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Europe’s obligate cave-dwelling amphibian Proteus anguinus inhabits subterranean waters of
the north-western Balkan Peninsula. Because only fragments of its habitat are accessible to
humans, this endangered salamander’s exact distribution has been diﬃcult to establish.

Източник: Environmental DNA in subterranean biology: range extension and taxonomic implications
for Proteus : Scientiﬁc Reports
превод: Heliana Dundarova
Здравейте любопитковци от днес всяка седмица ще дискутираме новостите и клюките в света
на науката, подземния и надземния живот. Започваме с троглобионтите или животните
специализирани изцяло за живот в пещерите. Мой любим представител е пещерният протей,
който има 2 подвида: Proteus anguinus parkelj ендемичен за Бела крайна в южна Словения и
Proteus anguinus anguinus среща се в подземни води в карстовите области на Динарските
планини по адриатическия бряг на североизточна Италия, Словения, Хърватия и Босна и
Херцеговина до Черна гора. Основната разлика между двата подвида е, че „parkelj“ е тъмно
оцветен и не е типичен троглобионт, за разлика от “ anguinus“, който изцяло е изгубил
пигментацията си и е типичния троглобионт.
Все още е неясно разпространението на тези животни в мрежата от подземните води и
негативното въздействие върху тях от замърсяването на тези води. Поради тази причина
колеги от Италия, Словения, Черна Гора и Румъния са обединили усилията си и са разработили
метод за установяване на ДНК профил от водата т. нар. ДНК от околната среда. Методът е
разработен с лабораторни протеи и е установено, че при специфичен тип PCR (полимеразната
верижна реакция, която удвоява количеството на ДНК) е възможно да се амплифицира ДНК от
протея, която е намерена във водата. По този начин те са установили разпространението на
тези подвидове в конкретни пещерни системи и потвърждават, че двата подвида са
репродуктивно изолирани и няма хибридизация между тях, както и негативното влияние на
замърсените води върху тях. Новият метод за улавяне на ДНК от водата може да бъде
приложен в целеви водни пещерни системи, за установяване на други видове троглобионти,
т.к. те са трудни за намиране и не сме наясно с тяхното разпространение и начин на живот.
Важни резултати от изследването:
1. Най-обширното изследване на пещерния протей до сега, което обхваща карстови извора,
кладенци и пещери в Словения, Босна и Херцеговина и Черна Гора.
2. Първото достоверно изследване на ареала на протея от 1929 г. и за първи път е доказано
наличието на протея в Черна Гора.
3. Бил е разработен нов и иновативен метод за откриване на eDNA или ДНК от околната среда
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при Proteus anguinus parkelj. Това е довело до откриването му в 5 нови места, което до сега
надвишава двойно всички други изследвания направени до този момент на базата на
консервационния мениджмънт.
4. eDNA от двата подвида: Proteus anguinus parkelj и Proteus anguinus anguinus е открита заедно
в един от изворите, което показва, че те имат контакт по между си.
Направеното изследване е част от проекта за изследване на разпространението на Proteus
anguinus, чрез вземане на ДНК от околната среда, ко финансирано от Critical Ecosystem
Partnership Fund, BirdLife International and DOPPS – BirdLife Slovenia (CEPF GEM No. 45) и Norway
Grants Slovenia (EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014: SI03EEA2013/MP-17).
Искаме да изкажем нашата голяма благодарност към Magdalena Năpăruş-Aljančič, чрез която
можем да се докоснем до това невероятно иновативно изследване на пещерния протей.
За повече информация може да се обърнете към авторите на статия и по-конкретно към
Magdalena Năpăruş-Aljančič (magda.aljancic@gmail.com)
Източник: nature.com
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