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УВОД
До настоящия момент аерофилната водораслова флора на България е
изключително слабо проучена и е посочена сред белите петна в нашата страна
(ТЕМНИСКОВА И ДР. 2005), а данните са основани предимно на случайни сборове. Това
важи в най-голяма степен за аерофитите по скалните субстрати.
Районът на Природната забележителност Белоградчишки скали, включен в Червената
книга на местообитанията на България, е напълно непроучен в алгологическо
отношение. Досега няма данни за аеротерстриалните водорасли от самите скали
(епилити, ендолити и хазмолити), от прилежащите на скалите почви и от обраствашите
ги мъхове и лишеи.
.
Цел на настоящия дисертационен труд е изясняването на видовия състав въз
основа на продължително култивиране и описание на аерофилната алгофлора
на скалния феномен и Природна забележителност Белоградчишки скали като се
отдели специално внимание на епи- и ендолитите.
За постигането на тази цел бяха набелязани следните задачи:
1. Избор на пунктове за събиране на представителни проби от аерофилни
водорасли в ПЗ Белоградчишки скали
2. Тестване на нов пряк метод за събиране и култивиране на аерофилни
водорасли
3. Въвеждане на събраните материали в култури и проследяване на развитието
на водораслите в тях с изолиране на чисти клонове за таксономични
изследвания
4. Сравнение на състава на епилитните и ендолитните водорасли в едни и същи
пунктове с оглед на изясняване на разпространението и пътищата на
проникване на ендолитите.
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1. Кратка физикогеографска и биоконсервационна характеристика на
изследвания район
Скалният феномен Белоградчишки скали се намира на територията на община
Белоградчик в Западния дял на Стара планина и Западен Предбалкан. Местността
около Белоградчик с обща площ 598.7 ха е обявена за Природна забележителност
(ПЗ) със Заповед №601/ 01.07.1987г. на КОПС.
Скалната верига Белоградчишки скали започва от връх Ведерник (= Ведреник, 1124 м)
със скалните групи край село Граничак и село Дъбравка и завършва при село
Белотинци. Тя е с обща дължина около 30 км и ширина 3-5 км, на места до 200 м
високи.
Релефът в района на Белоградчишките скали е хълмисто-ридов с надморска
височина 200-600 м и нископланински до 1000 м (НИКОЛОВ И ЙОРДАНОВА 1997).
Почвите в района са предимно тъмносиви и сиви горски. За карстовите терени
са характерни рендзините (ГЪЛЪБОВ 1982).
Наличните водни ресурси на територията на Белоградчишкия са формирани
от повърхностни и подземни води.
По отношение на климата, изследваният район се отнася към
Северобългарската подобласт на умереноконтиненталната климатична област
(ДИМИТРОВ 1974). Валежите се отличават с летен максимум май - юни и зимен
минимум януари - февруари, като повечето от тях са от дъжд (понякога дъжд вали и
през зимата).
Районът на Белоградчишките скали попада в Старопланински биогеографски
район (АСЕНОВ 2006).
Районът е богат на консервационно значими местообитания, което до
голяма степен се дължи на пещерите в него - 10 на брой в Белоградчишкия венец и
формирането на уникалните скални явления – ПЗ Белоградчишки скали и глами
(Предложение за обявяване на природен парк Западен Балкан 2003). Самата ПЗ
Белоградчишки скали е включена в Червената книга на застрашените местообитания
на България в категорията Вътрешноконтинентални скални образувания като
Пирамидални образувания от триаски пясъчници (Белоградчишки скали) със
статут на уязвимо местообитание (РУСАКОВА И ДИМИТРОВ 2011).

2. Материали и методи
2.1. Използвана терминология
Според основната среда на обитаване водораслите се разпределят в няколко
екологически
групи:
хидрофитон,
термофитон,
криофитон,
аерофитон,
едафофитон и спелеофитон.
Аерофитон е екологическа група, която обединява така наречените
аерофилни водорасли (аерофити), за които основната среда за живот е
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въздушната1. Терминът аерофити е предложен от TIFFANY (1951), който означава с
него всички водорасли, живеещи върху скали (литофити), кора на дървета
(епифлеофити) и листна настилка (епифилофити). Понастоящем терминът е разширен
и в него се включва всички водорасли, които се развиват постоянно по различни
твърди субстрати – по скали или камъни (епилити, литофити, литофили), стени,
огради, керемиди и др., по кори на дървета или въздушни стъбла на макрофити
(епифити, епифлеодни или кортикални водорасли), по корени (ризофили), а в
тропическите райони и по листата на дърветата (епифили) - ETTL & GÄRTNER (1995),
ТЕМНИСКОВА И СТОЙНЕВА (2011а).
Типични представители на аерофилните водорасли са обитателите на скалите
– литофитите (литофилите2), които се разделят на няколко групи (категории) в
зависимост от локализацията спрямо скалната повърхност. Видовете, които се
развиват по повърхността на скалите се означават като епилити, а тези, които
проникват в самата скала се наричат ендолити.

1

Те често са много близки и трудно разграничими от почвените (едафичните) водорасли

(термин, също предложен от TIFFANY (1951). Поради това някои автори използват по-широкия и
обединяващ за двете групи термин аеротерестриални водорасли (от гр. aer – въздух и
гр./лат.

terra – земя) - ТЕМНИСКОВА

И

СТОЙНЕВА (2011а). Терминът е предложен от BOYE-

PETERSEN (1935) за водораслите, които се развиват на повърхността на почвата, а в широкия си
вариант е утвърден от ETTL & GÄRTNER (1995). В разбирането на ETTL & GÄRTNER (1995)
аеротерестриалните водорасли включват подгрупите на терестриалните (факултативни
аерофилни) и аерофилните (факултативни терестриални) водорасли. Те се поделят от своя
страна на еутерестриални, хидротерестриални и хиполити, и съответно на епифити,
ксилофити,

литофити

и

фикобионти.

