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1. УВОД 
 
Продуктивността на пчелните семейства е пряко свързана със  

здравословното им състояние и устойчивостта на заболявания. Болестите не 
само намаляват добивите на пчелни продукти, но и довеждат до влошаване на 
качествата им, като създават опасност за здравето на хората. Естествен 
механизъм за борба с болестите  при пчелите е “хигиенното поведение”, 
което се унаследява в потомството. Това поведение е свързано с 
установяването и изхвърлянето на заразени и умрели ларви и пчели извън 
кошера, като по този начин се ограничава разпространението на заразата вътре 
в пчелното семейство.  

След като в Европейския съюз  влиза в сила Наредба за забрана 
употребата на сулфонамиди и антибиотици в пчеларството (Council Regulation 
(EEC) No 2377/90), се стига  до прекратяване използването на тези медикаменти, 
което от своя страна,  води до масово загиване на голям брой пчелни семейства. 
В резултат на това вниманието на научни работници и пчелари се насочва към 
отглеждане на пчели с високо ниво  на естествен имунитет, в т.ч. с висока степен 
на проява на хигиенно поведение. В отговор на Council Regulation (EEC) No 
2377/90 в нашата страна се прилага Заповед № РД- 0913/ 14.01.2003 г. на 
Министъра на земеделието и горите за пълна забрана употребата в 
пчеларството на антибиотици и сулфонамиди и други химиотерапевтици за 
лечение и профилактика на пчелите (ДВ бр. 8/ 28.01.2003г.). 

Във връзка с опазване здравето на пчелите и запазване на местната пчела, 
в България са провеждат изследвания по отношение степента на проява на 
хигиенно поведение при пчелните семейства. Независимо от получените до сега 
резултати, е необходимо разширяване на проучванията, главно в посока 
установяване на връзката на хигиенното поведение с различни биологични 
признаци на пчелите работнички, усъвършенстване на селекционните програми 
и създаване на устойчиви към заболявания пчелни семейства с цел повишаване 
на икономическата ефективност от пчеларството. 
 

2.  ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 
 
Целта на настоящия дисертационен труд е да се определи степента на 

проява на хигиенното поведение на пчели работнички (Apis mellifera L.) и 
връзката му с основни морфологични и биохимични признаци. 
 
            Задачи: 
 

1. Тестване на пчелни семейства за степен на проява на хигиенно поведение 
и формиране на групи 

2. Сравнително проучване на някои биологични и биохимични признаци. 
2.1. Морфологични изследвания 
2.1.1. Сравняване на класичекия метод на измерване, чрез  бинокулярна 

лупа МБС – 1 със съвременен метод с използване на компютърна 
програма AutoCAD 

2.1.2. Морфологични измервания на части от тялото 
2.2. Определяне химичния състав на тялото на пчели работнички 
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2.3. Определяне количеството на лизоцим и общ белтък в хемолимфата 
на пчели работнички от семейства с различна проява на хигиенно 
поведение  

2.4. Изоензимен анализ 
3. Определяне влиянието на пчелата майка върху степента на проява на  

хигиенно поведение 
 

3.  МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 
 
3.1. Материали 
 
Проучванията са проведени през активния пчеларски сезон на 2015, 2016 

и 2017 година. 
През посочените периоди е извършено тестване на пчелни семейства за 

степен на проява на хигиенно поведение и са изследвани биологичните 
признаци свързани с размери на хитинените части на тялото на пчелите, 
съдържание на общ белтък и лизоцим в хемолимфата, химичен състав на тялото 
и направена алоензимна характеристика по MDH -1 и EST- 3. 
За тестване са използвани пчелни семейства с пчели от местното отродие на 
Apis mellifera L. 

През пчеларския сезон на 2015 г. и 2016 г. е извършено тестване за степен 
на проявление на хигиенно поведение на 99 пчелни семейства от 10 пчелина в 
различни райони на страната и с различно стопанско направление (фиг.1): 

-  Учебен пчелин на Тракийски университет, гр. Стара Загора (под 50 пчелни 
семейства) - тествани 9 пчелни семейства; 

-  Пчелин към ИЖН, Костинброд (под 50 пчелни семейства) - тествани 10 
пчелни семейства; 

-  Пчелин към ОСЖЗ гр. Смолян (под 50 пчелни семейства) - тествани 10 
пчелни семейства; 

- Майкопроизводен пчелин с. Димовци общ. Гурково (над 50 пчелни 
семейства) - тествани 10 пчелни семейства; 

-  Майкопроизводен пчелин гр. Ловеч (над 50 пчелни семейства) - тествани 
10 пчелни семейства; 

-  Пчелин ,,Дружината“ - с. Войводиново, общ. Пловдив (под 50 пчелни 
семейства)  - тествани 10 пчелни семейства; 

-  Пчелин с. Окоп, общ. Тунджа (над 50 пчелни семейства) -тествани 10 
пчелни семейства; 

-  Пчелин с. Маджерито, общ.Стара Загора (под 50 пчелни семейства) - 
тествани  10 пчелни семейства. 

- Пчелин с. Брестовица, общ. Николово, обл. Русе (над 50 пчелни 
семейства) – тествани 10 пчелни семейства; 

- Пчелин с. Сулица, общ. Стара Загора (над 50 пчелни семейства) - 
тествани 10 пчелни семейства. 
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Фиг. 1. Географско разположение на тестваните пчелини 
 

От всяко тествано пчелно семейство са взети сборни проби млади пчели 
(до около 15-дневна възраст). Пчелите (по 60 броя) са съхранявани в 
денатуриран етилов спирт до отпрепариране на хитинени части на тялото за 
морфометрични измервания. 

За получаване на хемолимфа са сформирани сборни проби от по 250-300 
пчели. Събраната хемолимфа е съхранявана във фризер до извършване на 
анализите. 

От 30 пчелни семейства с различна проява на хигиенно поведение при 
всички пчелини са взети  сборни проби от по 25  пчели за определяне 
съдържанието на сухо вещество и суров протеин в тялото им. 

За изоензимен анализ са използвани сборни проби от пчели, взети от 25 
пчелни семейства с различна проява на хигиенно поведение. В анализа са 
включени 1150 броя пчели работнички. До провеждане на анализа пробите 
пчели са съхранявани във фризер    (- 18°C).  

 
3.2. Методи 
 
3.2.1. Тестване на пчелните семейства за степен на проява на 
хигиенно поведение 
Тестването на пчелните семейства за хигиенно поведение е извършено по 

модифициран метод (Гургулова и кол., 2003), различен от този на Taber and 
Gilliam (1988) и подобен на приложения от Петров (1997). Тестването се 
извършва в следната последователност: 

- избор на подходящи пчелни семейства – подбрани са семейства 
изравнени по сила, хранителни запаси и по количество на запечатаното 
работническо пило; 

- избор на подходяща пита – подбрани са пити с най-големи площи 
запечатано работническо пило;  

- избор на подходящ участък от питата;  
-  очертаване на определеното поле за тестване; 
За очертаване на полето на тестване е подготвен квадратен шаблон с 

размери 5 х 5 cm. (100 бр. работнически килийки). Шаблонът се забива на 
определен участък от питата със запечатано работническо пило.  
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Предварително в определения участък се отчита броя на незапечатаните 
килийки. Капачета на килийките със запечатано пило  се пробиват с 
ентомологична игла номер 1 (без да се разрушават) с цел умъртвяване на 
какавидите. Поставеният шаблон остава до края на опита в кошера. 

След 24 и 48 часа от надупчването очертания участък се проверява и се 
отчитат 3 вида килийки:  

-   с отпечатани капачета,  но непочистени (О); 
-   с отпечатани капачета и почистени (ОП); 
-   със запечатани капачета (З). 

В зависимост от времето и степента на почистване, пчелните семейства 
са разделени на 2 групи: хигиенични - семействата, които почистват повече от 
95% от килийките на очертания квадрат до 48-ия час от надупчването; 
нехигиенични - тези, при които остават непочистени килийки в участъка след 48-
ия час. От групата на хигиеничните пчелни семейства е отделена група 
суперхигиенични, които почистват над 95% от килийките на очертания участък 
до 24-ия час от надупчването; 

 
 

3.2.2. Морфометрични измервания на хитинените части на тялото на 
пчели работнички 
 
Всяка пчела е разчленена на: хоботче; предно дясно крило; задно дясно 

краче; трети тергит; четвърти тергит; трети стернит; четвърти стернит и са 
приготвени микроскопски препарати. 

Измерването на хитинените части на тялото на пчелите  е извършено в 
лабораторията на секция „Пчеларство“ на Аграрния факултет при Тракийски 
университет, Стара Загора по два метода:  на Алпатов (1948) с бинокулярна лупа   
и чрез компютърна програма AutoCAD. С AutoCAD са направени  измервания на 
хитинените части на тялото на 1980 пчели работнички, а по метода на Алпатов 
(1948) 11040 измервания на 480 броя пчели. Сравнителният анализ между двата 
метода е направен с 480 броя пчели. 
 

Метод на Алпатов (1948) 
 
При работа по метода на Алпатов (1948) е използвана бинокулярна лупа 

МБС - 1 с окуляр микрометър при увеличение 16-32 пъти в зависимост от 
конкретния признак. 

Всички размери,  получени в брой деления от мерителната скала на 
бинокулярната лупа,  са преизчислени в милиметри по съответния коефициент, 
в зависимост от увеличението: при обектив 2 деленията са умножени по 
коефициент 0,050; при обектив 4 - по коефициент 0,025; при обектив 7 - по 
коефициент 0,015.  

На базата на някои от измерванията са изчислени кубитален индекс (по 
Goetze, 1964), тарзален индекс по Алпатов (1948)  и повърхност на восъчното 
огледалце по формулата на Bornus (Бижев и Ван, 1975) по следните формули: 

 

Кубитален индекс =  
  𝑎  

b
,        (3.2.2.1) 

 
където: a – първа част на кубиталната клетка 

      b – втора част на кубиталната клетка 
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Тарзален индекс (%)=
ширина на стъпалното членче

дължина на стъпалното членче
 .100,            (3.2.2.2) 

 

P =
88

100
 . π. 

𝑎.b

4
 ,          (3.2.2.3) 

 
където: Р е повърхността на восъчното огледалце  
             π = 3,14 
             𝑎 - дължината на восъчното огледалце  
             b - ширината на восъчното огледалце 
 

Метод на измерване с AutoCAD (2015) 
 
За да бъдат измерени чрез програмата AutoCAD приготвените 

микроскопски препарати (предметни стъкла) са сканирани на копирна машина за 
документи CANON CLC 2620 при разделителна способност 600x600 dpi. Всички 
получени изображения са записани на файлове в TIF формат. За да бъде 
известен размера на снимката, която се получава, предметните стъкла при 
сканиране са подредени върху скенера в ограниченията на размер А4 (297x210 
mm). Обектите са сканирани в реални размери и цвят. Преди въвеждане на 
изображението в работното поле (Model) е начертан работен прозорец с 
посочените по-горе размери (297x210 mm). 

