandra, Oxybasis, 

Corispermum, Dysphania, Salicornia, Petrosimonia, Suaeda 

формират обща група. 

 

V.3.2. Морфологични особености и екологични 

предпочитания на Petrosimonia brachiatа, Bassia hirsuta и 

видовете от род Suaeda и род Salsola 

Едногодишните халофити от сем. Chenopodiaceae 

Petrosimonia brachiatа, Bassia hirsuta, Suaeda maritima, 

Suaeda altissima, Salsola soda са сред характеризиращите 

таксони в съобществата от едногодишни халофити в 

черноморските солени езера. Едногодишният им 
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биологичен тип, както и привързаността им към определени 

почвени условия (почвена реакция и засоленост) от една 

страна, а от друга страна интензивното развитие на 

крайморския туризъм в България и наблюдаваните промени 

във водната циркулация на солените езера, са сред 

основните причини местообитанието да бъде определено 

като „застрашено“. 

Данните от проведените изследвания на таксоните от 

тези местообитания показват, че с най-ограничено 

разпространение е Petrosimonia brachiata. Видът обитава 

влажни засолени пясъци и глини край Поморийското и 

Атанасовското езеро. Подходящи за развитието му са 

езерни солончаци и наноси с алкална до неутрална реакция 

и високо съдържание на водоразтворими хлориди и 

сулфати. Българските популации на Petrosimonia brachiata 

са с диплоиден хромозомен брой 2n = 2х = 16. При всяка от 

морфологично изследваните две популации на вида по-

голяма амплитуда на изменчивост е установена за 

вегетативните и по-малка амплитуда на изменчивост за 

генеративните белези. Установени са корелации между 

степен на морфологична изменчивост и различия в 

почвеното засоляване и в кариотипа. Най-силно изменчиви 

са белезите характеризиращи височина на стъблото, 

дължината на съцветията и размерите на долностъбловите 

листа. Най-консервативни са тези, характеризиращи 

размерите на семената, поради което те могат да бъдат 

считани като белези с най-голяма таксономична стойност. 

Доминираща в общата изменчивост е междупопулацион-

ната, което е в съответствие с по-малката площ и численост 

на популацията, и съответно сходните екологични условия в 

границите й. Стъблото, листата и цветовете на P. brachiata 

са гъсто покрити с многоклетъчни неразклонени ресничести 

власинки с дължина 0.06-1.4 µm. Поленът на P. brachiata е 

сферичен, разсеянопоров тип, 17.7-20.8 µm в диаметър. 
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Орнаментацията на екзината е от микрошипчета. Порите са 

цилиндрични, вдлъбнати, 0.8-1.2 µm в диаметър.  

С най-широко разпространение е Bassia hirsutа. Видът 

формира популации по засолени пясъци и глини край 

морското крайбрежие на България и по брега на 

крайморските солени езера. Подходящи за развитието му са 

почви с неутрална до слабо алкална почвена реакция и със 

средно до високо съдържание на водоразтворими хлориди и 

сулфати. За българските популации на вида е установен 

диплоиден хромоземен брой 2n = 2х = 18. При всяка от 

морфологично изследваните 5 популации по-голяма 

амплитуда на изменчивост е установена за вегетативните и 

по-малка амплитуда на изменчивост за генеративните 

белези. Висока изменчивост е отбелязана за 3 белега: 

дължина на съцветието; съотношение между дължината и 

ширината на петурата на връхните и на приосновните листа. 

Много ниска вътрепопулационна изменчивост е 

регистрирана за белезите характеризиращи размерите на 

семената, поради което те могат да бъдат считани като 

белези с най-голяма таксономична стойност. Доминираща в 

общата изменчивост е междупопулационната. По-голямо 

морфологично сходство по целия комплекс от количествени 

белези се наблюдава между популации със сходни 

екологични условия и сходство в кариотипа. Регистрирана е 

и известна зависимост между степен на морфологично 

сходство и географска близост. Стъблото, листата и 

цветовете на B. hirsuta са гъсто покрити с многоклетъчни 

неразклонени власинки с дължина 0.08-1.2 µm. Поленът на 

B. hirsuta е сферичен, разсеянопоров тип, 23-25 µm в 

диаметър. Орнаментацията на екзината е от микрошипчета. 