В

англоезичната

литература

често

за

аеротерестриалните водорасли е бил използван терминът subaerial algae (буквално –
подвъздушни водорасли), който според анализа на JOHANSEN (1999) е недостатъчно описателен
и не трябва да се използва без допълнителни пояснения и точни дефиниции.

2

FRIEDMANN & OCAMPO-FRIEDMANN (1984а) и HOPPERT

ET AL.

(2004) предпочитат термина

литобионти. По наше мнение той е по-широк и не подчертава растителния характер,
характерен на водораслите и поради това в настоящата работа предпочитаме термините,
съдържащи елемента фита/фити.
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2.2. Описание на изследваните пунктове и събрани проби
Пробовземането в района на скалния феномен “Белоградчишки скали” (Фиг. 1) е
извършено от 18 пункта четирикратно на два етапа – предварителен, проведен
през април 2009 и септември 2009 година, и потвърдителен, проведен двукратно
през ноември 2010 г.

Фиг. 1. Местоположение на точките на пробовземане.

Поради статута на изследвания район на природен феномен и защитена
местност местност пробите са събрани с разрешение на Министерството на
Околната среда и водите – разрешително НСЗП-7849.
Пробовземането беше извършено от места с видими с просто око налепи и
малки скални парчета (с диаметър около 5-10 см), така че да има минимални вреди за
скалните повърхности. За сравнение на видовия състав с цел евентуално
изясняване произхода на ендолитите и пътищата на тяхното проникване в
субстрата са събрани и материали от почвени водорасли и от аерофилни водорасли
литофити и епифити. От всеки пункт са събрани по няколко проби от: а) епилитни
водорасли по скалните повърхности от различни изложения и височини, съобразно
конкретните условия; б) ендолитни водорасли от скални пукнатини и вътрешни
повърхности; в) почвени проби от подножието на изследваните скали и г) проби за
епифитни водорасли от обрастващи скалите мъхове (при наличието им).
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Общият брой събрани проби през 2009 г. е 139, както следва: 86 епилитни, 20
ендолитни, 23 почвени, 10 епифитни от мъхове.

2.3. Методи на събиране на водораслите в полеви условия
На терена беше приложена и експериментална техника за пряко събиране
на водорасли в епруветки със скосен агар (GÄRTNER et al. 2010). При нея материалът,
изстърган от скалата, се поставя направо в предварително подготвен и съхраняван на
тъмно и хладно място свеж агар. При прекия метод се спестява една допълнителна
стъпка по пресяване след завръщане в лабораторията и се избягват морфологически и
физиологически промени, свързани с изсушването на водораслите при останалите
методи на събиране.

2.4. Транспортиране, съхранение, лабораторна обработка на
събраните проби и култивиране на водораслите
Култивирането и изолирането на монокултури е извършено по стандартни
техники, описани подробно от PRINGSHEIM (1946), ETTL & GÄRTNER (1995), ANDERSЕN
(2005) и GÄRTNER et al. (2010). Необходимата за култивирането на водораслите
хранителна среда се приготвя чрез смесване на ВВМ (Bold’s Basal Medium) с агар.
За да се разлее средата в петри, тя първо се стерилизира чрез автоклавиране
(20 мин на 120 °С). По аналогичен начин се приготвят и епруветки със скосен агар.
От почвените проби се приготвят разтвори с дестилирана вода, след
остраняване на едрите и видими примеси като листа, корени и други. Почвата се
разтваря в отношение 1:2 и се разпръсква върху твърд агар в Петри чрез издухване
през тръбичка (PRINGSHEIM 1946; ETTL & GÄRTNER 1995; ANDERSЕN 2005).
Събраните мъхове се обливат с течна хранителна среда Bold’s Basal Medium
(BISCHOFF & BOLD 1963). Течността се разпръсква върху петрита с твърда хранителна
среда и агар по гореописания метод.
Така приготвените петрита с култури се затварят с парафилм и се инкубират в
култивационна стая. След достигане на стадиий на достатъчно добре развити колонии,
започва процесът по пренасяне на клетки и/или колонии в нови петрита с цел
изчистване от замърсяванията с други организми и подготвяне за монокултури.
Получените монокултури се съхраняват във Водорасловата колекция на Катедрата по
Ботаника на Биологически факултет към СУ “Свети Климент Охридски” (ACUS –
УЗУНОВ И ДР. 2012).

2.5. Микроскопска работа със събраните на терена материали,
култивираните материали и изолатите от култури
Наблюдението на общия вид на колониите, а също така и изолиранията на
клетките от култивирания водораслов материал, са извършени с бинокулярен
8

стереоскоп Motic с увеличение 10х и 30х. За по-детайлно изследване и таксономична
идентификация се използват Reichert Diapan Microscope с увеличения 10x, 25x, 63x и
100x (имерсионен обектив) и микроскоп Motic BA 400 (с имерсионни и фазовоконтрастни обективи). За целта бяха приготвени 1023 временни и полутрайни
микроскопски препарати.