От приготвените микроскопски препарати са измерени следните 
екстериорни признаци: 

- обща дължина на хоботчето - обектив 4 и окуляр 8;  
- дължина на предно крило - обектив 2 и окуляр 8;  
- ширина на предно крило - обектив 2 и окуляр 8;  
- дължина на първа и втора част на кубиталната клетка - обектив 7 и 

окуляр 8; 
- дължина на бедрото на задно дясно краче - обектив 4 и   окуляр 8;  
- дължина на пищяла на задно дясно краче - обектив 4 и    окуляр 8;  
- дължина и ширина на първото стъпално членче на  задно дясно краче 

обектив 4 и окуляр 8;  
- дължина на трети  и четвърти тергит - обектив 4 и окуляр 8;  
- ширина на трети и четвърти тергит - обектив 2 и окуляр 8;  
- разстояние между израстъците на трети и четвърти тергит - обектив 2 

и окуляр 8;  
- дължина на трети и четвърти стернит - обектив 4 и окуляр 8;  
- ширина на трети и четвърти стернит - обектив 4 и окуляр 8; 
- дължина и ширина на лявото восъчно огледалце на трети и четвърти 

стернит - обектив 4 и окуляр 8;  
- разстояние между восъчните огледалца на трети и четвърти стернит - 

обектив 4 и окуляр 8. 
 

За установяване точността на методите е извършено контролно измерване 
на участъци от милиметрова хартия и използване на калибровъчен блок (Gauger 
Block) модел 1 и 10 mm (Certificate of Calibration N 1409914, Mitutoyo Corporation 
Miyazaki Plant, Japan). 
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3.2.3. Определяне химичния състав на тялото на пчели работнички  
 
Анализът на химичния състав на тялото на цели пчели  е извършен в 

Научно-изследователската лаборатория към Аграрния факултет на Тракийски 
университет. Определено е съдържанието на влага в тялото на цели пчели и 
суров протеин (в проценти спрямо  сухото вещество). Приложени са следните 
методи: 

- Влага (%) - тегловен анализ (гравиметрия) по БДС - SR ISO 
5984; 

- Протеин (%) - по Kjeldahl, БДС - SR ISO 5983. 
За определяне съдържанието на суров протеин в проби от цели пчели е 

приложен метода на Kjeldahl. 
Анализите са извършени на апарат FOSS Kjeltec TM 8400. 

 
3.2.4. Определяне количеството на общ белтък и лизоцим  в 
хемолимфата на пчели работнички 
 
Хемолимфата е получена чрез тънка пастьорова пипета между втори и 

трети тергит. От всяко семейство е взета сборна проба  от 1ml хемолимфа. 
Определянето на общия белтък на хемолимфата е извършeно по метода 

на Биорет (Стамболова и кол., 1978). Анализирани са 26 броя проби хемолимфа. 
Съдържанието на лизоцим в хемолимфата на пчели работнички е 

определено при 29 броя проби. Нивото на лизоцимната активност на 
хемолимфата на пчелите от тестваните семейства е определено по метода на 
Мотавкина и кол. (1979), модифициран от Костов и Боновска (1983) – по 2 
повторения за всяка проба хемолимфа. За тест се използва жива култура от 
Micrococcus lisodeikticus, която се лизира специфично от лизоцима.  

Предварително се изготвя Стандартна крива от различни разреждания на 
сух лизоцим 
   

Анализите за определяне на лизоцим и общ белтък са извършени в 
Националната референтна лаборатория «Здраве на пчелите» при НДНИВМИ гр. 
София.  

Данните от проучването са обработени със съответния програмен пакет 
на програма Statistica. Чрез анализа на вариансите (ANOVA) за всеки модел са 
получени средното на най-малките квадрати (LSM) и оценките на средното на 
най-малките квадрати (LSE), представляващи сумите от квадратите, пресмятани 
като отклонение от средната стойност на признака, получена от модела. 

 
3.2.5. Изследване на изоензими и отчитане на полиморфизъм по 
малатдехидрогеназа 1 и естераза 3 
 
За целта на настоящото алоензимно проучване са използвани имагинални 

форми (пчели работнички) български медоносни пчели. В проучването са 
включени, както пчелни семейства, подложени на селекционен контрол, така и 
неконтролирани пчелни популации. Изследвани са по 46 проби от 25 пчелни 
семейства (общо 1150 пчели), с различно хигиенно поведение.  

Изоензимният анализ е проведен посредством камера, конструирана от 
Трувелер и Нефедов, в химичната лаборатория на Биологическия факултет при 
Пловдивския университет ,,Паисий Хилендарски''. Изследвани са две ензимни 
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системи - малатдехидрогеназа 1 (malate dehydrogenase, MDH-1, EC 1.1.1.37) и 
естераза 3 (esterase, EST-3, EC 3.1.1). Използван е двуслоен гел (концентриращ 
и разделителен) с различни стойности на pH (6,7 и 8,9), като за моделен е приет 
варианта на 7,5%-на концентрация на разделящия полиакриламиден гел. 
Анализът е извършен в  следната последователност: 

 
» Подготовка на материала 
 
Изследвани са индивидуални тотални екстракти от пчели работнички. 

Всеки отделен индивид е стриван в епруветка тип „Eppendorf“ с  кварцов пясък, 
в екстрахиращ разтвор (0,8М трис-фосфатен буфер с pH 6,7), разреден  с 
дестилирана вода в отношение 1:7, с последващо екстрахиране на пробите за 
18ч./4°C и центрофугиране на хомогената за 15 мин., при 5000 об./мин. и 
температура 4°C. За електрофоретичния анализ е използван по 10 µl тотален 
екстракт (надутаечна течност) от всяка проба. До началото на 
електрофоретичния анализ пробите са съхранявани при температура -20°С. 

        
» Подготовка на камерата на Трувелер и Нефедов 
 
В апарата се налива разделителен гел и се изчаква да полимеризира за 

около 1-1,5 ч., като на следващия ден се добавя концентриращ гел и се поставят 
гребените за оформяне на джобчета във всяка плака, в които се накапва 
тоталния екстракт. За полимеризиране на концентриращия гел апаратът се 
осветява интензивно посредством изкуствено осветление, за да се прояви 
каталитичното действие на рибофлавина. Използвани са  0,05М електроден 
(трис-0,2М глицинов) буфер за камерите, с pH 8,3 и работен  буфер (330 ml 
буфер за камерите и 2,670 L д.H2O). 

За  проследяване визуално движението на фронта по време на  
електрофорезата, тъканният екстракт е смесван предварително с 60% разтвор 
на захароза (в съотношение 2:1) и оцветяван  с бромфенолблау.  

 
» Електрофоретичен анализ 
 

     Електрофоретичното разделяне е осъществявано в трис- глицинов буфер с 
рН 8,3 при температура 4°С за около 3 ч.  За целта е приложена методика на 
Daevis, (1964) и първа система на Maurer (1971), в 7,5% полиакриламиден гел. 
Електрофорезата е проведена в две буферни системи - трис-хлоридна (с рН 8,9) 
и трис-фосфатна (с рН 6,7), при първоначално напрежение 200V и 100mA и 
последващо 300V и 150mA.  
 

» Проявяване на полиакриламидните плаки 
 
След протичане на електрофорезата апаратът се разглобява, изваждат се 

геловите плаки и се поставят  в специфичен буфер за съответната ензимна 
система, за да се запази каталитичната активност. Към буфера се добавят 
субстрати и оцветители, при необходимост коензими и активатори, за да протече 
реакцията с участие на изследваният ензим.     

Третирането на гелните плаки със субстрат, специфичен за изследвания 
ензим, довежда до положителна реакция – тъмно петно, на мястото където е 
мигрирал протеина. След електрофорезата геловете се поставят в 0,035М 



12 
 

фосфатен буфер с pH 7,1 съдържащ нужните субстрати и кофактори за 
инкубация при температура 37°C на тъмно за 20 минути. Добавя се 
активнобагрещ компонент и се инкубира до проявяване. 

 
» Проявяване на малатдехидрогенази (НАД – зависими) 
 
За проявяването на тази изоензимна група, са приготвяни следните 

разтвори и компоненти:  
А. 1. 2,5 g Na2HPO4 – до 500 ml дестилирана вода 
А. 2. 2,05 g КН2РО4 – до 500 ml дестилирана вода 
Чрез смесването на 84 ml от разтвор А.1. и 16 ml от разтвор А.2. се приготвя 

буфер с рН 7,3. 
В. 1. 0,2 g MgCl2 – до 100 ml дестлирана вода 
В. 2. 0,013 g NaCl – до 100 ml дестилирана вода  
Полученият чрез смесване на 6 ml от разтвор В.1. и 3 ml от разтвор В.2. нов 

разтвор се прибавя към буфер А. 
С. НАД (Nicotinamide adenine dinucleotide, NAD) – за MDH – 0,035 g  в 3,5 ml 

от буфер А 
NBT (Nitroblautetrazolium) – 0,030 g  в 3 ml  от буфер А 
PMS (Phenazine methosulfate) – 0,0015 g  в 1,5 ml от буфер А. 
За изявяването на малатдехидрогенази (НАД-зависими) е използвана 

следната субстратна система,  до краен обем 10 ml: 
1,447 ябълчна киселина (D L Malic acid) 
6 ml дестилирана вода 
0,860 g NaOН 
 
» Проявяване на неспецифични естерази (карбоксилестераза, 

арилестераза, ацетилестераза, холинестераза) 
 
За проявяването им е използван фосфатен буфер с рН 7,0, приготвен по 

следния протокол: 
А. 15,6 g NaH2PO4.2 H2O – до 500 ml дестилирана вода 
В. 35,8 g Na2HPO4 – до 500 ml дестилирана вода 
Фосфатният буфер с pH 7,0 е приготвен чрез смесването на 39 ml от 

разтвор А и 61 ml от разтвор В. 
За изявяването на неспецифичните естерази е използвана следната 

субстратна система: 
α – нафтилацетат натриева сол – 0,010 g  
ß – нафтилацетат натриева сол – 0,020 g 
Fast blue – 0,050 g 
При анализирането на електрофореграмите, означаването на фракциите 

се осъществява в съответствие с електрофоретичната им подвижност, като за 
стандарт се използва подвижността на най-често срещаните изоформи  
(подвижност 100).  

Разчитането на електрофоретичните плаки  е извършено съгласно 
методики на Meixner et al., (2013) и Иванова (2017). 
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Статистическа обработка 
 
За статистическа обработка на получените данни е използван софтуерен 

пакет GenAlEx v.6.42 (Peakall and Smouse, 2006). Чрез него са изчислени 
следните основни параметри: среден брой алели за локус, честота на 
установените алели, процент на полиморфните локуси (критерий 0,95), 
експериментално получената (наблюдаваната) (Ho) и теоретично очакваната 
(He) хетерозиготност, отклонението от генетичното равновесие по закона на 
Харди-Вайнберг, генетичните дистанции по Nei (Nei, 1972) и коефициента на 
генетична диференциация (фиксационен индекс) FST (Wright, 1965).  

 
3.2.6. Влияние на пчелата майка върху степента на проява на хигиенно 
поведение 
 
Проучванията са проведени през периода май-септември 2016 г.  и месец 

юни 2017 г. Тестването е извършено на стоков пчелин за производство на пчелен 
мед с. Окоп, общ. Тунджа. Определена е степента на хигиеничност на 10 пчелни 
семейства. От тестваните пчелни семейства са направени отводки (22 броя) и 
са получени пчелни майки. За установяване на влиянието на пчелата майка 
върху степента на проява на хигиенното поведение на получените отводки са 
придадени пчелни майки по следната схема (табл. 1) : 
 
Таблица 1. Придаване на пчели майки на получените отводки 
 

Отводка от: Придадена пчела майка от: Брой отводки 

Хигиенични пчелни 
семейства 

Нехигиенични пчелни 
семейства 

9 

Нехигиенични пчелни 
семейства 

Хигиенични пчелни 
семейства 

8 

Хигиенични пчелни 
семейства 

Хигиенични пчелни 
семейства 

5 

 
Получените по посочената схема пчелни семейства са тествани за степен 

на проява на хигиенно поведение по време на активната паша (25.07.2016 г.), 
по време на подготовка за зимуване (07.09.2016 г.) и след презимуване 
(21.06.2017 г.). 