Порите са сферични, вдлъбнати, с диаметър 1.3-2.55 µm. 

Suaeda altissima и Suaeda maritima формират популации 

в халофитните съобщества край Черноморското крайбрежие 

върху слабо до средно засолени почви. Българските 
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популации на Suaeda altissima са с диплоиден хромозомен 

брой 2n = 2х =18, а за популациите на Suaeda maritima е 

установен тетраплоиден и диплоиден хромозомен 

брой 2n = 4х = 36, 2n = 2х = 18. 

При всяка от изследваните седем популации на Suaeda 

maritima по-голяма амплитуда на изменчивост е установена 

за вегетативните и по-малка амплитуда на изменчивост за 

генеративните белези. С висока до средна изменчивост при 

всички популации са белезите: дължина на съцветието; 

височина на стъблото; дължина на петурата на 

долностъбловите листа; съотношение между дължината и 

ширината на петурата на долностъбловите листа. Ниска до 

много ниска изменчивост е регистрирана за белезите, 

характеризиращи размерите на плода и семената като най-

консервативни са дължината на семето и съотношението 

между дължината и ширината на плода. Доминираща в 

общата изменчивост е междупопу-лационната. По-голямо 

морфологично сходство по целия комплекс от количествени 

белези се наблюдава между популации със сходни 

екологични условия. Регистрирана е и известна зависимост 

между степен на морфологично сходство на индивидите и 

географската близост на популациите, както и сходните 

почвени условия на тяхната територия. Данните от 

сканингелектронно-микроскопските изследвания сочат, че 

устицата са аномоцитен (безредноклетъчен) тип и 

парацитен (успоредноклетъчен) тип като преобладават 

последните. Поленът е сферичен, разсеянопоров тип, без 

перфорации на тектума като диаметърът му варира от 21.95 

до 25.81 µm, а този на порите от 1.95 до 2.23 µm. 

Орнаментацията на екзината е от микрошипчета. 

При всяка от изследваните шест популации на Suaeda 

altissima по-голяма амплитуда на изменчивост е установена 

за вегетативните и по-малка амплитуда на изменчивост за 

генеративните белези. Висока изменчивост е регистрирана 
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за белега височина на стъблото. Много ниска изменчивост е 

установена за белезите дължина на плода, съотношение 

между дължина и ширина на плода, съотношение между 

дължина и ширина на семето. Доминираща в общата 

изменчивост е междупопулационната. По-голямо морфо-

логично сходство по целия комплекс от количествени 

белези се наблюдава между географски близки популации, 

за които са установени сходни екологични условия. 

Регистрирана е и известна зависимост между степен на 

морфологично сходство на индивидите и установено 

сходство в кариотиповете им. Данните от 

сканингелектронно-микроскопските изследвания сочат, че 

устицата са аномоцитен (безредноклетъчен) тип и 

парацитен (успоредноклетъчен) тип като преобладават 

последните. Поленът е сферичен, разсеянопоров тип, без 

перфорации на тектума като диаметърът му варира от 22.07 

до 23.17 µm, а този на порите от 1.87 до 2.19 µm. 

Орнаментацията на екзината е от микрошипчета. 

Salsola soda и Salsola tragus формират популации по 

Черноморското крайбрежие на незасолени до слабо 

засолени почви със стойности на ЕС от 0.4 до 2.3 mS/cm и 

със слабо до средно алкална реакция на почвата. 