2.6. Таксономична литература
Използваната класификационна схема следва ТЕМНИСКОВА И СТОЙНЕВА (2011б).
Основните

литературни

източници,

използвани

за

таксономичната

идентификация, са следните: PASCHER (1939), ГОЛЛЕРБАХ И ДР. (1953), KOMÁREK & FOTT
(1983), АНДРЕЕВА (1998), ETTL & GÄRTNER (1988, 1995), KOMÁREK & ANAGNOSTIDIS (1999,
2005), JOHN (2002, 2003).
Допълнителни справки са направени със статиите на HIBBERD (1981, 1990),
HIBBERD & LEEDALE (1970, 1971, 1972), SANTOS & LEEDALE (1991), SANTOS (1996), KRIENITZ
ET AL.

(2000), NEUSTUPA & NĚMCOVÁ (2001), HEGEWALD ET AL. (2007) и мн. др. (посочени

на съответните места в текста), а съвременното състояние и разпространениеот на
видовете са сравненени със световната база данни на водораслите ALGAEBASE
(GUIRY & GUIRY 2012) с достъп, осъществен до 13.11.2012.

2.7. Петрографски анализ
Събрани отломки от скалите бяха подложени на петрографски анализ в
Университета на Инсбрук в хода на проект 79/2009 г., финансиран от ФНИ към СУ “Св.
Климент Охридски”.

3. Литературен обзор

3.1. Изследвания на аерофилни водорасли в света със специално
внимание към аерофилите-литофити
FRITSCH (1907a), DIELS (1914) и BOYE-PETERSEN (1935) са първите алголози,
обърнали внимание на една от най-лесно забележимите и в същото време на една от
най-незабелязваните, пренебрегвани в сравнение с водните обитатели (NIENOW 1996)
групи водорасли – аерофилните. Наистина, и досега тази екологическа група остава
по-слабо проучена в сравнение с останалите поради относителната морфологическа
простота на формите и необходимостта от проследяване на жизнените цикли в
култури (ANAGNOSTIDIS & KOMÁREK 1985; KOMÁREK 1987; CASTENHOLZ 1992). Това
обяснява големия брой неопределени или недоопределени организми, посочени в
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систематичните списъци на аерофилите (NIENOW & FRIEDMANN 1993). Използването на
т.нар. обогатени култури намалява възможността случайни контаминанти да бъдат
включени в списъците на аерофилните видове (ЕTTL & GÄRTNER 1995).

Като цяло аерофитонът е изграден от микроскопични едноклетъчни, колониални
или нишковидни водорасли, които са главно от групите на същинските зелени,
синьозелените и кремъчните водорасли, а общият им брой е няколкостотин вида
(Темнискова и Стойнева 2011а). Анализът на изследванията и известния видов състав
показва, че най-богатата група в таксономично отношение е групата на фикобионтите в
лишеите с водеща роля на зеления род Trebouxia, следвана от синьозелените родове
Chroococcus, Chroococcidiopsis, Gloeocapsa, Phormidium, Scytonema и Tolypothrix (Еttl &
Gärtner 1995; Nienow 1996). Тази група е много специфична и не е обект на настоящето
изследване, поради което тя не се разглежда подробно в

настоящия обзор.

Синьозелените водорасли със слизести обвивки от гореизбореоните родове са
типични аерофилни представители, развиващи се с предпочитание и по скални
субстрати. Като епилити те доминират в тропиците (FRITSCH 1907b; BRÜHL & BISWAS
1923; FOERSTER 1971; KAMAT & HARANHEDKAR 1976; CHANDHA & PANDEY 1982 и др.), но се
срещат практически по цялото земно кълбо на подходящи достатъчно осветени
субстрати с наличие на поне временно течаща вода като често образуват тъмнозелени
или тъмносини слизести налепи във вид на дълги ивици (DIELS 1914 и др.). Такива
ивици, следващи пътя на водата по скалите, са известни като тинтинщрихи
(мастилени ивици – от нем. die Tinte – мастило и нем. der Streifen – ивица - ТЕМНИСКОВА
И

СТОЙНЕВА 2011а). Освен цианопрокариоти като епилити се развиват водораслите от

зелената еволюционна линия и някои водорасли от жълтокафявата еволюционна
линия. Такива например са кремъчните представители, чието развитие често се
лимитира от наличието и количеството на силиций в субстрата и от реакцията на
средата. Например по пясъчници с кисела реакция се срещат Diadesmis contenta,
Eunotia exigua, Navicula krasskae, докато други кремъчни водорасли (Hantzschia
amphioxys) са по-толерантни (BEGER 1927; JOHANSEN 1999; ТЕМНИСКОВА И СТОЙНЕВА
2011а). Множество автори анализират в таксономичен и екологичен аспект над 900
вида аерофилни водорасли, сред които и много епилити. Според обзора на NIENOW
(1996) в света са известни общо 157 рода епилити, сред които най-голям дял имат
синьозелените (58) и зелените водорасли (57), следвани от кремъчните (34),
жълтозелените (4), червените (3) и златистите (1).
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Немалка част от посочените по-горе изследвания са свързани с развитието на
водорасли по повърхността на важни исторически паметници и тяхното влияние като
биодеструктури, на което специално внимание обръщат още MARATHE & CHAUDHARI
(1975), WRIGHT (1985), URZI & KRUMBEIN (1994), ORTEGA-CALVO ET AL. (2001), CRISPIM &
GAYLARDE (2005) и мн. др. В същото време DANIN ET AL. (1982) посочват възможностите
на използването на биологическото изветряне, причинено от синьозелени водорасли,
като индикатор на палеоклиматични промени.
Най-ранните

алгологически

изследвания

на

ендолитни

водорасли

са

проведени в екстремни местообитания като горещите пустини на Израел (FRIEDMANN ET
AL.

