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(Не)обикновените
паразити

Едно от най- интересните взаимоотношения в организмовия свят е 
паразитизмът. Това е един отделен свят, често невидим, малко познат и 
загадъчен – може би това го прави толкова интересен. Да се даде опреде-
ление за паразитизъм никак не е лесно, защото в природата дефинициите 
са твърде условни и винаги се намира някой, който нарушава “закона” и 
разваля сметките на учените, опитващи се да прокарат някакви граници, 
за да могат да изучат и опознаят явленията. В представите на обикнове-
ния човек паразитът е този, който нанася вреда на организма, върху или в 
който живее, хранейки се с важни за гостоприемника вещества, това обаче 
не винаги е така. Едно от най-точните определения е дадено от руския зо-
олог В. А. Догел: “Паразит – това е организъм, който използва други живи 
организми в качеството на среда за обитаване и на източник за храна, въз-
лагайки при това на гостоприемника задачата за регулиране (частично или 
пълно) на своите взаимоотношения с околната среда”. Както се вижда, тук 
даже не се споменава за вреда, нанасяна от паразита. Но нека оставим оп-
ределенията и сложните понятия за паразитолозите, а ние ще надникнем в 
удивителния свят на паразитите.

Манипулаторите
Уникален пример за паразити са ракообразните от род Sacculina, те 

спадат към подклас Maxillopoda (Челюстнокраки), инфраклас Cirripedia, 
към който се числят форми, които водят заседнал начин на живот, при-
крепвайки се към скали, дъна на кораби и др. (наричани морски жълъ-
ди). Възрастните Sacculina по нищо не приличат на ракообразни, а са 
класифицирани като такива благодарение на ларвения си стадий, който 
е идентичен с този на другите представители на Maxillopoda. Женската 
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ларва Sacculina открива краб и започва 
да пълзи по него, докато намери мяс-
то, откъдето може да проникне в тя-
лото му, най- често някое съчленение. 
След това тя буквално се инжектира 
в краба, като външната ѝ обвивка 
остава отвън. В рака, Sacculina за-
почва да расте и се оформя като ме-
хурче т. нар. externa, разположено 
от долната страна на коремчето на 
краба, където по принцип той съх-
ранява своите яйца. Ако женската 
Sacculina навлезе в мъжки краб, 
тя се намесва в хормоналния му баланс и 
променя пола му към женски, като с това се променя дори и 
формата на тялото му. Нещо повече малката Sacculina впряга почти цялата 
енергия на рака за своите нужди, по-точно подготвя го за своите яйца - той 
престава да се размножава, да расте, но запазва (или придобива ако е бил 
мъжки) типичното женско поведение при снасяне на яйца. Мъжкият на 
Sacculina търси женската от долната страна на коремчето на крабовете и 
щом открие опаразитен вече краб, също прониква в него, за да оплоди яй-
цата на женската. Когато яйцата са оплодени и всичко е готово за снасяне, 
ракът се изкачва на подходящ камък и със специфични движения започва 
снасянето, като с едната си щипка раздвижва водата под коремчето си, за 
да помогне на яйцата да се разпръснат.

Един друг паразит си е спечелил славата на “промиващ” мозъци. Това 
е Spinochordodes tellinii. Той спада към тип Nematomorpha – малко познати 
и проучени животни. Това са подобни на кръгли червеи същества, някои от 
видовете достигат до метър дължина, но дебелината им не превишава 2 – 3 
мм. Възрастните са свободно живеещи форми, но ларвите им са паразити 
по бръмбари, скакалци, хлебарки и ракообразни. Досега са описани около 
320 вида от този тип. Ларвите на въпросния Spinochordodes tellinii парази-
тират по скакалци, но как точно навлизат в своя гостоприемник не е много 
ясно, предполага се, че когато поемат вода, скакалците поглъщат и ларви. 
Ларвичките нарастват, хранейки се със своя гостоприемник, като изпъл-
ват всичките му кухини без главата и крайниците. Те обаче никога не го 

