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Abstract. The paper presents cases of abnormal morphology of the pikeperch (Sander 

lucioperca) testis. Three of the investigated 7 males caught in the dam-lake Topolnitsa 

showed different morphological gonadal alterations. Possible reason for the morphological 

abnormalities of the male gonads in the pikeperch could be the pollution of this particularе 

freshwater ecosystem with different industrial wastes such as heavy metals and pesticides.  
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Увод 

 Атрофията, асиметрията и различни други анормални морфологични изменения 

на половите органи при различните видове риби е сравнително често явление. Подобни 

данни са известни за някои сигови риби, езерната пъстърва (Salvelinus namaycush 

Walbaum, 1792), бабушката (Rutilus rutilus Linnaeus, 1758) и др. (Bernet et al. 2004; 

Bernet et al. 2008; Urbach et al. 2008; Wicklund et al. 1994). Ratty et al. (1990) съобщават 

за асиметрично развитие на тестисите на белия тон (Thunnus alalunga Bonnaterre, 

1788), Hayakawa & Kobayash (2012) за гонадите на колизията (Colisa lalia Hamilton, 

1822), а Kobelkowsky (2012) за яйчниците на някои видове риби от ихтиофауната на 

Мексико. Случаи с интерсексуални характеристики на гонадите се съобщават от 

Rzepkowska et al. 2014; Jackson et al. 2006; Popek et al. 2006 и др. За естествени 

популации на бялата риба (Sander lucioperca Linnaeus, 1758) подобни данни липсват, но 

съществуват изследвания за влиянието на различни вещества върху морфологията и 

диференцирането на гонадите им (Jarmołowicz et al. 2013; Zakes & Zakes 2006). 

http://bg.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://bg.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
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 Причините за анормалните морфологичните изменения на тестисите могат да се 

различни (Urbach et al. 2008). Понякога те са генетични, а в други случаи се дължат на 

въздействието на абиотични и антропогенни фактори на околната среда – химикали, 

тежки метали и др. Често пъти произходът на аномалиите остава неизяснен, но е 

възможно появата им, когато е свързана с нарушения на сперматогенезата или 

оплодителната способност на сперматозоидите, в една или друга степен да се отрази на 

устойчивото развитие на съответната популация. 

 Язовир Тополница е разположен в Средна гора (42°25'90" N, 23°59'38" E) на площ 

от 570 ha. Според Янчева и кол. (2011) той е подложен на дългогодишно антропогенно 

замърсяване, като основните емитери са рудниците, металургичните заводи, 

комбинатите за цветни метали и хвостохранилищата. Язовирът и едноименната река се 

замърсяват в продължение на много години с тежки метали (Велчева и Николов 2009; 

Georgieva et al. 2014; Velcheva et al. 2012; Yancheva et al. 2014a; Yancheva et al. 2014b). 

 Настоящата статия е първото съобщение за случаи на установени анормални 

морфологични изменения на тестиса на бялата риба у нас, което е много рядко явление 

за този вид. 

 

Материал и Методи 

 Изследването е извършено върху 7 мъжки екземпляра. Рибите са уловени с 

хрилни мрежи в яз. Тополница в близост до язовирната стена през първата половина на 

месец март 2014 г. Те са доставени живи в Института по рибарство и аквакултури, 

Пловдив, където са държани във вани при проточен режим в продължение на една 

седмица без да се хранят, след което са притеглени и сецирани. Теглото на тестисите е 

измерено в свежо състояние с точност до 100 mg, а гонадосоматичният индекс (GSI, %) 

е изчислен по формулата: 

 

q=W1.100/W, 

 

където q - гонадосоматичния индекс; W1-теглото на гонадите; W-теглото на рибата. 

 

Резултати и Дискусия 

 Изследваните бели риби са полово зрели индивиди с тегло на тялото от 0.850 g до 

1315 g. Тестисите са с тегло от 2.1 g до 6.3 g, а изчисленият гонадосоматичен индекс е в 

границите от 0.2 до 0.5 %. 

При проведеното изследване са установени аномалии в развитието на мъжките полови 

органи при 3 бели риби, което представлява 42.8 % от всички изследвани индивиди, 

т.е. процентът на тези риби е значителен. Отчетените отклонения са при екземпляри с 

маса 1255 g, 1280 g и 1190 g, при които гонадосоматичният индекс е съответно 0.3%, 

0.2% и 0.2% и не се различава от този при другите индивиди. 

 Тестисите на бялата риба с нормална морфология са чифтен орган с еднакво развити 

два симетрични дяла, които имат удължена лентовидна форма (Фиг. 1). Отклонение от 

посочените характеристики са случаите на неравномерно развитие на дяловете, 

наблюдавано при една от изследваните бели риби (Фиг. 2). Значително по-голяма 

морфологична аномалия са установените при други две риби морфологични изменения, 

които засягат формата и дължината на тестисите, както и равномерното развитие на 

двата им дяла като чифтен орган (Фиг. 3). На този етап причините за това явление не 

могат да бъдат посочени, като за целта са необходими допълнителни изследвания.  

 

Заключение 

 Една от вероятните причини за морфологични аномалии на мъжките полови 

органи на белите риби в яз. Тополница е посоченото от редица автори замърсяване на 
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водоема с индустриални отпадъци. Установеният значителен процент на риби с 

морфологични изменения на тестисите дава основание за провеждането на 

допълнително изследване на проблема с цел доказване на евентуалното влияние на 

замърсяването на язовира върху морфологията на половите органи на рибите.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1. Нормално развити тестиси на бяла риба (Sander lucioperca) от яз. Тополница. 

Fig. 1. Normal testes of pike perch (Sander lucioperca) from dam-lake Topolnitsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 2. Неравномерно развитие на дяловете на тестисите на бяла риба (Sander 

lucioperca) от яз. Тополница. 

Fig 2. Abnormal development of both testicular lobes of pikeperch (Sander lucioperca) from 

dam-lake Topolnitsa. 
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Фиг. 3. Аномалии на тестисите на бели риби (Sander lucioperca) от яз. Тополница. 

Fig 3. Abnormalities of pikeperch (Sander lucioperca) testes from dam-lake Topolnitsa. 
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