1967; FRIEDMANN 1971) и свободните от лед пустини на антарктическия остров

Виктория (FRIEDMANN & OCAMPO 19763; FRIEDMANN 1977, 1982). Освен това същите
автори са изследвали и крайбрежни пустинни райони на южна Юта, северно Мексико и
Бая-Калифорния (FRIEDMANN 1971). Установеният видов състав в тези местообитания е
доста

различен

–

в

горещите

пустини

преобладават

представителите

на

таксономически проблемния цианопрокариотен род Chroococcidiopsis Geitler, които се
отнасят към малък брой видове (от един до няколко - FRIEDMANN & GALUN 1974;
FRIEDMANN 1982), докато в антарктическите пустини зелените водорасли от род
Hemichloris се комбинират със синьозелените Chroococcidiopsis и Gloeocapsa
(TSCHERMAK-WOESS & FRIEDMANN 1984). Водорасли-ендолити са изследвани и от
отделни морски и алпийски местообитания (FRIEDMANN 1971; FRIEDMANN & OCAMPOFRIEDMANN 1984а). В резултат на тези изследвания е било предположено, че
навлизането на водораслите в тази специфична екологична ниша се дължи на
екстремните климатични условия като основни движещи сили, сред които главни
фактори са светлината, влажността и температурата (FRIEDMANN & GALUN 1974;
FRIEDMANN 1980; KAPPEN ET AL. 1981; POTTS & FRIEDMANN 1981; MCKAY & FRIEDMANN
1985; MATTHES ET AL. 2001). Тогава остава открит въпросът дали водораслите се
внедряват като ендолити и в по-нормалните условия на умерените ширини в
нормални местообитания (ROUND 1981). Първата публикация, която доказва широкото
разпространение на ендолитите и тяхната точна биомаса в пясъчници от умереното
Колорадско плато и така частично отговаря на този въпрос, е тази на BELL ET AL. (1986).
Изследваните пясъчници са от 15 пункта и са с различна възраст – от перм, триас, юра
и креда. По състав тяхната алгофлора се различава съществено от известните
дотогава алгофлори за пустинните райони и представлява сложен комплекс от про- и
еукариотни водорасли, който не е свързан с гъбни хифи или лишеи. Друг важен
момент в изследването на BELL ET AL. (1986) е доказването на наличието на ендолитна
3

Тази публикация е основана на една-единствена скална проба!
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алгофлора в червеникави и кафеникави на цвят пясъчници. Дотогава се е считало, че
ендолити има само в много светли, дори полупрозрачни камъни. Повечето установени
слоеве или ивици в оцветените пясчиници са били прекъснати на места за разлика от
ненарушените водораслови слоеве в светлите скали. BELL ET AL. (1986) разглеждат
въпроса за начините на проникване на ендолитите и доказват, че екологическите
оценки на скалните местообитания са непълни, ако не се вземат предвид
подповърхностните първични продуценти. Впоследствие MATTHES-SEARS ET AL. (1997)
също доказват обилно развитие на ендолити по влажните скали на Ниагарския
водопад, посочвайки тяхната висока продуктивност и биомаса.
Водораслите от почви и епифитите са значително по-подробно изследвани в
сравнение с епилитите и ендолитите и не са основен обект на настоящето изследване.
Поради това тук за тези екологични подгрупи не се прави подробен литературен обзор.
Бихме искали да отбележим само, че последното таксономично обобщение е
направено от ЕTTL & GÄRTNER (1995). Данни за аерофилни епилити обобщава и NIENOW
(1996), според които в света са познати 129 рода епифити. Сред тях най-много са
представителите на зелените водорасли (50), следвани от синьозелените (33) и
кремъчните (31) и значително по-малко са жълтозелените (12), еугленовите (2) и
златистите водорасли (1).

3.2. Изследвания на аерофилни водорасли в България със
специално внимание към аерофилите-литофити

Най-ранните алгологични изследвания на територията на България
датират от края на 19ти век в работите на проф. Ст. ПЕТКОВ, който публикува първите
проучвания на алгофлората от влажни скали в Рила планина (ПЕТКОВ 1905). Той
изучава и описва аерофилни водорасли от скали, варовикови формации и
мергели в районите на по-големите планини – Стара планина, Витоша, Рила, Пирин,
Родопи (ПЕТКОВ 1907, 1908, 1922, 1925, 1929, 1950). По-късно ВОДЕНИЧАРОВ (1960)
съобщава за открити цианопрокариоти и други водорасли върху варовикови скали
около Блатнишко езеро (ВОДЕНИЧАРОВ 1962).
Във водорасловата флората на България (ВОДЕНИЧАРОВ И ДР. 1971) при данните
за разпространението на видовете са обобщени сведенията за откритите синьозелени
и зелени водорасли по скали в районите на Витоша, Огражден планина, Пирин, Рила,
Родопи, Стара планина, Черноморското крайбрежие, долината на Струма, Мадара и
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около градовете Велико Търново, Видин, Кюстендил, Ловеч, Пловдив, Созопол,
София, Трън и Шумен.
ЙОРДАНОВ И ДИМИТРОВА (1959), ДРАГАНОВ (1964) и ДРАГАНОВ И ДР. (1984) проучват
материали от скали по българското черноморско крайбрежие, които са предимно
варовикови.
Първото изследване в култури на водораслови материали от скали и лишеи е
осъществено през 1993 г. от екип на доц. СТ. ДРАГАНОВ с участници Д. ИВАНОВ, М.
СТОЙНЕВА и П. ПИЛАРСКИ. То е направено за проучване на проблемите на биокорозията
на скалния монумент Мадарски конник по поръчка на Националния институт за
паметниците на културата, но практически остава непубликувано в научната
литература.
Десет години по-късно, през 2003 г., е публикувано изследване на жив и
културален материал от гранитни и варовикови субстрати, използвани като основи
на известните у нас произведения на изкуството – паметниците на майката на поета
Димчо Дебелянов на скулптура Иван Лазаров, поставени в различни местообитания
(GÄRTNER & STOYNEVA 2003). В него се съобщават аерофилни водорасли и лишеи и се
обсъжда зависимостта на разпространението им от характера на субстрата и от
климатичните условия. Намерените водорасли са от родовете Apatococcus и Trebouxia,
като се показва развитието в свободно (апосимбионтно) състояние на считания
дотогава за облигатен фикобионт вид T. arboricola. За вида A. lobatus се приема, че е
бил съобщаван за България без култивиране под неясното и несигурно име Protoccus
viridis.
Сведенията за видовия състав и разпространението на аерофилните водорасли
епилити и епифити в района на столицата София са обобщени и кратко анализирани с
оглед на процесите на урбанизация от DIMITROV ET AL. (2011).
Общият брой на съобщените за България водораслови таксони от скали
по литературни данни е 146 вида, 10 вариетета и 2 форми, принадлежащи към 6
отдела