 
4. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
 
4. 1. Тестване на пчелните семейства за степен на проява на хигиенно 
поведение 
Резултатите от тестване на пчелните семейства за степен на проява на 

хигиенно поведение по пчелини са показани на таблица 2. Като критерий е 
използван процентът на разпечатаните и почистени килийки с умъртвено пило в 
очертания участък (5х5 cm - 100 килийки). Видно е, че от тестваните 99 пчелни 
семейства 23 (23,23%) са суперхигиенични (над 95% разпечатани и почистени 
килийки на 24-я час от умъртвяване на пилото), 36 (36,36%) са хигиенични (над 
95% разпечатани и почистени килийки на 48-я час от умъртвяване на пилото) и 
40 (40,40%) са нехигиенични (по-малко от 95% разпечатани и почистени 
килийките на 48-я час от умъртвяване на пилото).  
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Пчелните семейства от групата на суперхигиеничните на 24-я час са 
разпечатали и почистили средно 97,62±0,41% от килийките, като варирането е 
между 92,13 и 100% (табл. 2). При тези пчелни семейства на 48-я час процентът 
на почистените килийки се увеличава до почти 100% (99,55±0,18%), а 
варирането е в тесни граници – между 96,94 и 100%. 

 
Таблица 2. Разпечатани и почистени килийки при тестване на пчелните 
семейства за степен на хигиеничност  
 

 24-и час (%) 48-и час (%) 
mean SE SD min max mean SE SD min max 

Суперхигиенични пчелни семейства (n = 23) 
97,62 0,41 1,95 92,13 100,00 99,55 0,18 0,87 96,94 100,00 

Хигиенични пчелни семейства (n = 36) 
82,50 2,00 2,02 44,44 94,00 98,10 0,30 1,80 95,00 100,00 

Нехигиенични пчелни семейства (n = 40) 
65,48 2,74 17,32 23,71 90,91 85,69 1,51 9,56 55,67 94,90 

 
На 48-я час на отчитане разпечатаните и почистени килийки с умъртвено 

пило при пчелните семейства от групата на хигиеничните са 98,10±0,30% (с 
вариране в границите 95 - 100%). На същия час контролираният признак при 
нехигиеничните пчелни семейства (85,69±1,51%) е съответно с 13,86% по-малко 
спрямо суперхигиеничните и с 12,41% по-малко в сравнение с хигиеничните 
пчелни семейства. Данните показват вариране в широки граници (между 55,67 и 
94,9%) за пчелните семейства от групата на нехигиеничните – табл. 2. 

На 48-я час от отчитането е определена висока по степен (Р≤0,001) 
достоверност на разликите между суперхигиенични и хигиенични пчелни 
семейства. Статистически доказана разлика при Р≤0,001 е установена и между 
суперхигиенични/нехигиенични и хигиенични/нехигиенични пчелни семейства.       

На фиг. 2 са представени резултатите от тестване на пчелни семейства за 
хигиенно поведение по пчелини. Пчелините са групирани в 3 групи, както следва: 
пчелини от университети, научни институти и за майкопроизводство; стокови 
пчелини с под 50 пчелни семейства; стокови пчелини с над 50 пчелни семейства. 

От графиката е видно, че при всички групи пчелини броят на пчелните 
семейства с висока степен на хигиенно поведение (суперхигиенични и 
хигиенични) е в границите 59,18 - 60% от общия брой. Броят на семействата с 
ниска степен на хигиенно поведение в трите групи варира в границите 40 - 
40,82%. 
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Фиг. 2. Резултати от тестване на пчелни семейства за проява на хигиенно 
поведение по пчелини - % от общия брой 

 
Анализът на резултатите показва, че при стоковите пчелини с над 50  

пчелни семейства процентът на  семейства с висока степен на хигиенно 
поведение (суперхигиенични) е най-висок (30%). Вероятна причина за това е, че 
в тях се прави честа подмяна на пчелните майки и се използват майки, закупени 
от майкопроизводни пчелини, или собствено производство от семейства с 
доказана продуктивност и хигиеничност. Интензивният начин на отглеждане на 
пчелните семейства в тези пчелини е свързан  с осъществяване на непрекъснат 
контрол върху продуктивните и други биологични качества на пчелите. На второ 
място по процент на суперхигиенични пчелни семейства, спрямо общия брой, се 
нареждат пчелините от университети, научни институти и майкопроизводните 
пчелини - 24,49%. Най-малко суперхигиенични пчелни семейства се установяват 
при стоковите пчелини с под 50 кошера - 10% от общият брой тествани  
семейства в групата. От сравнителният анализ  се вижда, че при посочената 
група пчелини процентът на семействата с висока степен на хигиеничност е 2,5 
пъти по-малък от този в групата на стоковите пчелини с над 50 кошера и 3 пъти 
по-малък от семействата в групата на Научните институти и майкопроизводните 
пчелини. 

Резултатите от настоящото проучване в пчелини с различно стопанско 
направление (стокови, майкопроизводни, в опитни станции и научни институти) 
показват, че процентът на суперхигиеничните и хигиенични пчелни семейства е 
по-висок там където са водени контрол и селекция на местната пчела в 
сравнение с пчелините, при които този признак не е проследяван. 

 
4. 2. Морфометрични измервания на хитинените части на тялото на 
пчели работнички 
 
4.2.1. Сравнителен анализ на резултатите от измерване на 
хитинените части на тялото на пчели работнички по метод на Алпатов 
(1948) и програма AutoCAD 
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На табл. 3 са представени резултатите от измерване на хитинените части 
на тялото на пчели работнички. Измерванията са направени  по два метода – 
съвременен метод с програма AutoCAD и стандартен метод на Алпатов (1948), 
чрез бинокулярна лупа. Анализът на получените резултати показва, че при 
82,61% от измерените хитинени части отчетените стойности са по-високи при 
работа по стандартния метод с бинокулярната лупа. Получените в настоящото 
проучване разлики в размерите варират от 0,002 mm (ІІ-ра част на кубиталната 
клетка) до 0,131 mm (дължина на бедро), като при 91,3% от екстериорните 
признаци разликите са под 0,09 mm – табл. 3. 

Сравнителния анализ на получените резултати показва висок процент на 
разлики при стойностите на измерените по двата метода хитинени части под 0,05 
mm (54,17%). Независимо от посочените по-горе минимални разлики (в mm), е 
установена от средна до висока степен на достоверност за 50% от 
контролираните признаци (табл. 3)    

 
Таблица 3. Резултати от измерване хитинените части на тялото на пчели 
работнички с бинокулярна лупа и програма AutoCAD (mm) 
 

 
Части на тялото 

 

Метод на измерване 

P 
 

AutoCAD 
 

Бинокулярна лупа 
 

Mean SE SD min max Mean SE SD min max 

Обща дължина предно 
крило, mm 

8,959 0,009 0,187 8,220 9,490 9,044 0,007 0,159 8,450 9,550 *** 

Ширина на предно 
крило, mm 

3,114 0,004 0,094 2,760 3,520 3,192 0,004 0,087 2,800 3,500 *** 

Дължина І-ва част на 
кубиталната клетка,mm 

0,587 0,002 0,052 0,420 0,880 0,620 0,002 0,051 0,360 0,780 *** 

Дължина ІІ-ра част на 
кубиталната клетка,mm 

0,247 0,002 0,033 0,140 0,340 0,249 0,001 0,031 0,120 0,330 - 

Кубитален индекс, (по 
Goetze, 1964)  

2,437 0,022 0,485 1,235 4,786 2,543 0,022 0,474 1,412 5,625 *** 

Дължина бедро, mm 2,530 0,004 0,087 2,120 2,840 2,661 0,004 0,090 2,275 3,175 *** 

Дължина пищял, mm 3,044 0,006 0,129 2,480 3,480 3,130 0,006 0,122 2,700 3,475 *** 

Дължина на първо 
стъпално членче, mm 

2,036 0,004 0,096 1,470 2,980 2,021 0,005 0,106 1,550 2,375 * 

Ширина на първо 
стъпално членче, mm 

1,098 0,004 0,077 0,940 2,180 1,147 0,004 0,085 0,875 1,450 *** 

Дължина хоботче, mm 6,122 0,024 0,531 4,180 7,040 6,153 0,026 0,569 4,450 6,975 - 

Дължина III тергит, mm 2,144 0,004 0,085 1,900 2,570 2,214 0,005 0,102 1,875 2,550 *** 

Ширина III тергит, mm 9,112 0,014 0,312 6,990 9,810 9,140 0,015 0,324 7,000 9,750 - 

Разстояние между 
израстъците на III 
тергит, mm 

4,667 0,008 0,170 3,510 5,160 4,619 0,010 0,213 3,050 5,400 *** 

Дължина IV тергит,mm 2,107 0,004 0,080 1,880 2,380 2,177 0,004 0,097 1,925 2,500 *** 

Ширина IV тергит, mm 8,660 0,013 0,287 7,830 9,720 8,711 0,014 0,308 7,750 9,600 ** 

Разстояние между 
израстъците на IV 
тергит, mm 

4,500 0,007 0,154 3,820 4,960 4,476 0,009 0,198 3,100 5,400 * 

Дължина III стернит,mm 2,703 0,005 0,100 2,300 2,950 2,729 0,005 0,116 2,275 3,100 *** 

Дължина на ЛВО1 на III 
стернит, mm 

2,744 0,005 0,101 2,220 3,050 2,772 0,005 0,118 2,400 3,175 *** 



17 
 

 
Части на тялото 

 

Метод на измерване 

P 
AutoCAD 

 
Бинокулярна лупа 

 

Mean SE SD min max Mean SE SD min max 
Ширина на ЛВО1 на III 
стернит, mm 

2,415 0,004 0,081 1,920 2,680 2,395 0,004 0,098 1,875 2,700 *** 

Разстояние между вос. 
огледала на III стернит, 
mm 

2,405 0,007 0,158 1,854 2,838 2,467 0,009 0,199 1,729 3,853 *** 

Дължина IV стернит,mm 2,407 0,004 0,078 2,090 2,620 2,410 0,004 0,096 2,100 2,650 - 

Дължина на ЛВО1 на IV 
стернит, mm 

1,521 0,004 0,080 1,240 1,730 1,574 0,004 0,092 1,250 2,375 *** 

Ширина на ЛВО1 на IV 
стернит, mm 

2,530 0,008 0,178 1,772 3,071 2,623 0,010 0,211 1,827 3,979 *** 

Разстояние между вос. 
огледала на IV стернит, 
mm 

0,161 0,003 0,055 0,040 0,380 0,180 0,003 0,059 0,050 0,400 *** 

ЛВО1 – ляво восъчно огледало                         *   Р≤0,05           **  Р ≤ 0,01            ***  Р ≤ 0,001 

 
Получените в нашето проучване резултати по отношение на 

достоверността на отчетените разлики не съвпадат с изследванията на Abou-
Shaara et al. (2011), които установяват недостоверни разлики в размерите на 
предно крило на пчелите, работейки по стандартния бинокулярен метод и чрез 
прилагане на програма Photoshop.  

Резултатите от извършеното контролно измерване на квадратчета от 
милиметрова хартия с бинокулярната лупа показват   отклонения съответно от 
0,01/0,02 при обектив 2 и 4 и от 0,07 до 0,13 mm за обектив 7 (табл. 4). 