Sacculina carcini
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убиват, защото освен да служи за храна, скакалецът има и друга важна ми-
сия... По време на растежа паразитите отделят някои протеини, които ими-
тират собствените протеини на скакалеца. Влиянието на тези вещества е 
разностранно, някои от тях влияят на невротрансмитерите (вещества пре-
даващи нервните импулси), други са свързани с геотактичното (geotactic) 
поведение, свързано с ориентирането на организмите във връзка с грави-
тацията. Именно тези протеини “промиват” мозъка на скакалеца и него-
вото поведение става нетипично. Когато Spinochordodes tellinii е готов за 
размножаване, скакалецът като че ли получава сигнал и започва да търси 
воден басейн. След намирането на вода скакалецът без колебание скача въ-
тре, въпреки че това е самоубийство. По този начин Spinochordodes tellinii 

манипулира своя гостоприемник и го пра-
ща на сигурна смърт. Самият паразит във 
водата излиза от тялото на скакалеца, той 
е няколко пъти по- дълъг от скакалеца (по 
David G. Biron).

 
Когато става въпрос за манипу-

лиране на мозъци, не може да прес-
кочим небезизвестния малък метил 
- Dicrocoelium dendriticum. Той при-
надлежи към клас Trematoda и дос-
тига размери от 0.5 до 1.5 см, като 
тялото му има ланцетовидна форма. 
Жизненият му цикъл е изключително 

сложен и минава през три различни гостоприем-
ника – краен, междинен и допълнителен. Крайни гостоприемници 

могат да бъдат различни преживни и еднокопитни животни, свине, зайци, 
гризачи, лисици, мечки дори и човека. Междинни гостоприемници са раз-
лични сухоземни охлювчета от родовете Helicella, Zebrina, Cepaea, Theba 
и др. за Европа и Cionella за САЩ. Допълнителни гостоприемници са 
мравки от рода Formica. Възрастните Dicrocoelium dendriticum паразити-
рат в жлъчните пътища на крайния гостоприемник, където и снасят своите 
яйца, които с жлъчния сок попадат в червата, а оттам с фекалиите навън. 
След това яйцата, които са доста устойчиви на външната среда, се поглъ-
щат от охлювчета и от тях се излюпват т. нар. мирацидии. Мирацидии-
те мигрират от червата на охлюва до черния му дроб, където постепенно 

Spinochordodes tellinii
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се превръщат в спороцисти. Във всяка спороциста се образуват 20 до 40 
дъщерни спороцисти. Това обаче не е всичко, защото във всяка дъщерна 
спороциста се образуват също по 20-40 т. нар. церкарии. Така за период 
от 3- 4 месеца от всеки мирацидий се получават стотици церкарии, които 
имат удължени тела и опашки. Церкариите се придвижват до белите дро-
бове на охлювите, където се групират в сборни цисти и оттам под формата 
на слузести клъбца се изхвърлят навън. Във външната среда церкариите се 
поглъщат от мравки, като в тях те изгубват опашките си и се превръщат в 
метацеркарии, които са с размери около една четвърт от милиметъра. Един 
от тези метацеркарии се локализира в подглътачния ганглии на мравката 
и започва да я контролира. На свечеряване, когато температурите паднат 
(вероятно спадането на температурата е знак за метацеркария), опаразите-
ните мравки не се прибират с другите в гнездото, а се изкачват по стъблата 
на различни треви, захващат се за листата с челюстите си очакват своята 
съдба – да бъдат изядени заедно с тревата от някое преминаващо животно! 
Ако оцелеят до сутринта, те отново се присъединяват към другите работ-
нички и изпълняват своите задължения, но вечерта отново са по върховете 
на тревите. И така нощ след нощ, докато неизбежното се случи... Сега 
цикълът може да се затвори – от червата на погълналото мравката живот-
но, метацеркариите мигрират до жлъчните пътища и там стават възрастни 
форми. Целият цикъл трае около 250 – 260 дни.