(UZUNOV ET AL.

2007).

По-голямата

част

спадат към

групата

на

цианопрокариотите (122 вида и 4 вариетета - UZUNOV ET AL. 2007). Този резултат е
закономерен като се има пред вид варовиковият характер на повечето изследвани
скали.
Доста по-многобройни са изследванията върху почвените (факултативно
аерофилни) представители на водораслова ни флора. Първите публикации са на
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проф. СТ. ПЕТКОВ от края на 19ти и началото на 20ти век. ПЕТКОВ (1898а, b) съобщава
първия почвен (терестриален или факултативно аерофилен) представител за страната
- Botrydium granulatum (GREVILLE) VISCHER. По-късно Botrydium granulatum е повторно
регистриран у нас (ТЕМНИСКОВА 1959). VODENICHAROV (1972) изследва род Botrydium
WALLROTH в България и описва нов за науката вид - B. corniforme VODENICHAROV.
Задълбочени проучвания на едафофитона в различните типове почви се срещат в
работите на ДРАГАНОВ (1975, 1977), ДРАГАНОВ И ДР. (1992), ДРАГАНОВ И ГЕНОВА (1966),
ДРАГАНОВ И ДИМОВА (1971) и ДРАГАНОВ И ЛИЛОВА (1984), СТОЙНЕВА (1991). Обект на тези
изследвания са районите около София, на Витоша планина, около реките Резовска и
Камчия, горските райони на Северна България и почвите от Дунавския остров вардим.
Съобщените таксони от тази екологична група на територията на страната от 280
вида, 22 вариетата и 11 форми от 6 отдела (UZUNOV ET AL.

2007). Сред тях

преобладават цианопрокариотните представители (181 вида, 7 вариетета и 10
форми), следвани от зелените водорасли (57 вида и 10 вариетета) - UZUNOV ET AL.
(2007). След този обзор за територията на България са публикувани няколко статии и е
защитена една дисертация, вкл. съобщаващи нови родове, видове и форми за
страната, както и една нова за науката форма – Trochisiopsis tetraspora f. minor Uzunov
et al. 2010 - TSCHAIKNER ET AL. (2007), UZUNOV ET AL. (2008A), UZUNOV (2009), GÄRTNER ET
AL. (2010, 2012), UZUNOV ET AL. (2010а,b, 2012).

СПОРЕД UZUNOV ET AL. (2007) от корите на дървета в България са известни 16
вида и 1 разновидност от 1 отдел, а като епифити предимно по мъхове са съобщени
38 вида, 12 разновидности и 4 форми от 4 отдела. Много от последните таксони са
от слятоспорови водорасли, събрани от сфагнови мъхове и при неуточнените данни за
условията в конкретните пунктове на събиране в публикуваните статии отнасянето им
към аерофилните епифити е много условно.
Районът

на

Белоградчишките

скали

е

напълно

неизследван

в

алгологическо отношение. Няма данни за водораслите нито по самите скали и
обрастващите ги мъхове, нито за прилежащите почви. Това прави настоящото
проучване първо по рода си.

14

4. Резултати

4.1. Резултати от петрографския анализ
Петрографският анализ на скалите показва, че изследваните скални отломъци
от Белоградчишките скали са съставени предимно от бундзанщайн с възраст от Долен
Триас. Монокристалният кварц с размер на пясъчна частица е в малко количество.
Основна част от компонентите са формирани от различни видове поликристален
кварц. Карбонат липсва напълно. Конгломератът съдържа матрикс, формиран от
глинест минерал и много фини фрагменти от слюда и кварц и е споен с кварцитен
цимент. Матриксът често е с кафеникаво оцветяване причинено от железен хидроксид
и хематит.

4.2. Резултати от тестването на експерименталния метод за пряко
събиране на аерофилни водорасли
Често при забавяне на посяването на материала от изследователя по
обективни или субективни причини, се получава изсъхване и свиване на талусите,
развитие на гъбни хифи, а понякога и пряко изяждане на водораслите от животни. Тези
проблеми, решихме чрез максимално съкращаване на периода между пробобземането
и първичното култивиране с прилагането на метода на пряко събиране, описан
подробно в гл. Материали и методи и публикуван от нас през 2010 (GÄRTNER ET AL.
2010).