Българските популации на Salsola soda са с диплоиден 

хромозомен брой 2n = 2х = 18, а на Salsola tragus са с 

тетраплоиден хромозомен брой 2n = 4х = 36. Резултатите от 

морфологичното популационно проучване на Salsola soda и 

Salsola tragus показват, че освен по посочените в основните 

флорни източници разграничителни белези (Йорданов и др. 

1966; Андреев 1992; Делипавлов, Чешмеджиев 2003), 

индивидите от българските популации на двата вида могат 

да бъдат разграничени и по типа овласяване на листната 

петура, размерите и броя на порите на полена, хромозомния 

брой. По средната жилка на долната епидерма на листната 

петура на Salsola soda има от 3 до 5 бр. многоклетъчни, 
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неразклонени, лентовидни, прилегнали покривни власинки. 

По долната епидерма на листната петура на Salsola tragus 

има от 5 до 7 бр. многоклетъчни, неразклонени, игловидни, 

изправени покривни власинки. По стъблата, долната 

епидерма на листната петура и от двете страни на 

прицветниците на Salsola soda и Salsola tragus са 

разположени равномерно в редици устица парацитен 

(успоредноклетъчен) тип. 

При българските представители на род Salsola поленът 

е разсеянопоров тип, сферичен. Орнаментацията на 

екзината е от микрошипчета. Поленът на Salsola soda е с 

диаметър от 18.3 до 27.12 μm; с 44 до 54 пори с площ от 

4.36 до 8.61 μm
2
, диаметър от 1.5 до 1.85 и брой микро-

шипчета на площ от 100 μm
2
 от 129 до 150. Поленът на 

Salsola tragus е с диаметър от 28.3 до 33.2 μm; с 34 до 46 

пори с площ от 7.09 до 12.15 μm
2
 и с диаметър от 2.26 до 

3.71 μm и брой микрошипчета на площ от 100 μm
2
 от 119 до 

148. Установеният по-голям диаметър за полена на Salsola 

tragus, както и по-големи размери на порите и междупоро-

вите разстояния вероятно са повлияни от регистрираната 

при вида полиплоидия. 

 

VI. ИЗВОДИ 

Резултатите от настоящото проучване на сем. 

Chenopodiaceae в България, както и съществуващите 

литературни данни, дават основание да се направят 

следните основни изводи: 

1. Сем. Chenopodiaceae Vent. е представено в 

българската флора с 6 подсемейства – Betoideae, 

Camphorosmoideae, Chenopodioideae, Salicornioideae, 

Salsoloideae, Suaedoideae, 16 рода, 51 вида и 2 подвида. От 

тях в род Chenopodium се включват 8 вида и 2 подвида: 

Chenopodium vulvaria L.; Chenopodium ficifolium Sm.; 

Chenopodium pratericola Rydb.; Chenopodium strictum Roth; 



57 
 

Chenopodium strictum subsp. striatiforme (Murr) Uotila; 

Chenopodium opulifolium Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz; 

Chenopodium missouriense Aellen; Chenopodium probstii 

Aellen; Chenopodium album L.; Chenopodium album subsp. 

pedunculare (Bertol.) Arcang. 

2. От състава на българската флора отпада Suaeda 

heterophylla Bunge като неправилно определен. 

3. За кариологично изследваните изследваните 44 вида 

и 2 подвида от сем. Chenopodiaceae са установени 

диплоидни (2n = 2х = 16, 18), тетраплоидни (2n = 4х = 32, 

36) и хексаплоидни (2n = 6х = 54) хромозомни числа. 

Доминиращи са диплоидните (65.91%), следвани от 

тетраплоидните (22.72%) и хексаплоидните (11.37%) 

видове. Регистрирани са 2 типа хромозоми – метацентрични 

и субметацентрични. 