“Извънземните” паразити
Понякога в горите на умерения пояс на Европа и Северна Америка мо-

гат да се наблюдават малки красиви охлювчета от сем. Succineidae, често 
наричани кехлибарени охлюви. Някои индивиди обаче изглеждат доста 
необичайно – техните стълбчета, на които са разположени очите са издути, 
изпъстрени са със зелени, жълти и понякога и червени напречни ивици и 
някак странно пулсират, като че ли по тях минава ток. Създава се илюзия, 
че цветът на стълбчетата ту става по- ярък, ту почти угасва. Такива охлю-
вчета се забелязват отдалече, а на всичко отгоре, като че ли са по непред-
пазливи. Но дали това им поведение няма да привлече някоя прелитаща 
птичка и тя да реши да си похапне? Всъщност точно това е целта, но не на 
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самото охлювче, а на съществата, които живеят в него!
Всичко започва, когато охлювчето погълне яйца на паразита с интерес-

ното име Leucochloridium paradoxum, намиращи се в екскременти на раз-
лични птици. Leucochloridium paradoxum е роднина на познатия ни вече 
малък метил от клас Trematoda и неговото развитие минава през същите 
етапи. В охлювчетата от яйцата се излюпват мирацидии, които пък се пре-
връщат в подобни на тръбички образувания, наречени спороцисти. Имен-
но спороцистите се придвижват чрез тласъци в тялото на охлюва и някои 
достигат стълбчетата на очите (тентакли) и във всяко от тях се вмъква по-
добно пръсти в ръкавица по една пулсираща спороциста, като по този на-
чин значително издува стълбчетата на очите. В някои от спороцистите се 
развиват т. нар. церкарии, които са способни да се превърнат във възрастни 
форми ако попаднат в организма на крайния гостоприемник. Инвазираните 
охлюви от фотофобни стават фотофилни и се изкачват до добре осветените 
върхове на тревите и храстите. Там те са лесна плячка на различни птици 
– сойки, врани, врабчета, овесарки, общо около 15 вида крайни гостопри-
емници, като по скоро птиците са съблазнени от очите на охлюва, които 
доста наподобяват движещи се гъсеници. След като паразитите попаднат 
в птиците, следва още един стадий на развитие, докато Leucochloridium 
paradoxum се превърне във възрастна форма и се локализира в крайни-
те отдели на дебелото черво на своя краен гостоприемник. Възрастните 
Leucochloridium paradoxum са хермафродити и се размножават асексуално, 
но ако са близо един до друг могат и да се оплождат кръстосано. Снесените 
яйца се изхвърлят заедно с фекалиите на птицата навън.

Не по-малко странни и интерес-
ни са дребничките насекоми от разред 
Strepsiptera. 

Разред Strepsiptera (около 600 вида) 
са паразитни насекоми, достигащи от 
0.5 до 6 мм големина. Разредът се със-
тои от 9 семейства, като при всички 
мъжките са на пръв поглед като вся-
ко друго насекомо – имат си крачка, 
крила, антени. Не така обаче стоят 
нещата при женските, те нямат кри-
ла, нямат крака нямат очи и дори 

охлювче от сем. Succineidae инвазирано с 

Leucochloridium paradoxum
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външни гениталии и веднъж попаднали в тялото на гостоприемника ни-
кога не го напускат (с изключение на сем. Mengenillidae), освен това са 
неотенични (вж. Партеногенеза). Паразитират по насекоми от 7 разреда 
(Zygentoma, Orthoptera, Blattodea, Mantodea, Heteroptera, Hymenoptera, и 
Diptera) и 34 семейства. Strepsiptera намират своя гостоприемник, когато 
са в стадий ларва планидиум (planidium)- имат очи с една леща, и навлизат 
в него. В тялото на гостоприемника претърпяват т. нар. хиперметаморфоза 
и загубват крачката си. Те могат да променят, както формата, така и цвета 
на опаразитеното насекомо. След това претърпяват цялостна метаморфоза 
(holometabolous) и стават възрастни, по-скоро мъжките стават възрастни, 
а женските макар и способни да се размножават остават в ларвен стадий. 
След като съвсем миниатюрните мъжки напуснат гостоприемника те не 
се хранят, а тяхна единствена цел е да намерят други женски, за да ги оп-
лодят. При някой видове мъжките живеят по- малко от 5 часа. Тези съще-
ства имат очи, които не се срещат при никое друго насекомо. Погледнати 
под микроскоп, те наподобяват малинов плод, а по устройство са сходни с 
очите на трилобитите (Phacopida). Очите им са съставени от около 700 от-
делни лещи, като всяка има своя собствена корнея, преминаваща в склера! 