4.3. Резултати от алгологичния анализ на събраните проби

4.3.1. Резултати от прякото микроскопиране на свежите проби
В резултат на пряко микроскопиране в изследваните проби от литофити (епи- и
ендолити) и епифити са установени общо 35 вида водорасли от 21 рода на 7 класа
от 4 отдела. Получените данни недвусмислено показват преобладаването на
зелените водорасли над останалите групи про- и еукариотни водорасли. Най-богатият
на видове род е изключително проблемният в таксономично отношение род Chlorella
(6), следван от родовете Apatococcus, Coccomyxa и Klebsormidium – всеки с по 3 вида.
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4.3.2. Резултати от микроскопирането на култивираните проби
В изследваните проби от литофити (епи- и ендолити), епифити и едафофити в
резултат на култивирането са установени общо 85 водорасли от 46 рода на 8 класа
от 4 отдела
Отдел CYANOPROKARYOTA
Клас CYANOPHYCEAE
Род Chroococcidiopsis Geitler 1933
Chroococcidiopsis sp. - ендолит: пункт 4 (N4)
Род Choococcidium Geitler 1933
Chroococcidium sp. – ендолит: пункт 10 (P)
Род Chroococcus Nägeli 1849
Chroococcus sp. – епилит: пункт 4 (N)
Род Chroococcopsis Geitler 1925
Chroococcopsis sp. – ендолит: пункт 13 (S)
Род Coleodesmium Borzi ex Geitler 1942 (Syn. Coleodesmiopsis Dutt, Datta & Gupta
1982)
Coleodesmium sp. - епилит: пункт 3 (SE)
Род Lyngbya C. Agardh ex Gomont 1892
Lyngbya naveanum (Grunow) Wolle ex Gomont (Syn. Phormidium naveanum
Grunow) - едафофит: пункт 3 (SE)
Род Microcystis Кützing 19
Microcystis pulverea (Wood) Forti in De Toni – едафофит: пункт 6 (E)
Род Nostoc Vaucher ex Bornet et Flahaut 1886
Nostoc microscopicum - едафофит: пункт 1 (S), 13 (S)
Род Phormidium Kützing ex Gomont 1892
Phormidium ambiquum Gomont - епилит: пункт 3 (N)
Phormidium tenue (Agardh ex Gomont) Anagnostidis et Komárek- едафофит:
пункт 11 (NE), 12 (S)
Phormidium sp. 1 (хормогонии) - епилит: пункт 9 (W)
Phormidim sp. 2 – ендолит: пункт 10 (P),13 (S)
Род Pseudophormidium (Forti) Anagnostidis et Komárek 1988
Pseudophormidium phormidioides (Hansgirg ex Forti) Anagnostidis et Komárek
(Syn. Plectonema phormidioides Hansgirg ex Forti) - епилит: пункт 13
(SE)
Род Leptolyngbya Anagnostidis et Komárek 1988

4

Тук и по нататък в скобите след всеки пункт е посочено изложението със стандартните
латински букви за посоките на света и Р за хоризонталната горна повърхност на скалите