 
Таблица 4. Резултати от контролно измерване на милиметрова хартия с 

бинокулярна лупа и AutoCAD 

 
Считаме, че получените грешки се дължат на методиката на работа – 

измерване в деления и умножаване по коефициент, в зависимост от 
увеличението, за превръщане в милиметри. При измерване с програма AutoCAD 

 
 

Увеличение 
 

1 квадратче (1 mm) 
 

2 квадратчета (2mm) 
 

Бинокуляр
на лупа 
 (mm) 
x̄±Sx̄ 

AutoCAD 
 

(mm) 
x̄±Sx̄ 

Бинокуля
рна лупа 

 (mm) 
x̄±Sx̄ 

AutoCAD 
 

(mm) 
x̄±Sx̄ 

Окуляр 8, 
обектив 2 
 

1,02±0,002 

1,00±0,000 

2,02±0,001 

2,00±0,000  
Окуляр 8, 
обектив 4 
 

1,00±0,001 2,01±0,001 

Окуляр 8, 
обектив 7 
  

1,07±0,001 2,13±0,001 
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размерите на хитинените части на тялото на пчелите,  се получават в милиметри 
и са точни без отклонения.  

Посочените по-горе данни и установените резултати от контролното 
измерване на Gauge Block, ни дават основание да направим заключение, че 
програма  AutoCAD успешно може да се прилага за определяне морфологичните 
характеристики на тялото на пчели работнички. Подобни констатации с 
използване на съвременни компютърни програми са посочени и от други автори, 
изпитвали различни методи за определяне на екстериорните признаци на пчели 
работнички – Sambotski et al. (2002), Abou-Shaara et al. (2011) и са в съответствие 
със  заключенията на Tofilski (2004), че автоматичните измервания са бързи и 
прецизни. 

Поради констатираната точност и бързина на работа с прилагане на 
програма AutoCAD, както и получените от други автори резултати 
потвърждаващи предимствата от използване на компютърни програми за 
измерване хитинените части от тялото на пчели (Abou-Shaara et al., 2011; 
Mladenovic et al., 2011), всички останали морфологични  измервания, включени 
в проучването, са извършени по посочения метод. 

 
4.2.2. Морфометрични измервания на хитинените части на тялото на 

пчели работнички от тестваните пчелни семейства 
  

Въз основа на проучвания, проведени при условията на нашата страна 
(Гургулова и кол., 2003; Желязкова и Гургулова, 2003; Дарказанли, 2008), за 
семейства с висока степен на проява на хигиенно поведение се приемат тези, 
които почистват  100% от килийките до 48-ия час от умъртвяване на пилото. В 
тази връзка на табл. 5 са представени резултатите от морфологичните 
измервания на проби пчели след обединяване на суперхигиеничните и 
хигиеничните пчелни семейства и сравнението им с получените данни за 
пчелите от  групата на нехигиеничните. От сравнителния анализ на данните е 
видно, че за 52,17% от анализираните екстериорни  признаци не са установени 
достоверни разлики между определените средни стойности. При признаците с 
установено доказани разлики (47,83%), най-висока степен на достоверност 
(P≤0,001) се наблюдава при дължина на първата част на кубиталната клетка, 
дължина на бедро, дължина на пищяла, ширина на стъпалното членче, дължина 
на ляво восъчно огледалце на четвърти стернит, разстояние между восъчните 
огледалца на трети стернит и дължина на хоботчето. Достоверни разлики се 
наблюдават и при признаците: ширина на четвърти тергит (P≤0,01), дължина на 
ляво восъчно огледалце на трети стернит и при дължината на предното крило 
(P≤0,05) – табл. 5. Посочените на табл. 5 резултати показват, че наблюдаваните 
достоверни  различия между групите пчелни семейства с висока степен на 
проява на хигиенно поведение (суперхигиенични + хигиенични) и тези с ниска 
степен на проява (нехигиенични) се отнасят за признаци, които са свързани с 
продуктивността на пчелите. 
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Таблица 5. Обобщени данни за средни стойности на признаците  и 
достоверност на разликите при пчелни семейства с различна степен на проява 
на хигиенно поведение 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

№ Признаци 
Степен на хигиеничност 

СХ+Х НХ Р mean mean 
1 Дължина предно крило,  mm 

8,996          8,973 
0,006 

* 
2 Ширина предно крило,  mm 

3,119 3,113 
0,171 

- 
3 Дължина на първата част на 

кубиталната клетка, mm 
0,584 0,596 

0,000 
*** 

4 Дължина на втората част на 
кубиталната клетка, mm 

0,245 0,245 
0,776 

- 
5 Кубитален индекс, (по Goetze, 1964) 

2,438 2,505 
0,004 

** 
6 Дължина бедро, mm 

2,547 2,532 
0,000 

*** 
7 Дължина пищял,  mm 

2,943 2,915 
0,000 

*** 
8 Дължина на  първо 

 стъпално членче, mm 
2,041 2,035 

0,191 
- 

9 Ширина на  първо  
стъпално членче, mm 

1,159 1,138 
0,000 

*** 
10 Тарзален индекс, % 

56,86 55,97 
0,000 

*** 
11 Дължина хоботче, mm 

6,094 6,183 
0,000 

*** 
12 Дължина  III тергит,  mm 

2,169 2,166 
0,448 

- 
13 Ширина  III тергит,  mm 

9,092 9,141 
0,000 

*** 
14 Разстояние между израстъците, mm 

4,662 4,664 
0,824 

- 
15 Дължина  IVтергит,  mm 

2,121 2,118 
0,387 

- 
16 Ширина  IV тергит,  mm 

8,591 8,628 
0,010 

** 
17 Разстояние между израстъците, mm 

4,473 4,478 
0,499 

- 
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Таблица 5. (Продължение)  

           
СХ-суперхигиенични пчелни семейства;  Х-хигиенични пчелни семейства; НХ-
нехигиенични пчелни семейства 
 

Големината на предното крило може да се свърже с летателните 
възможности (летателната активност) на пчелите, което от своя страна оказва 
влияние върху медо- и прашецопродуктивността. Дължината на пищяла и 
размерите на първо стъпално членче на третата двойка крачета са свързани с 
пренасянето на прашец, т.е. с осигуряването на белтъчната храна в пчелното 
гнездо. Големината на стернитите и площта на восъчните огледалца имат 
отношение към восъкопродуктивността на пчелите. Изследванията на много 
автори доказват връзката между дължината на хоботчето и добива на нектар, 
респективно пчелен мед. 

В заключение, резултатите относно връзката на хигиенното поведение и 
размерите на някои хитинени части на тялото на пчели работнички не показват 
ясно изразено влияние при 52,17% от признаците. При 47,83% от проучваните 
признаци се установяват достоверни разлики в определените средни стойности, 
като при 8 от екстериорните признаци отчетените стойности са по-високи в 
групата пчелни семейства с висока степен на проява на хигиенно поведение. 
Получените резултати не са еднопосочни с данните от друго проучване в нашата 
страна (Желязкова и Гургулова, 2003). Авторите установяват недостоверни 
разлики между стойностите на морфологичните признаци на тялото на пчели 
работнички от семейства с висока и ниска степен на проява на хигиенно 
поведение.  

 

№ Признаци 

Степен на хигиеничност 

СХ+Х НХ 
Р 

mean mean 

18 Дължина  III стернит, mm 
2,683 2,682 

0,726 
- 

19 Дължина на ЛВО на  III стернит,  mm 
2,406 2,415 

0,014 
* 

20 Ширина  на ЛВО на  III стернит,  mm 
1,444 1,436 

0,086 
- 

21 Площ  на ляво восъчно оглед. на  
 III стернит, mm2 

2,400 2,397 
0,711 

- 
22 Разстояние между восъч. оглед. на  III 

стернит, mm 
0,208 0,221 

0,000 
*** 

23 Дължина  IV стернит,  mm 
2,716 2,722 

0,175 
- 

24 Дължина на ЛВО на   IV стернит, mm 
2,400 2,415 

0,000 
*** 

25 Ширина  на ЛВО на   IV стернит,  mm 
1,525 1,529 

0,246 
- 

26 Площ ЛВО IV, mm2 
2,530 2,553 

0,007 
** 

27 Разстояние между восъч.оглед. на  IV 
стернит, mm 

0,155 0,159 
0,141 

- 
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4. 3. Химичен състав на тялото на пчели работнички от семейства с 
различна степен на проява на хигиенно поведение 
 
На табл. 6 са представени резултатите за съдържание на влага, сухо 

вещество и общ белтък (% към сухо вещество) в тялото на пчели работнички.  
Сравнителният анализ на резултатите по отношение съдържанието на  

суров протеин в тялото показва близки стойности за пробите пчели от 
различните групи пчелни семейства. Най-високи  средни стойности са 
установени за пробите пчели от  семейства с ниска степен на хигиеничност - 
60,55%, а най-ниски при групата на хигиеничните пчелни семейства - 58,39%. 
Средната стойност на изследвания признак при нехигиеничните пчелни 
семейства е по-висока спрямо хигиеничните пчелни семейства с 2,16% , а 
спрямо тази при суперхигиеничните с 1,27%. Анализът на отчетените минимални 
и максимални стойности за съдържание на суров протеин в пчелното тяло 
показва тесни граници на вариране за пчелите от хигиенични и нехигиенични 
семейства – съответно 5,53% и 4,82%, и с 3,4 - 3,8 пъти по-широки граници на 
вариране за пчелите от суперхигиенични пчелни семейства (18,57%). 
Установените данни показват  ниска степен на достоверност за трите 
контролирани признака между групите на хигиеничните и нехигиеничните пчелни 
семейства (Р≤0,05). 
 
Таблица 6. Химичен състав на  тялото на пчели работнички от семейства с 
различна проява на хигиенно поведение 

n=29 

Степен на 
хигиенно 

поведение 

Влага (%) Сухо вещество (%) Суров протеин 
(% от сухото вещество) 

x̄±Sx̄ SD min 
max x̄±Sx̄ SD min 

max x̄±Sx̄ SD min 
max 

Суперхигиенични 
пчелни семейства 
 (n = 10) 

69,94±0,86 2,72 
66,18 
75,06 

30,06±0,86 2,72 
24,94 
33,82 

59,28±1,67 5,28 
51,08 
69,65 

Хигиенични 
пчелни семейства  
(n = 9) 

71,45±0,40 1,20 
69,87 
73,07 

28,55±0,40 1,20 
26,93 
30,13 

58,39±0,59 1,76 
55,14 
60,67 

Нехигиенични 
пчелни семейства 
 (n = 10) 

68,95±0,83 2,62 
61,60 
70,63 

31,05±0,83 2,62 
29,37 
38,40 

60,55±0,48 1,53 
57,99 
62,81 

  
Въз основа на получените резултати може да се приеме, че по-високият 

процент на суров протеин в тялото на пчели от нехигиеничните пчелни 
семейства вероятно се дължи на факта, че те задържат по-дълго време в 
кошерите умъртвеното пило, в резултат на което, като защитна реакция на 
организма, се повишава съдържанието  на протеините,  свързани с имунитета 

 
4. 4. Съдържание на лизоцим и общ белтък в хемолимфата на пчели 
работнички от семейства с различна степен на проява на хигиенно 
поведение 
 

В настоящото проучване е включено определяне на общ белтък и лизоцим 
в хемолимфата на пчели работнички поради факта, че те се приемат като 
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фактори на естествения имунитет и до голяма степен определят защитните 
функции на пчелния организъм. 

На табл. 7 са представени резултатите за количество на лизоцим в 
хемолимфата на пчели работнички от семейства с различна проява на хигиенно 
поведение.  

Анализът на резултатите показва най-висока средна стойност 
(15,12±2,18µg/ml) при пчелните семейства от групата на нехигиеничните. 
Суперхигиеничните и хигиеничните пчелни семейства са съответно с 1,2 и 1,5 
пъти по-ниски стойности за съдържание на лизоцим в хемолимфата на пчелите. 