Женските, които наподобяват малко червейче или гъсеничка, остават в 
тялото на гостоприемника, като навън стърчи само предната част от тялото 
им измежду два сегмента на коремчето на гостоприемника, като поняко-
га заемат около 90% от коремната му кухи-
на. Те отделят феромони и така привличат 
мъжките. Редно е да се отбележи, че при 
много видове мъжките са рядко срещани 
и партеногенезата е често явление. При 
други мъжките копулират с женските, 
като пробиват тялото им със специал-
но шипче и така буквално инжектират 
сперматозоиди (вж. (не)обикновена 
любов) – т. нар. травматична копула-
ция. Всяка женска Streptoptera дава 
живот на хиляди ларви (от 1000 до 
750 000), които се изхвърлят във 
външната среда през отвор наречен 
люпилен отвор, разположен на гла-
вата на женската! След това ларвичките 

Strepsiptera - мъжки
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започват активно да търсят други гос-
топриемници.

Обикновено човек не би пред-
положил, че мидите могат да бъдат 
паразити, но дори и това се случ-
ва. Сладководните миди от разред 
Unionoida (около 900 вида) са раз-
делнополови и самото оплождане 
става в мантийната празнина на 
женската, където попадат спер-

матозоидите, носени от водните течения. 
След оплождането от яйцата се излюпват личинки, наречени 

глохидии (glochidia). Глохидиите са с размери 0.1 – 0.4 мм и притежават 
две черупчици, способни да се отварят и затварят, като при някои видове 
завършват с по едно зъбче всяка от тях (например при известните баззъ-
бки – Anodonta). След определен период глохидиите напускат мантиина-
та празнина на своите майки и се носят свободно по теченията, докато 
срещнат своя гостоприемник – различни сладководни риби. Глохидите се 
закрепват за хрилете (при някои видове за кожата) на рибите и постепенно 
проникват навътре в тъканта, а около тях с времето се образува капсула 
(циста), която ги предпазва от външни въздействия. В капсулата глохидии-
те се проявяват като типични паразити, хранейки се с телесните течности 
на рибата. След период от 10 до 70 дни (различен при различни видове) 
глохидиите напускат своя гостоприемник и изпадат на дъното, готови да 
заживеят вече като възрастни миди.

Характерно за глохидиите е, че за всеки вид е характерен определен 
гостоприемник. Самите паразити могат да попаднат по хрилете на много 
видове риби, но ако се окаже, че не са случили на обичайния за тях гос-
топриемник, бързо биват отхвърлени от имунната система на рибата (по 
Zale, Neves 1982). 

Изключително интересни са някои северноамерикански речни миди от 
род Lampsilis. Част от мантията на тези миди (например при видовете L. 
fasciola, L. reeveiana и L. ovata) се подава между двете черупки и по уди-
вителен начин наподобява малка рибка, която като че ли е застинала точно 
над мидата и всеки момент ще махне с опашка и ще отплува. На тази лъж-
лива рибка се различават дори две петънца, съвършено имитиращи очи. 

Strepsiptera – женски
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Примамен от тази “рибка,” малоустият 
костур (Micropterus dolomieu) отива с 
ясната цел да си похапне. Вместо риб-
ка обаче той получава доза впиващи 
се в хрилете му глохидии, изстреляни 
от женската мида.