16

Leptolyngbya terebrans (Bornet et Flahaut ex Gomont) Anagnostidis et Komárek
(Syn. Plectonema terebrans Bornet et Flahaut ex Gomont) - епилит:
пункт 13 (SE)
Род Schizothrix Kützing ex Gomont 1892
Schizothris lardacea (Cesati) Gomont - епилит: пункт 3 (SE)
Род Spelaepogon Borzi 1907
Spelaeopogon sp. - епилит: пункт 3 (SE)
Род Symploca Kützing ex Gomont 1892
Symploca erecta Pevalek - епилит: пункт 13 (SE)
Symploca flotowiana Kützing– епилит: пункт 9
Symploca fuscenscens (Kützing ex Rabenhorst 1865) ex Gomont – епилит: пункт
9 (W), 10 (P)
Отдел OCHROPHYTA
Клас BACILLARIOPHYCEAE
Род Hantzschia Grunow 1877
Hantzschia amphioxys (Ehrenberg) Grunow in Cleve et Grunow – ендолит: пункт
13 (S)
Род Navicula Bory 1822 s.l.
Navicula sp. - епилит: пункт 3 (N)
Род Stauroneis Ehrenberg 1843
Stauroneis sp. - епилит: пункт 3 (N)
Клас EUSTIGMATOPHYCEAE
Род Eustigmatos Hibberd 1981
Eustigmatos magnus (Petersen) Hibberd – епифит: пункт 5 (N), 6 (E)
Eustigmatos polyphem (Pitchmann) Hibberd - едафофит: пункт 6 (E); епифит: пункт
5 (N), 6 (Е)
Eustigmatus vischeri Hibberd - едафофит: пункт 3 (SE)
Eustigmatus cf. vischeri Hibberd - епифит: пункт 5 (N)
Род Vischeria Pascher 1939
Vischeria stellata – епилит: пункт 10 (P)
Visheria cf. stellata – едафофит: пункт 6 (E)
Vischeria sp. – едафофит: пункт 5 (N)
Клас TRIBOPHYCEAE
Род Botryochloris Pascher 1930
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Botryochloris simplex Pascher - епилит: пункт 4 (N)
Род Bumilleriopsis Printz 1914
Bumilleriopsis cf. brevis (Gernecke) Printz – епилит: пункт 1 (S)
Род Monodus Chodat 1913
Monodus cf. coccomyxa Pascher – епилит: пункт 8
Род Heteroccus Chodat 1907
Heteroccus sp. - епилит: пункт 4 (N)
Род Pleurogaster Pascher 1937
Pleurogaster anisodus Pascher – едафофит: пункт 3 (SE)
Род Xanthonema Silva 1979
Xanthonema sp. – епилит: пункт 12 (S)
Отдел CHLOROPHYTA
Клас CHLOROPHYCEAE
Род Apatococcus Brand 1925 em. Geitler 1942
Apatococcus lobatus (Chodat) J.B.Petersen – епилит: пункт 4(P), 9, 10, 12 (S)
Род Choricystis (Skuja) Fott 1976
Choricystis cf. minor (Skuja) Fott - епилит: пункт 4 (N, P)
Род Coccomyxa Schmidle 1901
Coccomyxa confluens (Kützing) Fott - епилит: пункт 1 (N), 14 (NW)
Coccomyxa gloeobotrydiformis Reisigl 1969 - епилит: пункт 4 (N), 6 (E), 8 (NW)
Coccomyxa sp. 1 - епилит: пункт 4 (N),
Coccomyxa sp. 2 – ендолит: пункт 6 (Е)
Род Chlorella Beijerinck 1890
Chlorella miniata (Кützing) Oltmanns - епифит: пункт 6 (Е)
Chlorella mirabilis Andreeva 1973 - едафофит: пункт 5 (N)
Chlorella luteoviridis Chodat in Conrad & Kufferath 1912 - епифит: пункт 11 (N)
Chlorella vulgaris Beijerinck 1890 – епилит: пункт 2 (NW)
Chlorella sp. 1 - епилит: пункт 1 (N), 3 (N)
Chlorella sp. 2 – епилит: пункт 8 (NW)
Chlorella sp. 3 – ендолит: пункт 2 (N)
Род Coelastrella Chodat
Coelastrella sp. - епилит: пункт 8 (NW)
Род Lobosphaeropsis Reisigl 1969
Lobosphaeropsis lobophora (Andreeva) Ettl & Gärtner (Syn. Chlorella lobophora
Andreeva) - епилит: пункт 1 (NE, S), 3 (SE)
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Род Muriella J. B. Petersen 1932
Muriella cf. magna Fritsch & John – едафофит: пункт 4 (Е)
Muriella terrestris J. B. Petersen – едафофит: пункт 5 (NE)
Muriella zofingiensis(Dönz) Hindák - епилит: пункт 18 (N)
Muriella sp. - ендолит: пункт 6 (E)
Род Mychonastes Simpson & van Valkenburg 1978
Mychonastes homosphaera (Skuja) Kalina & Punčochářová (Syn. Chlorella
homosphaera) – епилит: пункт 8 (NW)
Клас TREBOUXIOPHYCEAE
Род Chloroidium Nadson 1906
Chloroidium ellipsoideum (Gerneck) Darienko, Gustavs, Mudimu, Menendez,
Schumann, Karsten, Friedl & Proschold –(Syn. Chlorella
ellipsoidea Gerneck) – ендолит: пункт 2 (N); епилит: пункт 7
Chloroidium cf. ellipsoideum (Gerneck) Darienko, Gustavs, Mudimu, Menendez,
Schumann, Karsten, Friedl & Proschold - епилит: пункт 2 (N), 17 (W)
Род Desmococcus Brand 1925 em. Vischer 1960
Desmococcus olivaceus (Pers. еx Ach.) Laundon - епилит: пункт 1 (N), 4 (N), 5 (N),
8 (NW), 11 (NE);
Desmococcus cf. olivaceus (Pers. еx Ach.) Laundon – ендолит: пункт 3 (N), 4 (N)
Desmococcus sp. 1 - епилит: пункт 2 (NW)
Desmococcus sp. 2 - епилит: пункт 7, 11
Род Elliptochloris Tschermak-Woess 1980
Elliptochloris reniformis (Watanabe) Ettl & Gärtner – ендолит: пункт 2 (N)
Elliptochloris subsphaerica (Reisigl) Ettl & Gärtner – едафофит: 5 (N)
Род Prasiola Meneghini 1838
Prasiola crispa (Lightfoot) Kützing – ендолит: пункт 3 (N)
Prasiola sp. – епилит: пункт 12
Род Trebouxia Puymaly 1924
Trebouxia cf arboricola Puymaly - едафофит: пункт 4 (W)
Клас ULVOPHYCEAE
Род Fottea Hindák 1968
Fottea pyrenoidosa Broady – епилит: пункт 8 (NW)
Род Hormidiospora Vinatzer 1975
Hormidiospora sp. - ендолит: пункт 14 (NW)
Род Printzina Thompson & Wujek 1992
Printzina lagenifera (Hildenbrand) Thompson & Wujek – епилит: пункт 7
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Род Trentepohlia Martius 1817
Trentepohlia abietina (Flotow) Hansgirg - епилит: пункт 9 (W)
Trentepohlia umbrina (Kützing) Bornet - епилит: пункт 1 (N), 5 (N), 7
Trentepohlia cf. umbrina (Kützing) Bornet – епилит: пункт 7
Trentepohlia sp. - епилит: пункт 15 (N); ендолит: пункт 15 (N)
Род Ulothrix Kützing 1849
Ulothrix variabilis Kützing – епилит: пункт 14 (NW)
Hеопределен зелен кокален вид – епилит: пункт 8 (NW)
Отдел STREPTOPHYTA
Клас CHAROPHYCEAE
Род Klebsormidium Silva, Mattox & Blackwell 1972
Klebsormidium dissectum (Gay) Ettl & Gärtner - епилит: пункт 1 (N), 2 (N, NW), 3
(N), 4 (E), 5 (N), 6 (E), 12 (S); едафофит: пункт 4 (N)
Klebsormidium flaccidum (Kützing) Silva, Mattox & Blackwell - епилит: пункт 3 (N),12
Klebsormidium klebsii (G.M. Smith) Silva, Mattox & Blackwell - епилит: пункт 1
(N),14 (NW); едафофит: пункт 3 (SE), 5 (NE)
Klebsormidium marinum (Deason) Silva, Mattox & Blackwell - епилит:пункт 1 (N),4(P)
Klebsormidium montanum (Skuja) Watanabe - едафофит: пункт 3 (SE)
Род Mesotaenium Nägeli 1849
Mesotaenium macrococcum (Kützing ex Kützing) Roy & Bisset – епилит: пункт 4 (P)
Род Stichococcus Nägeli 1849
Stichococcus bacillaris Nägeli - епилит: пункт 2 (N), 3 (N); едафофит: пункт 5 (N)
Stichococcus exiquus - епилит: пункт 3 (N), 5 (N)
Stichococcus minutus Grintzesco & Peterfi 1932 - епилит: пункт 5 (NE)
Stichococcus sp. – ендолит: пункт 5 (N), 6 (E)