 
Таблица 7.  Количество на лизоцим в хемолимфата на пчели работнички и  LS - 
оценка за влияние на степента на проява на хигиенно поведение       

                                                                                                   n = 29 

Степен на 
хигиеничност 
на пчелните 
семейства 

Количество на лизоцим в хемолимфата на 
пчели работнички (µg/ml) 

 
LS - 

оценка mean SE SD min max 

супер 
хигиенични 

12,55 1,85 7,39 4,59 25,00 - 0,19 

хигиенични 9,86 1,11 4,70 4,59 18,66 -2,88 

нехигиенични 15,12 2,18 10,44 4,59 38,28 +2,38 

Средно за 
модела 12,74 1,10 8,73 4,59 38,28  

            
Установените разлики между средните стойности за суперхигиеничните, 

хигиеничните и нехигиеничните пчелни семейства са статистически 
недостоверни. Отчетената минимална стойност по проучвания признак е 4,59 
µg/ml, независимо от степента на хигиеничност.  

Данните за съдържание на лизоцим в хемолимфата на пчели работнички 
сочат, че в положителна посока спрямо средното за модела се отклоняват LS-
оценките на пчелните семейства с ниска степен на хигиеничност (нехигиенични) 
– табл. 8. Отчетените LS-оценки показват, че при нехигиеничните пчелни 
семейства съществува тенденция за увеличаване съдържанието на лизоцим в 
хемолимфата.  
      На табл. 8 са представени резултатите за количество на общ белтък  в 
хемолимфата на пчели работнички от семейства с различна проява на хигиенно 
поведение. Получените резултати показват вариране на средните стойности за 
съдържание на общ белтък  от 13,14±3,94 g/l за групата суперхигиенични пчелни 
семейства до 24,96±4,93 g/l за групата на хигиеничните семейства. Най-голямо 
е варирането на установените стойности при нехигиеничните пчелни семейства 
от 4,16 g/l до 54,53 g/l.  

Данните от табл. 8 сочат, че в отрицателна посока спрямо средното за 
модела са резултатите при суперхигиеничните пчелни семейства съответно (-
7,56). В положителна посока се отклоняват LS-оценките на пчелните семейства 
със средна и ниска степен на хигиеничност - хигиенични (+ 4,26) и нехигиенични 
(+ 1,93). Отчетената положителна LS-оценка, както и установената максимална 
стойност (54,53 g/l) показват, че при пчелните семейства с ниска степен на 
проява на хигиенно поведение (нехигиенични) съществува тенденция за 



23 
 

увеличаване количеството на общ белтък в хемолимфата на пчелите 
работнички.                                         

 
        Таблица 8.  Количество на общ белтък в хемолимфа  на пчели работнички 
от  пчелни семейства с различна степен на  проява на хигиенно поведение 

n = 26 

           
Отчетените разлики по отношение количеството на общ белтък в 

хемолимфата на пчели работнички от семейства с различна проява на хигиенно 
поведение са статистически недоказани. 

Ръководейки се от факта, че при голяма част от проведените до сега 
изследвания, за хигиенични се приемат пчелните семейства, които почистват 
повече от 95% от килийките до 48-я час от умъртвяване на пилото, в настоящото 
проучване са представени данни за съдържание на общ белтък в хемолимфа  
на пчели работнички общо от суперхигиенични и хигиенични пчелни семейства 
– табл. 9. Сравнителният анализ на резултатите за обединената група 
семейства с висока степен на проява на почистващо поведение и групата на 
нехигиеничните семейства, показва разлика в LS- оценките спрямо средното за 
модела. 

 
Таблица 9. Общ белтък в хемолимфа  на пчели работнички от 
суперхигиенични+хигиенични и нехигиенични пчелни семейства                                                                         

 
Видно от таблицата е, че при нехигиеничните пчелни семейства LS-

оценката е с положителен знак (+1,93), което е показателно за тенденция за 
увеличаване количеството на общ белтък в хемолимфата на пчелите 
работнички. Подобна тенденция е установена и по отношение нивото на 
лизоцим в хемолимфата. 

Степен на хигиеничност Общ белтък  g/l LS- 
оценка  mean SE SD min max 

Супер хигиенични пчелни 
семейства (n = 7) 

13,14 3,94 10,42 1,21 31,14 - 7,56 

Хигиенични пчелни 
семейства  
(n = 7) 

24,96 4,93 13,04 9,23 43,76 + 4,26 

Нехигиенични пчелни 
семейства 
 (n = 12) 

22,63 5,18 17,93 4,16 54,53 + 1,93 

Средно за модела 20,70 2,98 15,20 - -  

Степен на хигиеничност Общ белтък  g/l LS- 
оценка mean SE SD min max 

Суперхигиенични  + 
хигиенични пчелни 
семейства (n = 14) 

19,05 3,45 12,89 1,21 43,76 - 1,65 

Нехигиенични пчелни 
семейства 
 (n = 12) 

22,63 5,18 17,93 4,16 54,53 + 1,93 

Средно за модела 20,70 2,98 15,20 - -  
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Тенденцията към повишаване съдържанието на лизоцим и общ белтък в 
хемолимфата на пчели работнички от семейства с ниска степен на проява на 
хигиенно поведение, дават основание да се предположи, че невъзможността на 
тези пчелни семейства бързо да откриват и почистват болните ларви (в случая 
умъртвените ларви) ги поставя в стресова ситуация. Вероятно, като ответна 
реакция, се предизвиква активиране на естествените защитни фактори на 
пчелния организъм, в т.ч. промяна в протеиновия състав на хемолимфата.       
     Анализът на научната информация показва, че концентрацията на лизоцим и 
количеството на общ белтък в хемолимфата на пчели работнички се променят 
под влияние на редица фактори: условия на отглеждане и хранене на пчелните 
семейства (Желязкова и Гургулова, 1997), прилагане на имуностимулатори и 
продукти стимулиращи развитието на пчелните семейства (Гургулова и кол., 
1997; Желязкова и Гургулова, 2000; Гургулова и кол., 2001; Шумкова, 2016); 
използване на храни за подхранване на пчелните семейства, контаминиране с 
тежки и токсични метали (Glinski and Grzegorczyk, 1995; Glinski and Kauko, 1995, 
Желязкова и кол., 2004, Zhelyazkova et al., 2004); заболявания по пчелите и 
пилото и опаразитяване с Varroa destructor (Глински и Ярош, 1987, Кънчев и кол., 
1997). 

Резултатите от  настоящото проучване допълват посочените по-горе 
фактори и показват, че съществува връзка между степента на проява на 
хигиенно поведение при пчелните семейства и концентрацията на лизоцим и 
съдържанието на общ белтък в хемолимфата на пчелите. 

 
4.  5. Изоензимен анализ и полиморфизъм по анализираните ензимни 

локуси 
 

Извършеният в настоящото проучване изоензимен анализ е по отношение 
на ензимните системи Malate dehydrogenase (MDH, EC 1.1.1.37) и Esterase (EST 
, EC 3.1.1), като се има предвид, че посочените ензимни системи се явяват 
подходящи генетични маркери за характеризиране на генетичната изменчивост 
на медоносната пчела Apis mellifera посредством два вариабилни локуса (MDH-
1 и EST-3).  
     В настоящото проучване е  установен полиморфизъм по локуса MDH-1 във 
всички изследвани пчелни семейства, представен с два алела, съответно MDH- 
165 и MDH-1100, които са комбинирани в хомо- и хетерозиготни комбинации, както 
следва: MDH-165/ MDH-1100 ;   MDH-165/ MDH-165  ;  MDH-1100/ MDH-1100  (фиг. 3).  
 

 
 

Фиг. 3. Електрофоретичен спектър на алоензимните форми на MDH-1 при 
популации медоносни пчели с различно хигиенно поведение 

MDH-1
65

 MDH-1
65

 

MDH-1
100

 MDH-1
100
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Резултатите от честотата на срещане на алелите на MDH-1 и EST-3 в 

генофонда на пчелните семейства, групирани в зависимост от степента на 
проява на тяхното хигиенно поведение са представени в табл. 10. 
 
Таблица 10. Видове алозимни форми на    MDH-1 и EST-3 при групи пчелни 
семейства с различна проява на хигиенно поведение 

 
Най-висока честота на срещане на MDH165  се установява при групата на 

нехигиеничните пчелни семейства (0,471). При групата на хигиеничните пчелни 
семейства, честотата на срещане е 0,371, и съответно при нехигиеничните 
пчелни семейства е 0,402. По отношение на MDH-1100, най-висока честота на 
срещане се отчита при групата на хигиеничните пчелни семейства (0,629), най-
ниска при нехигиеничните пчелни семейства (0,529), а средна стойност на този 
показател се установява при суперхигиеничните пчелни семейства (0,598). От 
графичното представяне на показателя честотата на срещане на MDH-165  и 
MDH-1100, изразено в проценти (фиг. 4), е видно, че при суперхигиеничните 
пчелни семейства  MDH-1100 преобладава и е 60%, а MDH-165   е  представен 
съответно при 40 % от индивидите в тази пчелна популация. 

 

 

 

Фиг. 4.  Алелни честоти за MDH-1 локуса при суперхигиенични пчелни 
семейства, % 

MDH- 1 (65)
40%

MDH- 1 (100)
60%

(n=414)

Локус Алели Супер- 
хигиенични 

Хигиенични Нехигиенични 

MDH-1 n 414 322 414 

65 0,402 0,371 0,471 

100 0,598 0,629 0,529 

EST-3 n 414 322 414 

80 0,071 0,016 0,004 

88 0,017 0,008 0,000 

100 0,901 0,919 0,969 

118 0,011 0,057 0,028 
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         За групата на хигиеничните пчелни семейства (фиг. 5), резултатите са 
подобни , като честотата на срещане на MDH-1100 е 63%, а на MDH-165 - 37%. 
Тези стойности са близки до стойностите при суперхигиеничните пчелни 
семейства (фиг. 4). 
 

 
 

Фиг. 5.   Алелни честоти за MDH-1 локуса при хигиенични пчелни семейства, % 
 

     Сравнителният анализ за показателя алелна честота между трите групи 
пчелни семейства с различна степен на проява на хигиенно поведение 
(суперхигиенични, хигиенични и нехигиенични) показва, че при нехигиеничните 
пчелни семейства честотата на срещане на MDH-1100 е с най-ниска стойност (под 
60%), съгласно фиг. 6. Алелната честота на MDH-165  е с най-висока стойност 
(47%), в сравнение с останалите две групи.  

 

 
 

Фиг. 6.   Алелни честоти за MDH-1 локуса при нехигиенични пчелни семейства, % 
 

           Локусът EST-3 е мономорфен в десет от анализираните семейства. В 
генофонда на останалите пчелни семейства е констатиран полиморфизъм по 
локуса EST-3, с присъствие на следните четири алели: EST-380, EST-388, EST-
3100 и EST-3118 (табл.10). Същите алели са установени в 7 различни генотипни 
комбинации, както следва: EST-380/ EST-380; EST-380/ EST-3100; EST-380/ EST-3118; 
EST-388/ EST-3100; EST-3100/ EST-3100; EST-3100/ EST-3118; EST-3118/ EST-3118. От 
всички алели на локуса EST-3 най-често срещан е алел EST-3100,  при трите 
групи пчелни семейства (табл.10 и фиг. 7). 