3.1. Хромозомният брой на Dysphania schraderiana, 

Bassia hirsuta, Bassia laniflora, Bassia prostratа, Suaeda 

maritimа, Corispermum nitidum, Petrosimonia brachiata и на 

видовете от род Atriplex, род Salicornia и род Salsola се 

съобщава и описва за първи път за страната. Кариотиповете 

на тези видове се описват за първи път от български 

популации. 

3.2. За представителите на подсем. Camphorosmoideae е 

регистриран диплоиден хромозомен брой; средна дължина 

на хромозомите от 1.65 до 2.85 µm; дължина на хаплоидния 

хромозомен набор от 14.88 до 25.44 µm. Доминиращи в 

кариотипа са метацентричните хромозоми. Сателити са 

регистрирани на субметацентрични хромозомни двойки. 

3.3. За представителите на подсем. Chenopodioideae е 

регистриран диплоиден, тетраплоиден и хексаплоиден 

хромозомен брой; средна дължина на хромозомите от 0.95 

до 3.18 µm; дължина на хаплоидния хромозомен набор от 

11.85 до 46.54 µm. Доминиращи в кариотипа при 65% от 

изследваните популации са метацентричните хромозоми. 

http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=9250-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DChenopodium%2Bopulifolium%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=21570-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DChenopodium%2Bopulifolium%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=12050-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DChenopodium%2Bopulifolium%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=77-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DChenopodium%2Bmissouriense%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=16042-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DChenopodium%2Bpedunculare%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=12367-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DSuaeda%2Bheterophylla%26output_format%3Dnormal
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Сателити са установени на метацентрични и на 

субметацентрични хромозомни двойки. 

3.4. За представителите на подсем. Salicornioideae е 

регистриран диплоиден хромозомен брой; средна дължина 

на хромозомите от 1.05 до 1.06 µm; дължина на хаплоидния 

хромозомен набор от 9.47 до 9.51 µm. Доминиращи в 

кариотипа са метацентричните хромозоми. Сателити не са 

наблюдавани. 

3.5. За представителите на подсем. Salsoloideae е 

регистриран диплоиден и тетраплоиден хромозомен брой; 

средна дължина на хромозомите от 1.64 до 2.83 µm; 

дължина на хаплоидния хромозомен набор от 14.76 до 34.12 

µm. Доминиращи в кариотипа са метацентричните 

хромозоми. Сателити не са наблюдавани. 

3.6. За представителите на подсем. Suaedoideae е 

регистриран диплоиден и тетраплоиден хромозомен брой; 

средна дължина на хромозомите от 1.86 до 1.92 µm; 

дължина на хаплоидния хромозомен набор от 16.78 до 34.90 

µm. Доминиращи в кариотипа са метацентричните 

хромозоми. Сателити не са наблюдавани. 

3.7. Най-симетрични кариотипове са установени за 

популации на Salsola soda, Dysphania pumilio, Chenopodium 

opulifolium, Blitum virgatum. 

3.8. Най-асиметрични кариотипове са регистрирани за 

популации на Dysphania botrys. 

4. При морфологично изследваните видове Bassia 

hirsuta, Petrosimonia brachiata, Suaeda maritima, Suaeda 

altissima, Salsola soda, Salsola tragus по-силно изразена в 

общата популационна изменчивост е междупопула-

ционната. Това в едни случаи се дължи на географската 

отдалеченост и съответно различията в екологичните 

условия, а в други главно на различията в почвените 

условия и особено на степента на засоляване и на почвената 
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реакция. Установени са корелации между степен на 

морфологична изменчивост и различия в кариотипа. 

4.1. Вътрепопулационната изменчивост като правило е 

по-слабо изразена, което е в съответствие с по-малката 

численост и ареал на популацията, и еднородните 

екологични условия в нейните граници.  

4.2. При българските представители на Bassia hirsuta, 

Petrosimonia brachiata, Suaeda maritima, Suaeda altissima, 

Salsola soda, Salsola tragus поленът е сферичен, 

разсеянопоров тип. Орнаментацията на екзината е от 

микрошипчета. Диаметърът на полена и на порите при 

отделните видове варират в различни граници като са 

установени зависимости между размерите им и нивото на 

плоидност. 