И тъй като все още сме във во-
дна среда няма как да прескочим 
уникалния Cymothoa exigua. Това 
ракообразно (Crustacea) се среща 
около бреговете на Калифорния 
и прилича на голяма мокрица 
със своите 3 – 3.5 см дължина. 
Cymothoa exigua е от семей-
ство Cymothoidae. Това жи-
вотинче паразитира в устата на 
рибата Lutjanus guttatus, която достига 
до 70 – 80 см. Още като съвсем малко 
раче Cymothoa влиза в устата на риба-
та през хрилете, достига до езика, за 
който се захваща и започва да се хра-
ни с...артериална кръв от езика на 
своя гостоприемник, пробивайки 
артерииките с предните три двой-
ки крачета, които са въоражени с 
остри нокътчета. Cymothoa нара-
ства, нараства и неговата нужда 
от кръв, а езикът на рибата по-
степенно атрофира и се смаля-
ва, заприличвайки на малко 
чуканче. Когато Cymothoa 
е вече достатъчно голям, а 
езикът почти отстранен, 
става нещо необичайно... 
Cymothoa заема мястото на ези-
ка и то така, че поставя тялото си вър-

Lampsilis ovata

Cymothoa exigua
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ху мускулите останали в основата му. Рибата започва да ползва Cymothoa, 
както би ползвала езика си. От този момент паразитът започва да се храни 
и с частици от храната на своя гостоприемник, облекчавайки по този на-
чин значително кръвообращението му. Изглежда, че загубата на истинския 
език не се отразява по никакъв начин на рибата, а самият Cymothoa не 
нанася други щети. Това е единственият случай на отстраняване на орган, 
който се заменя функционално от живо същество!

Съвсем друг е случаят с малкото ракообразно Ommatokoita elongata, 
което по скоро прилича на черевейче. Ommatokoita elongata е често сре-
щан паразит по гренландската акула (Somniosus microcephalus), като не-
обикновеното е, че той се закотвя чрез нещо като кукичка за корнеята и 
свободно си виси от окото на акулата. В следствие на тази травма акулата 
частично ослепява, но това не и се отразява по никакъв начин, а самият па-
разит, освен че ползва безплатен транспорт се храни и със слузта от окото 
на акулата. Някои норвежки рибари твърдят, че този белезникав паразит 
привлича като стръв към иначе бавноподвижната акула различни риби, 
досега обаче няма документиран такъв случай нито каквото и да било до-
казателство затова.

Малкият  дракон
Dracunculus medinensis (Dracunculus – малък дракон, лат.) е нематод, 

който причинява т. нар. дракункулоза при хората и някои животни (кучета, 
маймуни). В миналото десетки милиони хора са страдали от този паразит, 
както в Африка, така и в Азия и Южна Америка. Dracunculus е откриван 
дори в телата на египетски мумии, по- възрастни от 3000 години. Днес 
това заболяване е почти напълно изкоренено, като се среща само в няколко 
държави, южно от Сахара, като се очакваше 2009 г. и те да бъдат свободни 
от дракункулоза. Тази прогноза обаче не се сбъдна и елиминирането на 
дракункулозата се отложи за следващите няколко години.

За развитието на паразита е нужна водна среда, където съвсем дре-
бничките ларви на Dracunculus medinensis (0.5-0.7 мм) се поглъщат от во-
дни бълхи, най-често от род Cyclops, които също са миниатюрни. За около 
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10 – 14 дни в циклопсите ларвите претърпяват развитие и са способни 
да причиняват заболяването. Заразяването става, чрез поглъщане на вода 
с такива циклопси. Водните бълхи се смилат от стомашния сок, но не и 
ларвите, които пробиват стената на червата и чрез лимфата се настаняват 
в подкожната тъкан. В продължение на 9 до 14 месеца те нарастват, като 
женските могат да достигнат 100 см, а мъжките са едва 1 – 3 см, и след 
като оплодят женската те умират. Когато нарастващите в матката на жен-
ската зародиши достигнат определен стадий на развитие, тя мигрира до 
области на тялото, където има по-често контакт с вода - в 90% от случаите 
това са краката и ходилата , разполага се под кожата, където се образуват 
подутини. Когато женската усети, че има контакт с вода, тя пробива ко-
жата и започва да ражда своите малки през устата си! Да, именно това се 
случва, усетила външната среда, тя избутва своята матка през устата си и 
така изхвърля живи ларви във водата. След това женската умира. Цикълът 
се е затворил.