MDH- 1 (65)
37%

MDH- 1 (100)
63%

(n=322)

MDH- 1 (65)
47%MDH- 1 (100)

53%

(n=414)
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Фиг. 7. Електрофоретичен спектър на алоензимните форми на EST-3 при 
популации медоносни пчели с различно хигиенно поведение 

 
За групата на нехигиеничните семейства, локусът EST-3 се открива с 

честота 0,969 при хигиеничните с 0,919, а в групата на суперхигиеничните 
честотата на представеност  е съответно 0,901. В трите групи пчелни семейства 
се установява алел EST-3118, като при хигиеничните пчелни семейства той е 
представен с честота 0,057. При нехигиеничните и суперхигиеничните пчелни 
семейства алелната му честота е съответно 0,028 и 0,011. Интересен е фактът, 
че EST-388 се среща при суперхигиеничните (0,017) и хигиеничните (0,008) 
пчелни семейства, а при нехигиеничните той липсва (0,000). Подобно на него, 
алел EST-380 се среща най-малко при групата на нехигиеничните пчелни 
семейства (0,004), а при останалите две групи (суперхигиенични и хигиенични) 
стойностите на алелната  честота по този алел са съответно  0,071 и 0,016. 

Резултатите по отношение на алелната честота на EST-3 (изразени в %) 
при суперхигиенични пчелни семейства са представени графично на фиг. 8.  
 

 
 

Фиг. 8.   Алелни честоти за EST-3 локуса при суперхигиенични пчелни 
семейства, % 

 
В групата на хигиеничните пчелни семейства (фиг. 9), алелът EST-3100 е с 

най-голям процент на срещане (92%), в сравнение с останалите алели. 
 

EST-3 80
7%

EST-3  88
2%

EST-3  100
90%

EST-3   118
1%

(n=414)

EST-3
118

 
EST-3

100 
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Фиг. 9. Алелни честоти за EST-3 локуса  при хигиенични пчелни семейства, % 

 
Алелите EST-380 и EST-388   се срещат в рамките на 1%, а  EST-3118 е 

представен в сравнително по- голям процент (6%). 
Сравнителният анализ за трите групи пчелни семейства, показва, че  най-

висока честота на срещане за EST-3100 се наблюдава при групата на 
нехигиеничните пчелни семейства (97%), съгласно фиг. 10. Алелите  EST-380 и 
EST-388  не се срещат в тази група, а EST-3118 е с ниска алелна честота (3%). 

От обобщение, от направения анализ на резултатите по отношение на 
разпределението на алелните честоти за локуса Естераза (EST), прави 
впечатление, че при всички изследвани пчелни семейства се установява умерен 
до висок процент (50% - 100%) на полиморфизъм . Средните стойности на 
наблюдаваното (Ho) и очакваното ниво на хетерозиготност  (He) са съответно 
0,320 и 0,307 (табл. 11). Изчисленият коефициент на генетична диференциация  
(фиксационен индекс, Fst), отчитащ генетичната диференциация между 
популациите показват ниска степен на диференциация между 
суперхигиеничните и хигиеничните пчелни семейства (0,005) и съответно висока 
между суперхигиеничните и нехигиеничните пчелни семейства (0,012), съгласно 
табл. 11. 

 

 
 

Фиг. 10. Алелни честоти за EST-3 локуса при нехигиенични пчелни семейства, % 

EST-3  80
1% EST-3  88

1%

EST-3 100
92%

EST-3  118
6%

(n=322)

EST-3  80
0% EST-3  88
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97%

EST-3  118
3%

(n=414)



29 
 

     Нивото на потока от гените (Nm) е с най-висока стойност (52,578) между 
суперхигиеничните и хигиеничните пчелни семейства, а с най-ниска между 
суперхигиеничните и нехигиеничните пчелни семейства, съответно 20,275. 

 
Таблица 11. Брой изследвани индивиди (n), среден брой алели за локус (Na), 
ефективен брой алели за локус (Ne), наблюдавана (Ho)  и очаквана (He) 
хетерозиготност, общ фиксационен индекс (F) 
 
Степен на 

хиг.поведение 
 n Na  Ne Ho He F 

Суперхигиенични 
пч. семейства 

Mean 414,000 3,000  1,575 0,354 0,332 - 0,072 

SE 0,000 1,000  0,351 0,156 0,149 0,012 

Хигиенични пч. 
семейства 

Mean 322,000 3,000  1,527 0,309 0,309 0,005 

SE 0,000 1,000  0,349 0,160 0,158 0,010 

Нехигиенични 
пч. семейства 

Mean 414,000 2,500  1,529 0,296 0,280 0,042 

SE 0,000 0,500  0,464 0,245 0,219 0,127 

 
Средно обобщено и SE (статистическа грешка) за Локуси и популации 

Общо 

 n Na  Ne Ho He F 
Mean 383,333 2,833  1,544 0,320 0,307 - 0,008 

SE 19,395 0,401  0,175 0,086 0,080 0,039 

 
Таблица 12. Фиксационен индекс (Fst) и поток от гени (Nm) по двойки 
изследвани групи 
 

Група 1 Група 2 Fst Nm 

Суперхигиенични пчелни 
семейства 

Хигиенични пчелни 
семейства 

0,005 52,578 

Суперхигиенични пчелни 
семейства 

Нехигиенични пчелни 
семейства 

0,012 20,275 

Хигиенични пчелни семейства 
Нехигиенични пчелни 

семейства 
0,009 26,855 

     
Резултатите от проведеното проучване ни дават основание да направим 

заключение, че съществува връзка между хигиенното поведение и изоензимните 
характеристики, което може да бъде включено в развъдните програми за 
бъдеща селекция на медоносната пчела в  България. Основание за това е 
факта,  че броят на различните алели по изследваните локуси и броят на тези 
от тях, при които честотата е по-висока от 5% е по-голям за суперхигиеничните 
и хигиеничните пчелни семейства, в сравнение с тези при нехигиеничните. 
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4.6. Влияние на пчелата майка върху степента на проява на хигиенно 
поведение 
 

     На табл. 13 са посочени резултатите от проведеното тестване за степен на 
проява на хигиенно поведение на основните пчелни семейства. 
 
Таблица 13. Тестване на основни пчелни семейства за степен на проява на 
хигиеничност 

 
 
От общият брой тествани основни пчелни семейства 90% са  хигиенични (в 

т.ч. 20% суперхигиенични) и 10% семейства с ниска степен на хигиеничност 
(нехигиенични) – табл. 13 и фигура 11. Тези семейства са използвани за 
формиране на отводки и получаване на пчелни майки по схемата посочена в 
,,Материал и методи“.    
 

 
 

Фигура. 19. Резултати от тестване на основни пчелни семейства за степен на 
проява на хигиенно поведение. 

 

70%

20%

10%
Хигиенични пчелни 
семейства

Суперхигиенични 
пчелни семейства

Нехигиенични 
пчелни семейства

Кошер 
№ 

Брой  
килийки 

Разпечатани и 
почистени 

килийки до 24-я 
час 

Разпечатани и 
почистени 

килийки до 48-я 
час 

Степен на 
хигиеничност 

брой % брой % 

039 96 73 76,04 93 96,88 хигиенично 

046 91 89 97,80 91 100,00 суперхигиенично 
131 94 45 47,87 93 98,94 хигиенично 

129 98 74 75,51 98 100,00 хигиенично 
087 97 84 86,60 96 98,97 хигиенично 

068 100 93 93,00 99 99,00 хигиенично 
069 92 90 97,83 91 98,91 суперхигиенично 

093 94 86 91,49 92 97,87 хигиенично 
008 94 30 31,91 86 89,58 нехигиенично 

146 96 68 70,83 94 97,92 хигиенично 
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Резултатите от тестването на новосъздадените пчелни семейства за 
степен на проява на хигиенно поведение през 2016 и 2017 година са посочени 
на таблица 18. От таблицата е видно, че новосъздадените пчелни семейства са 
22 в 3 комбинации. 

При първата комбинация (9 отводки) на отводки с висока степен на проява 
на хигиенно поведение (хигиенични) е придадена пчела майка, получена от 
нехигиенично семейство. Установява се следното: 

- на 25.07.2016 г. 88,9 % от тестваните семейства са с висока степен на 
проява на хигиенно поведение и 1 семейство (11,1%) е с ниска степен на 
хигиеничност (нехигиенично). 

- на 07.09.2016 г. 22,2% от всички 9 семейства не са тествани поради липса 
на пило; останалите 87,8% са с висока степен на хигиеничност, в т. ч. и пчелното 
семейство, което при предходното тестване е показало ниска степен на 
хигиеничност. 

- след зимуването (21.06.2017 г.) 87,8% от пчелните семейства от 
разглежданата комбинация са загинали. Останалите 2 пчелни семейства 
(22,2%) са хигиенични. 

Резултатите от тестване на пчелните семейства от първата комбинация 
показват, че пчелите майки от нехигиенични семейства не оказват влияние 
върху степента на проява на хигиеничност на семействата, в които са 
придадени. 

От таблица 14  е видно, че при обратната комбинация (на семейства с ниска 
хигиеничност е придадена пчела майка от хигиенично семейство) всички 
новообразувани семейства (8 броя) са хигиенични. При останалите дати на 
тестване степента на хигиеничност се запазва. При подготовката за зимуване 
(07.09.2016 г.) не са тествани 62,5% от семействата поради липса на пило. След 
зимуването 75% от пчелните семейства са загинали.                                                           
Анализът на резултатите при тази комбинация показва, че степента на 
хигиеничност на пчелната майка определя хигиеничността на новообразуваните 
отводки. 

При третата комбинация (отводка и пчела майка от хигиенични пчелни 
семейства) високата степен на хигиеничност се затвърждава. При подготовката 
за зимуване не е тествано 1 пчелно семейство поради липса на пило, а след 
зимуването са се запазили 60% от семействата. 

От резултатите за трите комбинации може да се предположи, че там където 
отводката или пчелата майка са от семейства с ниска степен на хигиеничност, 
зимната смъртност е по-висока.  

В заключение от проведените три варианта на комбиниране на пчелни 
семейства  с пчели майки се установява следното: 

При варианта, на хигиенично пчелно семейство се придава хигиенична 
пчела майка, се наблюдва запазване на степента на хигиеничност.   
    Когато на отводка от хигиенично пчелно семейство  се придаде пчела майка, 
получена от нехигиенично пчелно семейство, степента на проява на хигиенно 
поведение не се променя и семейството остава хигиенично.  
     При придаване на  пчела майка от хигиенично пчелно семейство на отводка 
с ниска степен на хигиеничност (нехигиенична) се установява, че майката оказва 
положително влияние и повишава степента на проява на този показател. 
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Таблица 14. Тестване на новосъздадени пчелни семейства 
 

Варианти Кошер № 
Тестване на новосъздадени пчелни 

семейства 

25.07.16 г. 07.09.16 г. 21.06.17 г. 