5. Основни еволюционни механизми в еволюцията на 

сем. Chenopodiaceae са полиплоидията, главно алополи-

плоидията и хромозомните преустройства. Дисплоидията се 

среща само в род Dysphania. Хибридизация се съобщава за 

род Atriplex, род Beta и сходните с Chenopodium album 

видове. 

 

VII. СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ НА 

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

VII.1. Приноси, съдържащи оригинални, нови за 

науката факти 

Уточнен е таксономичният състав на сем. 

Chenopodiaceae в България. Семейството включва 6 

подсемейства, 16 рода, 51 вида и 2 подвида. Посочен е 

съставът на Chenopodium s. str. 

Доказано е отпадането на 1 вид от състава на 

българската флора. 

За първи път върху български материали е установен 

хромозомният брой и е описан кариотипът на 19 вида. 
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Потвърден е хромозомният брой и е описан кариотипът 

на 25 вида и 2 подвида. 

Посочени са основните механизми в еволюцията на сем. 

Chenopodiaceae. 

За първи път е извършено комплексно популационно 

проучване на Bassia hirsuta, Petrosimonia brachiata, Suaeda 

maritima, Suaeda altissima, Salsola soda, Salsola tragus от 

българските им популации, въз основа на което са 

установени морфологичните особености, екологичните 

изисквания и хорологията на видовете като за първи път е 

описана и морфологията на полена им. 

VII.2. Методи, използвани за първи път при 

изследването на Bassia hirsuta, Petrosimonia brachiata, 

Suaeda maritima, Suaeda altissima, Salsola soda, Salsola 

tragus в България 

За първи път се прилага сканингелектронно-

микроскопският метод за по-детайлно изследване 

морфологията на видовете и за тяхното коректно 

разграничаване.  

За първи път се използва ANOVA методът за оценка 

участието на вътрепопулационната и междупопулационната 

изменчивост в общата изменчивост на видовете. 

За първи път при изследването на видовете в България е 

използван популационният подход и Клъстърният анализ, 

което е от важно значение за изясняване степента на 

сходството и различията между популациите им. 

VII.3. Приноси с научно-приложен характер 

Кариологичните и морфологичните данни за сем. 

Chenopodiaceae могат да бъдат използвани за актуализиране 

на издания като Хромозомни атласи, Флора на Република 

България, Определители.  

Данните от комплексното популационно проучване на 

едногодишните халофити от черноморските солени езера и 

черноморското крайбрежие са от значение за оценка на 
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състоянието им и предприемане на мерки за опазване на 

популациите и на местообитанията им. 

VII.4. Приноси с потвърдителен характер 

Българските представители на подсем. Camphoros-

moideae, подсем. Salicornioideae, подсем. Salsoloideae и 

подсем. Suaedoideae са предимно халофити, обитаващи 

засолени пясъци и глини край Черноморското крайбрежие, 

засолените терени около черноморските езера и солници, 

по-рядко се срещат по каменливи терени от крайбрежието и 

във вътрешните засолени територии. 

Сред представителите на подсем. Betoideae и подсем. 

Chenopodioideae преобладават рудералните и плевелните 

видове. 

 

VIII. ПРЕПОРЪКИ 

 

1. Да продължат усилията за откриване популации на 

Halimione pedunculata (L.) Aellen, Halimione portucaloides 

(L.) Aellen, Ceratocarpus arenarius L., Camphorosma 

monspeliaca L., Camphorosma annua Fall. 

2. Сред икономически важните плевели за страната да 

бъде включен и инвазивният северноамерикански вид 

Chenopodium probstii Aellen, който поради обилната си 

семепродуктивност представлява сериозна опасност за 

аграрното производството и за агроекосистемите. 