Пеперуди вампири
Отдавна е известно, че освен пеперудите хранещи се с нектар има и та-

кива, които са успели да присобят хоботчето си в нещо като шило, с което да 
пробиват плодовете, за да стигнат до хранителния сок. Освен това много пе-
перуди освен, че използват растителна храна не се отказват и от пот, урина, 
екскременти, сълзи и кръв от открити рани. Вида Mecistoptera (Lobocraspis) 
griseifusa (сем. Noctuidae) от Югоизточна Азия се е специалицирал изцяло в 
храненето си със сълзи (лакрифаг). Mecistoptera (Lobocraspis) griseifusa вни-
мателно каца върху главата на заспалото животно (най- често едри бозай-
ници или крокодили) и ако няма изтекли сълзи провира хоботчето си, което 
е покрито с меки власинки и наподобява четчица, под клепачите и с леки 
трептящи движения предизвиква сълзотечение. По подобен начин се храни 
и открития през 2006 г. мадагаскарски вид Hemiceratoides hieroglyphica, но 
той предпочита птичите сълзи, а неговото хоботче по- скоро напомня на раз-
двоен харпун.

Пеперудите приспособили се да пробиват ципите на плодовете също 
имат остри и твърди хоботчета, а от пробиването на обвивката на плодо-
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ве до пробиването на кожа явно има 
само крачка. Тази крачка са успели 
да направят нощните пеперуди от 
род Calyptra.

Да, пеперуди хранещи се с кръв! 
Род Calyptra се състои от 18 вида, 
като 8 от тях са доказано пиещи кръв 
(за 5 е установено, че нападат и хора). 
Calyptra са нощни пеперуди от сем. 
Нощенки (Noctuidae) и се срещат от 
Югоизточна Азия и Източна Афри-
ка до Югоизточна Европа, а Calyptra 
thalictri дори е установена във Фин-
ландия, а през 2008 г. още по на за-
пад - в Швеция. Всъщност Calyptra 
thalictri е типична плодоядна пеперу-
да, като използва своето видоизме-
нено хоботче, за да пробива обвив-
ките на различни плодове с чиито 
сокове се храни. Голяма била оба-
че изненадата, когато през 1999 г. 
руския учен Владимир Кононен-
ко (Vladimir Kononenko) открил 
популация на уж плодоядната 
Calyptra thalictri в далечния из-

ток на Русия, която пие кръв. През 
2007 г. друга експедиция до района на Владивосток до-

каза експериментално, че Calyptra thalictri не се отказва и от човешка кръв 
(J.M.Zaspel, V.S.Kononenko & P.Z.Goldstein; 2007). 

Най-силно приспособен към пиенето на кръв е вида Calyptra eustrigata 
от Югоизточна Азия, който може да пробие кожата и на едри чифтокопит-
ни и дори на слонове.

Пеперудите вампири, както наричат още тези същества, имат дълго 
хоботче, което е въоръжено с микроскопични шипчета и кукички. Кога-
то пеперудата кацне върху някоя леснодостъпна за нея част от тялото на 
животното или човека, тя забива хоботчето си в кожата като с въртеливи 
движения на главата се опитва да проникне по-дълбоко в кожата. Веднъж 

хоботче на Hemiceratoides hieroglyphica

Hemiceratoides hieroglyphica се храни със сълзи
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проникнало в кожата хоботчето трудно се 
освобождава, затова и не малко пеперу-
ди изгубват живота си. Интересно е, че 
за разлика от комарите например, при 
Calyptra кръв пият само мъжките, а жен-
ските се задоволяват само с растителна 
храна. Може да се предположи, че бо-
гатата на протеини храна помага на 
мъжките при сперматогенезата, каква 
е истината обаче вероятно бъдещето 
ще покаже. Друга интересна разлика 
е, че пеперудата не изсмуква кръв-
та, а разчита на кръвното налягане 
на жертвата да придвижи кръвта 
по хоботчето. На ухапаното място 
кожата се зачервява и подува и как-
то казват хората станали жертва на тези пеперуди 
болката е малко по- силна от тази при ухапване от комар. 