Хигиенично 
пчелно семейство 
x НХ пчела майка 

069 x 008 
069 x 008 
069 x 008 
046 x 008 
046 x 008 
093 x 008 
093 x 008 
068 x 008 
068 x 008 

Х 
Х 
Х 
Х 

НХ 
Х 
Х 
Х 
Х 

Х 
Х 
- 
Х 
Х 
Х 
Х 
- 
Х 

- 
- 
- 
Х 
- 
- 
Х 
- 
- 

Нехигиенично 
пчелно семейство 
x Хиг. пчела майка 

008 x 046 
008 x 046 
008 x 069 
008 x 069 
008 x 093 
008 x 093 
008 x 068 
008 x 068 

Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 

- 
Х 
- 
- 
Х 
Х 
- 
- 

Х 
- 
- 
- 
Х 
- 
- 
- 

Хигиенично 
пчелно семейство 
x Хиг. пчела майка 

093 x 046 
093 x 069 
046 x 046 
068 x 046 
068 x 069 

Х 
Х 
Х 
Х 
Х 

Х 
- 
Х 
Х 
Х 

Х 
- 
Х 
Х 
- 

          Х – хигиенични пчелни семейства     НХ – нехигиенични пчелни семейства 

 
     Резултатите от това проучване са еднопосочни с данните и на други автори 
работили в посока увеличаване степента на хигиенно поведение при използване 
на естествено и изкуствено оплодени пчели майки (Guzman-Novoa and Page, 
1999; Palacio and Bedascarrasbure, 2001; Pérez-Sato et al., 2009,). Посочените 
автори установяват, че е възможно да се увеличи степента на проява на 
хигиенно поведение в популации с естествено оплодени пчели майки 
ипрепоръчват това да се взема под внимание при селекционните програми на 
майкопроизводните пчелини. Според Palacio and Bedascarrasbure (2001) една 
част от хигиеничните семейства трябва да се използват като майчини за 
производство на пчели майки, а друга част като бащини семейства за 
получаване на търтеи. 
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5. ИЗВОДИ 
 

Анализът на получените в проучването резултати позволява да се 
формулират следните изводи: 

1. От тестваните 99 пчелни семейства 59,60% са с висока степен на 
хигиенно поведение и 40,40% са нехигиенични. Пчелните семейства с ниска 
степен на проява на хигиеничност са в границите между 10 и 70% за отделните 
пчелини. 

1.1. Процентът на пчелните семейства с висока степен на проява на 
хигиенно поведение е по-висок там където са водени контрол и селекция на 
местната пчела в сравнение с пчелините, при които не е воден контрол. 

2. Използването на програма AutoCAD позволява по-бързо и точно 
измерване на хитинените части на тялото на пчели работнички в сравнение с 
измерването с бинокулярна лупа (метод на Алпатов, 1948). 

3.  При 47,83% от анализираните морфологични  признаци на пчели 
работнички от семейства с различна степен на проява на хигиенно поведение са 
установени достоверни разлики между получените средни стойности, за 
екстериорните признаци свързани с продуктивността на пчелите: дължина на 
първата част на кубиталната клетка, дължина на бедро, дължина на пищял, 
ширина на първото стъпално членче, дължина на ляво восъчно огледалце на 
четвърти стернит, разстояние между восъчните огледалца на трети стернит,  
дължина на хоботчето, дължина на ляво восъчно огледалце на трети стернит и 
дължината на предното крило. 

4.  Водното съдържание, съдържанието на сухо вещество и на  суров 
протеин в тялото на пчели работнички показва близки стойности за пробите 
пчели от семействата с висока и с ниска степен на проява на хигиенно поведение 
(P≤0,05). 

4.1. Най-голямо  количество суров протеин в тялото на пчели работнички 
се съдържа в  пробите пчели от  семейства с ниска степен на хигиеничност - 
60,55%, а най-малко при групата на хигиеничните пчелни семейства - 58,39%. 

5. Установена е зависимост между степента на проява на хигиенно 
поведение при пчелните семейства, концентрацията на лизоцим и 
съдържанието на общ белтък в хемолимфата на пчелите. 

5.1. Съдържанието на лизоцим (15,12±2,18 µg/ml) и на общ белтък (22,63 
g/l) е най-високо в хемолимфата на пчели работнички  от пчелните семейства с 
ниска степен на проява на хигиеничност.  

5.2.  В положителна посока спрямо средното за модела по отношение 
нивото на лизоцим и количеството на общ белтък в хемолимфата на пчелите се 
отклоняват LS-оценките на пчелните семейства с ниска степен на хигиеничност.  

6. Съществува връзка между хигиенното поведение и изоензимните 
характеристики.  

6.1. Установен  е двуалелен полиморфизъм по локуса MDH-1 във всички 
изследвани пчелни семейства, представен с алелите MDH-165 и MDH-1100, които 
са комбинирани в хомо- и хетерозиготни комбинации, както следва: MDH-165/ 
MDH-1100 ; MDH-165/ MDH-165;  MDH-1100/ MDH-1100. При нехигиеничните пчелни 
семейства алелната честота на срещане на MDH-1100 е с най-ниска стойност 
(под 60%), а  на MDH-165  е с най-висока стойност в сравнение с останалите две 
групи (47%). 

6.2. Локусът EST-3 е мономорфен в десет от анализираните семейства. В 
генофонда на останалите 15 бр. пчелни семейства е констатиран четириалелен 
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полиморфизъм по локуса EST-3, с присъствие на алелите EST-380, EST-388, EST-
3100 и EST-3118. Същите са срещани в 7 различни генотипни комбинации, както 
следва: EST-380/ EST-380; EST-380/ EST-3100; EST-380/ EST-3118; EST-388/ EST-3100; 
EST-3100/ EST-3100; EST-3100/ EST-3118; EST-3118/ EST-3118. С най-висока честота 
на срещане при групата на нехигиеничните пчелни семейства е EST-3100  (97%). 
Алелите  EST-380 и EST-388  не се срещат в тази група, а EST-3118 е с алелна 
честота (3%). 

6.3. При всички изследвани пчелни семейства съществува умерен до висок 
процент на полиморфизъм (50% - 100%). Средните стойности на наблюдаваната  
(Ho) и очакваната хетерозиготност  (He) са съответно 0,320 и 0,307. 

7. Комбинирането на пчелни семейства  и пчели майки с различно хигиенно 
поведение влияе върху поведението на поколението пчели работнички. 
Степента на хигиенно поведение се запазва в поколението при комбиниране на 
семейство с висока степен на проява на хигиеничност с пчела майка от 
хигиенично семейство. Високата степен на проява на хигиенно поведение не се 
променя, когато на хигиенично семейство се придава майка от нехигиенично 
семейство. Пчелата майка оказва положително влияние и повишава степента на 
проява на хигиенното поведение, когато тя е от хигиенично семейство и се 
придава в нехигиенично. 

 
6. ПРЕПОРЪКИ 
 
1. Хигиенното поведение да се въведе като задължителен критерий при 

селекционната работа с местната българска пчела. 
2. Да се изследва и установи характера и степента на  корелация между 

хигиенното поведение и подлежащите на контрол селекционни признаци. 
3. Програма AutoCAD да бъде използвана за определяне морфологичните 

характеристики на тялото на пчели работнички поради констатираната точност 
и бързина на работа с нея. 

4. Да продължат изследванията за установяване влиянието на пчелата 
майка върху степента на проява на хигиенно поведение на пчелните семейства. 

 
7. ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 
1. За пчелини с различно стопанско направление (стокови, 

майкопроизводни, в опитни станции и научни институти) е установено, че 

процентът на пчелните семейства с висока степен на проява на хигиенно 

поведение е по-голям там където са водени контрол и селекция на местната 

пчела в сравнение с пчелините, при които този признак не е проследяван. 

2. Потвърдено е предимството от използване на компютърната              

програма  AutoCAD за измерване хитинените части на тялото на пчели спрямо 

измерването с бинокулярна лупа (метод на Алпатов, 1948). 

3. При пчели работнички от семейства с  различна степен на проява на 

хигиенно поведение са установени статистически доказани достоверни разлики 

между средните стойности на някои екстериорни признаци свързани с 

продуктивността на пчелите (дължината на предното крило, дължина на 

хоботчето, дължина на бедро, дължина на пищял, ширина на първото стъпално 

членче, дължина на ляво восъчно огледалце на трети и четвърти стернит и др.).  
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4. Потвърдена е връзка между степента на проява на хигиенно поведение 

при пчелните семейства, концентрацията на лизоцим и съдържанието на общ 

белтък в хемолимфата на пчелите. 

5. Въз основа на получените LS-оценки е установено, че при пчелните 

семейства с ниска степен на проява на хигиенно поведение съществува 

тенденция за увеличаване съдържанието на лизоцим и общ белтък в 

хемолимфата. 

6. За първи път в България е извършено проучване и е установена връзка 

между степента на проява на хигиенно поведение на пчелните семейства и 

изоензимните характеристики на пчели работнички. Броят на различните алели 

и броят на тези от тях, при които честотата  е по-висока от 5% е по-голям за 

пчелните семейства с висока степен на проява на хигиенно поведение в 

сравнение с тези с ниска степен на хигиеничност. 

7. Извършени са първи проучвания за установяване влиянието на пчелата 

майка върху степента на проява на хигиенно поведение. 

 
8. СПИСЪК С ПУБЛИКАЦИИТЕ СВЪРЗАНИ С ДИСЕРТАЦИЯТА 

 
1. Lazarov S., I. Zhelyazkova , D. Salkova , R. Shumkova , S. Takova , 2016, 

Lysozyme levels in haemolymph of worker bees (Apis mellifera L.) from bee colonies 
with different degree of expression of hygienic behaviour, Agricultural Science and 
Tehnology, vol.8,  3, 201 - 204  

 
2. С. Лазаров, 2016. Приложение на програма AutoCAD за измерване 

хитинените части на тялото на пчели работнички (Apis mellifera L.), Екология и 
бъдеще, XV, 4, 13 -19  

 
3. Vida H. Georgieva, P. P. Petrov, T. A. Staykova, S. Lazarov,  I.  Y. Stoyanov, 

E.  N. Ivanova, 2017. Genetic Comparison between Local  Apis mellifera 
macedonica Ruttner, 1988 Selectively Reared for Production of Bee Queens 
and Swarms in Bulgaria  and Honey Bee Colonies with Indicative Hygienic 
Behaviour, Acta zoologica bulgarica, Suppl. 8, 25 – 29 

 
9. ЦИТИРАНИЯ 

 
Zlatev Z., V. Nedeva, 2017.  An algorithm for determination of the morphological 
characteristics of honey bees. Journal of Central European Agriculture,18 (2), 305-
308 
 

 ЦИТИРАНА СТАТИЯ 
 
С. Лазаров, 2016. Приложение на програма AutoCAD за измерване хитинените 
части на тялото на пчели работнички (Apis mellifera L.), Екология и бъдеще, XV, 
4, 13 -19 
 
 
 
 



36 
 

10. РЕЗЮМЕ 
 
Настоящото проучване има за цел да се определи степента на проява на 

хигиенно поведение на пчели работнички (Apis mellifera L.) и връзката му с 
основни морфологични и биохимични признаци. За изпълнение на целта и 
поставените задачи е извършено тестване на 99 пчелни семейства от 10 
пчелина за степен на проява на хигиенно поведение и са изследвани 
биологичните признаци, свързани с размери на хитинените части на тялото на 
пчелите, съдържание на общ белтък и лизоцим в хемолимфата, химичен състав 
на тялото и е направена алоензимна характеристика по малатдехидрогеназа-1 
(MDH–1) и естераза – 3 (EST–3). 

От всяко тествано пчелно семейство са взети сборни проби млади 
нелетящи пчели (до 15-дневна възраст). Пчелите (по 60 броя) са съхранявани в 
денатуриран етилов спирт до отпрепариране на хитинени части на тялото за 
морфометрични измервания. 

За получаване на хемолимфа са сформирани сборни проби от по 250-300 
пчели. Събраната хемолимфа е съхранявана във фризер до извършване на 
анализите. 

От 30 пчелни семейства с различна проява на хигиенно поведение от 
всички пчелини са взети  сборни проби от по 25  пчели за определяне 
съдържанието на сухо вещество и суров протеин в тялото им. 

За изоензимен анализ са използвани сборни проби пчели, взети от 25 
пчелни семейства с различна проява на хигиенно поведение. В анализа са 
включени 1150 броя пчели работнички. До провеждане на анализа пробите 
пчели са съхранявани във фризер (- 18°C). 

За установяване на влиянието на пчелата майка върху степента на проява 
на хигиенното поведение са тествани 10 пчелни семейства. От тях са направени 
отводки (22 броя) и са получени пчелни майки. 