3. При бъдещи кариологични изследвания в сем. 

Chenopodiaceae за проследяване изменчивостта на 

кариотипа е препоръчително да се използват индексите за 

асиметрия на кариотипа Ask%, TF%, Syi, за които при 

настоящото изследване е установена най-висока степен на 

достоверност. 
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Х. KARYOLOGICAL AND MORPHOLOGICAL 

STUDIES OF CHENOPODIACEAE FAMILY IN 

BULGARIA 

(summary) 

The aim of the study is investigating the karyological 

variability and evolutionary mechanisms in Chenopodiaceae and 

clarifying the morphological variability, ecology, chorology and 

the state of populations of the conservationally significant taxa 

and species of the Salsola genus. 

The following tasks were proposed to achieve the main 

goal: summarizing the available literature dealing with the 

issues in the Chenopodiaceae family with an accent on species 

occurring in Bulgaria; study of the morphology of herbarium 

specimens from the Bulgarian scientific herbaria (SO, SOM, 

SOA) and from our own collections; establishing the 

chromosome number of the studied species in the family; 

describing the karyotype of the studied populations and the 

recorded karyological variability; tracing the intrapopulation, 

interpopulation and interspecies morphological variability of 

conservationally significant taxa in the family and the species 

from Salsola genus; specifying their chorology and their 

ecological requirements; tracing the interrelations and 

interdependencies of the various types of variability on each 
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level of study; to make an attempt to clarify the evolutionary 

mechanisms in the family. 

To solve the tasks set the following descriptive and 

analytical methods were used: cytological; comparative-

morphological, including scanning electron microscopic; 

variational statistic, including Cluster analysis (CA) and 

Principal component analysis (PCA). 

 The karyological study comprises 133 populations of 44 

species and 2 subspecies of 13 genera of Chenopodiaceae 

family. The chromosome number has been determined on 

kasting squash samples on metaphase plates following the 

methodology by Grozeva (2007). To determine and compare the 

established karyotypes the following parameters were used and 

calculatd: type and length of chromosomes by the method of 

Grif & Agapova (1986); sum total of the haploid chromosome 

number length (hcl); average length of chromosomes in the 

haploid set; karyotype asymmetry indices A1 and A2 by Romero 

Zarko (1986); index TF% by Huziwara (1962); indexс Ask% by 

Arano (1963); index Syi by Greilhuber and Speta (1976); index 

А by Watanabe & al. (1999); the four categories by Stebbins 

(1971) – SKS. To establish the magnitude of the effect of the 

asymmetry indices the Principal component analysis (PCA) was 

used. 

 The morphological population study of Bassia hirsutа, 

Petrosimonia brachiata and the species from the Suaeda genus 

and Salsola genus was carried out based on quantitative and 

qualitative features, the latter recorded visually. The results from 

the morphometrical data were statistically processed with the 

Statistica 10 for Windows. The level of intrapopulation 

variability is assessed by the values of the variation coefficient 

for the specific features. To determine the relative share of 

intrapopulation and interpopulation variability of each 

quantitative feature of the species studied, the One-Way 

АNOVA Analysis was used and for studying the taxonomic 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3833747/#B5
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3833747/#B21
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structure of populations and species in the entire feature set - 

Cluster Analysis was applied. The scanning electron microscope 

method was used for more detailed study of the morphology of 

vegetative and generative organs. The chorology of species was 

established on the basis of available herbaria specimens in the 

three scientific herbaria (SOM; SO; SOA); from reference data 

and personal collections.  