Тропически плодове
Микроскопичният кръгъл червей 

Myrmeconema neotropicum паразитира 
по южноамериканската черна мравка 
Cephalotes atratus и има необикновена-
та способност да я превръща в подо-
бие на тропически плод. Женската на 
този миниатюрен червей достига на 
дължина до 1 мм, а мъжкият е поч-
ти два пъти по-малък. И мъжкият и 
женската узряват полово в коремче-
то на мравката. Там те копулират, а 
мъжките умират скоро след това. 
И докато яйцата на Myrmeconema 

Calyptra thalictri 

мравка инвазирана с Myrmeconema neotropicum
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neotropicum узряват в тялото на майка си, със самата мравка става нещо 
интересно. Първоначално коремчето на мравката е черно, но постепенно 
става полупрозрачно и после ярко червено. Освен това тези мравки, на 
които коремчетата вече са се зачервили стават по-бавни и си ги държат 
извити нагоре. По този начин те много наподобяват червени тропически 
плодчета. Именно така някой плодоядни птички се подлъгват и изяждат 
заразените мравки. След това яйцата на паразита се изхвърлят заедно с фе-
калиите на птицата, а мравките ги намират и ги използват за храна на лар-
вите. В тялото на ларвите яйцата се излюпват и така цикълът се затваря (по 
Yanoviak et al. 2008). Въпреки че ролята на птицата не е добре проучена, 
се предполага, че тя играе роля само на разпространител на Myrmeconema 
neotropicum. 

Паразитоиди
Паразитоидизмът е особена форма на паразитизъм, при която паразито-

идът използва своя гостоприемник подобно на паразита за свой дом, храна 
и защита, но в края на краищата, това взаимоотношение винаги завършва 
със смъртта на гостоприемника. Много учени разглеждат паразитоидизма 
като самостоятелна форма на взаимоотношения. Според тях паразитоиди 
могат да бъдат само насекоми. Други учени посочват като паразитоиди 
дори гъбите, бактериите и вирусите, които причиняват смъртта на своя 
гостоприемник. Понякога разликата между паразит и паразитоид е много 
тънка и размита и изобщо няма единно мнение относно паразитоидизма. 
Смята се, че около 10% от днес проучените насекоми са паразитоиди, а се 
очаква процентът да достигне 20%, след по- подробното изучаване на този 
клас, което е огромна цифра. Колкото повече данни се натрупват за взаи-
моотношенията между паразитоид и гостоприемник, толкова по- сложни 
интересни и необикновени ни се струват те. 

Малките осички от род Glyptapanteles успяват буквално да зомби-
рат гъсениците, които използват за свои гостоприемници. След като 
Glyptapanteles открият подходяща гъсеница (Geometroidea), те снасят око-
ло 80 яйца в нейното тяло. След излюпването на яйцата малките ларви за-
почват да се хранят от телесните флуиди на гъсеницата. Освен това самата 
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гъсеница прекратява своето развитие и растеж, и най-важното, нейната 
имунна система не атакува чуждите тела. Когато ларвите достигнат опре-
делено развитие, те прогризват кожата на гъсеницата, изпълзяват и кака-
видират, закрепени на някое клонче. Тук следва най-интересното - живата 
все още гъсеница застава неподвижно до какавидите, за да ги охранява. 
Ако до беззащитните какавиди се доближи неприятел, гъсеницата започва 
интензивно да се гърчи и свива и в по- голямата част от случаите успява 
да прогони нахалника. След анатомичен преглед на такива гъсеници се 
установява, че една или две ларвички не са напуснали тялото на своя гос-
топриемник. Предполага се, че именно те успяват да манипулират гъсени-
цата, така че тя става закрилник на какавидите (по Grosman, Amir, Janssen; 
2008). Скоро след това гъсеницата умира.