Данните показват, че преобладаващата част от тестваните 99 пчелни 
семейства (59,60%) са с висока степен на хигиеничност, а 40,40% са 
нехигиенични. При пчелини с различно стопанско направление (стокови, 
университетски, майкопроизводни, от опитни станции и научни институти) е 
установено, че процентът на пчелните семейства с висока степен на проява на 
хигиенно поведение (суперхигиенични и хигиенични) е по-висок там където са 
водени контрол и селекция на местната пчела в сравнение с пчелините, при 
които не е воден контрол.  

Сравнителният анализ на резултатите от измерванията на хитинените 
части на тялото на пчели работнички получени, чрез бинокулярна лупа (метод 
на Алпатов, 1948) и чрез компютърна програма AutoCAD, както и  контролното 
измерване на Gauge Block (Certificate of Calibration N 1409914, Mitutoyo 
Corporation Miyazaki Plant, Japan) показва, че прилагането на AutoCAD има 
предимства спрямо използването на бинокулярна лупа, които се изразяват в по-
голяма бързина и точност на измерванията. 

Резултатите от проведените морфометрични измервания на хитинените 
части на тялото на пчели работнички от семейства с  различна степен на проява 
на хигиенно поведение показват, че между средните стойности на екстериорните 
признаци свързани с продуктивността на пчелите (дължина на първата част на 
кубиталната клетка, дължина на бедро, дължина на пищял, ширина на първото 
стъпално членче, дължина на ляво восъчно огледалце на четвърти стернит, 
разстояние между восъчните огледалца на трети стернит,  дължина на 
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хоботчето, дължина на ляво восъчно огледалце на трети стернит и дължината 
на предното крило) съществуват статистически доказани достоверни разлики. 
Посочените признаци съставляват 47,83% от анализираните хитинени части на 
пчелите. 

Резултатите по отношение на  съдържанието на суров протеин (в % от 
сухото вещество) в тялото на пчели работнички показва най-високи  средни 
стойности при пчелните семейства с ниска степен на хигиеничност - 60,55%, а 
най-ниски при групата на хигиеничните пчелни семейства - 58,39%. Определена 
е ниска степен на достоверност на разликите по този признак между групите на 
хигиеничните и нехигиеничните пчелни семейства (Р≤0,05). 

Установена е връзка между степента на проява на хигиенно поведение при 
пчелните семейства и концентрацията на лизоцим и съдържанието на общ 
белтък в хемолимфата на пчелите. Най-висока средна стойност за съдържание 
на лизоцим в хемолимфата на пчели работнички (15,12±2,18µg/ml) е определена 
при пчелните семейства с ниска степен на проява на хигиеничност. Отчетените 
LS-оценки показват, че при нехигиеничните пчелни семейства съществува 
тенденция за увеличаване съдържанието на лизоцим и общ белтък в 
хемолимфата. 

Наблюдавана е връзка между хигиенното поведение и изоензимните 
характеристики. Установен е двуалелен полиморфизъм по локуса MDH-1 във 
всички изследвани пчелни семейства, представен с алелите MDH- 165 и MDH-
1100, които са комбинирани в хомо- и хетерозиготни комбинации. Сравнителният 
анализ за показателя алелна честота между трите групи пчелни семейства с 
различна степен на проява на хигиенно поведение показва, че при 
нехигиеничните пчелни семейства честотата на срещане на MDH-1100 е с най-
ниска стойност (под 60%). Алелната честота на MDH-165  е с най-висока стойност 
в сравнение с останалите две групи (47%).  

Локусът EST-3 е мономорфен в десет от анализираните семейства. В 
генофонда на останалите пчелни семейства е констатиран четириалелен 
полиморфизъм по локуса EST-3, с присъствие на алелите EST-380, EST-388, EST-
3100 и EST-3118. Същите са срещани в 7 различни генотипни комбинации. 
Анализът за трите групи пчелни семейства, показва, че  най-висока честота на 
срещане за  EST-3100 се наблюдава при групата на нехигиеничните пчелни 
семейства (97%). Алелите  EST-380 и EST-388  не се срещат в тази група, а EST-
3118 е с алелна честота (3%). 

Установява се, че при всички изследвани пчелни семейства има умерен до 
висок процент на полиморфизъм (50% - 100%). Средните стойности на 
наблюдаваната  (Ho) и очакваната хетерозиготност  (He) са съответно 0,320 и 
0,307. Изчисленият коефициент на генетична диференциация (Fst) показва 
ниска диференциация между суперхигиеничните и хигиеничните пчелни 
семейства (0,005) и висока между суперхигиеничните и нехигиеничните пчелни 
семейства (0,012). 

За установяване влиянието на пчелата майка върху степента на проява на 
хигиенно поведение са приложени три варианта на комбиниране на пчелни 
семейства  с пчели майки. При варианта  - на хигиенично пчелно семейство се 
придава хигиенична пчела майка - се наблюдава запазване на степента на 
хигиеничност.  Когато на отводка от хигиенично пчелно семейство  се придаде 
пчела майка, получена от нехигиенично пчелно семейство, степента на проява 
на хигиенно поведение не се променя и семейството остава хигиенично. При 
придаване на  пчела майка от хигиенично пчелно семейство на отводка с ниска 
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степен на хигиеничност (нехигиенична),  майката оказва положително влияние и 
повишава степента на проява на този показател. 

Получените в настоящото проучване резултати и анализите по тях са 
принос към дискусията по значението на хигиенното поведение на пчелите за 
подобряване на здравния им статус и  повишаване на тяхната продуктивност. 

Ключови думи: Медоносна пчела (Apis mellifera L.), хигиенно поведение, 
морфологични и биохимични признаци. 
 
 
 

11.  РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
 

ABSTRACT: 
 

The present study aims to determine the degree of manifestation of hygienic 
behaviour of worker bees (Apis mellifera L.) and its relationship to basic morphological 
and biochemical indicators. In order to achieve the objective and the tasks set, testing 
of 99 bee colonies from 10 apiaries for degree of manifestation of hygienic behaviour 
has been done and the biological indicators related to size of the chitin body parts of 
bees, total protein content and lysozyme in the haemolymph, chemical composition of 
the body and alloenzymatic characterization of malatodehydrogenase-1 (MDH-1) and 
esterase-3 (EST-3) has been made. 

From each tested bee family, pooled samples of young non-flying bees (up to 15 
days of age) were taken. Bees (60 units) are stored in denatured ethyl alcohol until 
removal of the chitin parts of the body for morphometric measurements. 

Pooled samples of 250-300 bees were formed to produce the haemolymph. The 
collected haemolymph is stored in a freezer until the analyses are performed. 

Of 30 bee colonies with various manifestation of hygienic behaviour from all 
apiaries, pooled samples of 25 bees were taken to determine the dry matter and raw 
protein content in their body. 

For isoenzyme analysis pooled samples of bees taken from 25 bee colonies with 
various manifestation of hygienic behavior were used. The analysis includes 1150 
worker bees. Prior to performing the analysis, bee samples were kept in a freezer  
(- 18°C). 

To determine the influence of the queen bee on the degree of manifestation of 
hygienic behavior, 10 bee families have been tested. Of these new bee colonies  
(22 pieces) were made and bee queens btained. 

The data show that the majority of the tested 99 bee colonies (59.60%) have high 
degree of hygienic state and 40.40% are unhygienic. In apiaries with a different 
business line (commodity, university, breeders, from experimental stations and 
research institutes) it was found that the percentage of bee colonies with high degree 
of hygienic behavior (super hygienic and hygienic ones) was higher where control and 
selection of the local bee as compared to apiaries with no control. 

The comparative analysis of the measurement results of chitin body parts of 
worker bees obtained through the binocular magnifier (Alpatov method, 1948) and 
through the AutoCAD computer software, as well as the control measurement of 
Gauge Block (Certificate of Calibration N 1409914, Mitutoyo Corporation Miyazaki 
Plant, Japan) shows that the use of AutoCAD has advantages over the use of a 
binocular magnifier, which is expressed in greater speed and accuracy of the 
measurements. 
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The results of the morphometric measurements of the chitin parts of the body of 
worker bees from colonies with varying degree of manifestation of hygienic behavior 
show that between the mean values of exterior indicators related to productivity of 
bees (length of the first part of the cubital cell, length of thigh, length of tibia, width of 
the first step member, length of the left wax mirror of the fourth sternit, distance 
between the wax mirrors of the third sternit, length of the siphon, length of the left wax 
mirror of third sternit and length of the front wing) there are statistically proven reliable 
differences. These attributes account for 47.83% of the analysed chitin parts of bees. 

The results relating to crude protein content (in % of dry matter) in the body of 
worker bees showed the highest average values in bee colonies with low hygienic rate 
- 60.55% and the lowest in the group of hygienic bee colonies - 58.39%. There is a 
low degree of reliability of differences according to this indicator between the groups 
of hygienic and non-hygienic bee colonies (P≤0.05). 

A link has been established between the degree of manifestation of hygienic 
behavior in bee colonies and the concentration of lysozyme and total protein content 
in the bee haemolymph. The highest mean lysozyme content in the haemolymph of 
worker bees (15,12±2,18μg/ml) was found in bee colonies with low degree of 
manifestation of hygiene. The reported LS-means indicate that in non-hygienic bee 
colonies there is a tendency to increase the lysozyme and total protein content in the 
haemolymph. 

A link between the hygienic behaviour and the isoenzyme characteristics has 
been observed. Two-allele polymorphism in the MDH-1 locus was established in all 
studied bee colonies, represented by the alleles MDH- 165 and MDH-1100, which are 
combined in homo- and heterozygous combinations. The comparative analysis for the 
allele frequency indicator among the three groups of bee colonies with varying degree 
of manifestation of hygienic behavior shows that in the non-hygienic bee colonies, the 
MDH-1100 occurrence frequency has the lowest value (less than 60%). The MDH-165 
allele frequency has the highest value compared to the other two groups (47%). 

The EST-3 locus is monomorphic in ten of the analysed families. In the gene pool 
of the other bee colonies, a four-allele polymorphism of the EST-3 locus has been 
established, with the EST-380, EST-388, EST-3100 and EST-3118 alleles present. These 
are found in 7 different genotypic combinations. The analysis for the three groups of 
bee colonies shows that the highest frequency of occurrence of EST-3100 is observed 
in the group of unhygienic bee colonies (97%). The EST-380 and EST-388 alleles are 
not found in this group, and EST-3118 has allelic frequency (3%). 

It has been found that in all studied bee colonies there is moderate to high 
percentage of polymorphism (50% - 100%). The mean values of the observed (Ho) 
and expected heterozygosity (He) were 0.320 and 0.307, respectively. The calculated 
Genetic Differentiation Factor (Fst) shows low differentiation between superhygenic 
and hygienic bee colonies (0.005) and high between superhygienic and non-hygienic 
bee colonies (0.012). 

To determine the influence of the queen bee on the level of manifestation of 
hygienic behavior, three variants of combining bee colonies with queen bees have 
been applied. In the case when a hygienic queen bee is given to a hygienic bee colony, 
retaining the degree of hygiene is observed. When a new bee colony is given a queen 
bee an unhygienic bee colony, the degree of manifestation of hygienic behavior does 
not change and the colony remains hygienic. When giving a queen bee from a hygienic 
bee colony to a new been colony with low hygienic rate (non-hygienic), the queen bee 
has a positive influence and increases the degree of manifestation of this indicator. 
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The results obtained in this study and their analyses are a contribution to the 
discussion on the importance of bee hygiene behavior for improving their health status 
and increasing their productivity. 

Keywords: Honeybee (Apis mellifera L.), hygienic behaviour, morphological and 
biochemical indicators. 
 