 As a result of the conducted study it has been established 

that Chenopodiaceae family is represented in Bulgaria by 16 

genera, 51 species and 2 subspecies, referred to 6 subfamilies – 

Betoideae, Camphorosmoideae, Chenopodioideae, 

Salicornioideae, Salsoloideae, Suaedoideae. Of these 

Chenopodium genus comprises 8 species and 2 subspecies: 

Chenopodium vulvaria L.; Chenopodium ficifolium Sm.; 

Chenopodium pratericola Rydb.; Chenopodium strictum Roth; 

Chenopodium strictum subsp. striatiforme (Murr) Uotila; 

Chenopodium opulifolium Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz; 

Chenopodium missouriense Aellen; Chenopodium probstii 

Aellen; Chenopodium album L.; Chenopodium album subsp. 

pedunculare (Bertol.) Arcang. Of the Bulgarian flora 

components Suaeda heterophylla Bunge is excluded as wrongly 

determined. 

For the representatives of the Chenopodiaceae family from 

their Bulgarian populations diploid (2n = 2х = 16, 18), 

tetraploid (2n = 4х = 32, 36) and hexaploid (2n =6х = 54) 

chromosome number have been established. Dominating are the 

diploid (65.91%), followed by tetraploid (22.72%) and 

hexaploid (11.37%) species. A total of 2 chromosome types 

have been registered – metacentric and submetacentric. The 

karyotype of each studied population has been described, 

variability has been traced based on the chromosome index 

values. The chromosome number of Dysphania schraderiana, 

Bassia hirsuta, Bassia laniflora, Bassia prostratа, Suaeda 

maritimа, Corispermum nitidum, Petrosimonia brachiata and 

http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=9250-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DChenopodium%2Bopulifolium%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=21570-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DChenopodium%2Bopulifolium%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=12050-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DChenopodium%2Bopulifolium%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=77-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DChenopodium%2Bmissouriense%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=16042-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DChenopodium%2Bpedunculare%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=12367-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DSuaeda%2Bheterophylla%26output_format%3Dnormal
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the species of Atriplex genus, Salicornia genus and Salsola 

genus are reported for the first time in the country. The 

karyotypes of these species have been described for the first 

time from Bulgarian populations. The chromosome number of 

25 species and 2 subspecies has been confirmed and the 

karyotype of each studied population has been described. The 

most symmetrical karyotypes have been found for populations 

of Salsola soda; Dysphania pumilio; Chenopodium opulifolium; 

Blitum virgatum. The most asymmetrical karyotypes have been 

registered for populations of Dysphania botrys. 

In the morphologically tested species Bassia hirsuta, 

Petrosimonia brachiata, Suaeda maritima, Suaeda altissima, 

Salsola soda, Salsola tragus intrapopulation, interpopulation 

and interspecies variability have been studied. It has been found 

that in total population variability interpopulation one is more 

pronounced. In some cases this is due to the geographical 

distance and, consequently, the differences in environmental 

conditions and, in others, mainly to the differences in soil 

conditions and especially the degree of salinisation and the soil 

reaction. Correlations between degree of morphological 

variability and differences in karyotype have been recorded. 

Intrapopulation variability is, as a rule, less pronounced in all 

species, which is in line with the smaller number and area of the 

population and the homogeneous ecological conditions within 

its borders. The type of hairiness, the stoma and pollen 

morphology have been studied in detail. For the Bulgarian 

representatives of Bassia hirsuta, Petrosimonia brachiata, 

Suaeda maritima, Suaeda altissima, Salsola soda, Salsola 

tragus pollen is of the pantoporous type, spherical, with surface 

growths. The pollen and pore diameter in the different species 

vary within a range of boundaries, with established 

dependencies between their dimensions and ploidy level. Based 

on the study data a morphological characterization of Bassia 
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hirsuta, Petrosimonia brachiata, Suaeda maritima, Suaeda 

altissima has been made. 

The basic evolutionary mechanisms in the evolution of the 

Chenopodiaceae family – polyploidy, mainly allopolyploidy and 

chromosome reconstructions, have been established. Disploidy 

has been registered only in the genus Dysphania. Hybridization 

by reference data is reported for Atriplex genus, Beta genus and 

the species related to Chenopodium album. 