През 1960 г. учените откриват малки ви-
русоподобни частички, които много видове 
паразитоидни оси вкарват в тялото на гостоп-
риемниците заедно със своите яйца. Тези 
частички са наречени поли - ДНК – вируси 
(PDV). Всяка PDV частица сдържа пръс-
теновидни ДНК фрагменти, отговорни за 
синтеза на белтъци - имуносупресори, ко-
ито възпират защитните реакции на орга-
низма на гостоприемника срещу малките 
ларвички, развиващи се в него. Освен 
това се предполага, че тези частици 
могат да предизвикват парализа на гос-
топриемника, спиране на развитието 
му и промени в неговото поведение. 
Още след попадането на PDV в гос-
топриемника те, подобно на вируси-
те, започват да използват клетките 
му за синтеза на тези белтъци. За 
разлика от истинските вируси PDV 
нямат ДНК, която да им позволява да се реплицират. 
Дълго време произходът на тези частици беше неизвестен, като мно-
го учени смятаха, че те са продукт на дългата еволюция на паразитоидите 
и са си тяхно собствено дело. Нови генетични изследвания обаче разкри-

гъсеница Geometroidea защитава какавидите 
Glyptapanteles
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ват удивителната картина за една изключителна симбиоза между осите и 
древни вируси. Вероятно преди около 100 млн. години вируси, подобни 
на днешните нудивируси (срещащи се при насекоми) са заразявали древ-
ните оси. Постепенно вирусите интегрирали своя геном в ДНК на осите, 
които започнали да използват вирусни частици (PDV) за своите цели, като 
ги произвеждат в яйчниците си и ги вкарват в тялото на гостоприемника 
заедно с яйцата си (по Drezen et al. 2009). Самият вирус отдавана е загубил 
свойството си да се реплицира, а осата използва част от неговия геном в 
своя изгода. Това е първият засега, доказан случай на подобна симбиоза.

Не винаги гостоприемниците са толкова беззащитни, колкото изглеж-
дат. През 2009 г. беше разкрит един удивителен случай на защита, като 
главен герой е смятаната за беззащитна зелена грахова листна въшка 
(Acyrthosiphon pisum). В началото учените забелязали, че паразитоидните 
оси Aphidius ervi внимателно подбират своите жертви, в които да снесат 
яйцата си. Разкрито било, че тези листни въшки, които осите отбягват са 
заразени с бактерията Hamiltonella defensa. Било очевидно, че тази бак-
терия по някакъв начин предпазва листните въшки от осите, но как това 
става се изяснило след поредица изследвания. За огромна изненада се ока-
зало, че за да предпазят листните въшки бактериите от своя страна също 
трябва да са инфектирани- с вирус- бактериофаг. Геномът на този вирус 
носещ името APSE (A. pisum secondary endosymbiont) съдържа гени, коди-
ращи производството на токсин, безвреден за листните въшки, но смърто-
носен за личинките на осите Aphidius ervi. 

Бактериите са очевидно много важни за листните въшки, защото за 
тях има предназначени специални клетки, в които те живеят и получават 
хранителни вещества, които не биха намерили другаде. Все пак учените 
решили да проверят дали вируса е абсолютно безвреден за бактериите и 
листните въшки. Те отгледали няколко поколения листни въшки заразени 
с Hamiltonella defensa и вируси, които не са нападани от оси- паразитоиди. 
Оказало се, че постепенно листните въшки освобождават своя организъм 
от вирусите, от което се прави извода, че все пак вирусите не са съвсем без-
вредни. Смята се, че поддържането в популацията на определен брой лист-
ни въшки заразени с бактерии, но без вируси помага за техния естествен 
отбор, ключова роля, в който играят осите. Тази тройна симбиоза е уникал-
на в животинското царство. Това е първият и за сега единствен случай, при 
който вирус предава на организма- гостоприемник не само вредни гени, но 
и такива, който му помагат да оживее (по Kerry M. Oliver et al. 2009). 

БИОЛОГИЯ
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(Не)обикновените животни 
Чавдар Черников

(Не)обикновените животни... Би било вярно да се каже, че животните и взаимоотно-
шенията между тях описани в книгата са необикновени и уникални, но все пак ми-
сля, че скобите са на място, защото всичко, което се случва в живата природа е просто 
част от живота на планетата Земя. Читателят ще се срещне със скорпиони, отровни 
жаби, охлюви и октоподи, дори отровни птици, ще се запознае с малко познатите 
страни на паразитизма, любовното поведение и канибализма в животинското цар-
ство.

Издателство “Българска Наука”
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Търсете книгата по книжарниците на верига „Пингвините”в 
цялата страна.