4.3.3. Разпределение на установените видове според тяхната
честота на срещаемост (FQ)
Изчисление е честота на срещаемост на установените видове и родове според
появата им в отделните пунктове. Повечето видове и родове са с малка честота на
срещаемост – 61% и 73%, съответно, установени в по една проба от един пункт. Найчесто срещани са родовете Klebsormidium и Desmococcus (с FQ по 44%), Chlorella
(FQ=33%), Phormidium, Coccomyxa и Trentepohlia (с FQ по 28%), Apatococcus и
Stichococcus (FQ=22%). От тях най-често срещаните видове са Klebsormidium
dissectum (FQ=39%), Desmococcus olivaceus (FQ=28%), Klebsormodium klebsii и
Apatococcus lobatus (с FQ по 22%).
20

5. Обсъждане на получените резултати

5.1. Сравнение на резултатите от прякото микроскопиране и
микроскопирането след култивиране
Сравняването на двата списъка, получени в резултат на пряко микроскопиране
и след култивиране, недвусмислено доказва значението на култивирането за
получаването на по-точни и по-пълни данни за състава на аерофилните
водорасли и предимствата му пред прякото микроскопиране на събраните
материали – след култивирането са определени два пъти повече таксони и са
доуточнени много от тях. Несъмнено, увеличаването на броя на видовете идва и от
групата на факултативните аерофили (едафофите), които не могат да бъдат коректно
определяни в резултат на пряко микроскопиране без култивиране поради развитието
на някои от представителите в трайни стадии и поради техническите затруднения за
работа с големи увеличения и имерсия при работа със светлинен микроскоп при
наличие на почвени частици. В същото време някои представители са загубени при
култивирането – те са били видяни с единични клетки или фрагменти от нишки при
прякото микроскопиране, но впоследствие не са се развили върху агаровата среда.
Това са нишковидни представители на родовете Heterothrix, Tribonema и др.
Независимо от дълготрайното култивиране някои от таксоните останаха определени
само до родово ниво защото цикълът на развитие не беше проследен напълно поради
бавния растеж на литофитите в условия на култура от една страна и поради
физиологичните и репродуктивни особености на някои от таксоните, които в условия
на култура преминават към енергетически по-изгодното вегетативно размножаване и
не образуват зооспори, които са диагностичен белег в много от аерофилните родове.

5.2. Таксономични бележки и обсъждане на установените ендолитни
и на други редки и интересни аерофилни водорасли
Поради ограничения в обема на автореферата тук привеждаме само примерно
описание на някои от установените и неопределени до вид таксони:
Отдел CYANOPROKARYOTA
Клас CYANOPHYCEAE
Род Chroococcidiopsis Geitler 1933
Chroococcidiopsis sp.
Колониите на този вид се развиват обилно ендолитно и, по-точно, типично
хазмолитно, в скалите на пункт 4. По морфологическите си характеристики
(кълбовидни клетки с диаметър до 6 мкм) той се доближава до двата сигурни от
описаните досега видoве на рода – C. thermalis Geitler и C. fissurarum (Ercegović)
Komárek et Anagnostidis. В същото време намерените от нас материали съществено се
отличават по местообитание от горните два вида: C. thermalis е представител на
хидрофитона, а C. fissurarum е хазмолит, който се развива в супралиторалната зона
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под влияние на пръски морска вода. Определянето на намерените от нас материали и
сигурното отличаване от двата вида може да стане едва при проследяване на процеса
на типично безполово размножаване с образуване на наноцити при отчитане на
равнините на деленето. В условията на култури видът расте много бавно и се
размножава вегетативно чрез просто делене на две. Родът е познат от ендолитни
местообитания, но най-често е посочван без видово определяне и без морфологични
данни, поради което сравненията на този етап с другите съобщени ендолити са
практически невъзможни. Според наличната таксономическа литература може да се
предположи, че вероятно това е нов за науката вид, за доказването на което са
необходими допълнителни, вкл. генетически изследвания.

Род Trentepohlia Martius 1817

Отдел CHLOROPHYTA
Клас CHLOROPHYCEAE
Trentepohlia sp.
Нишките на вида се развиват епилитно и хазмолитно в скални отломки от пункт
15. Клетките са удължено-бъчвовидни, със стеснени краища. Те са широки 4(-6) мкм и
15-18(-20) мкм дълги. По формата на клетките на нишката и по формата на апикалната
клетка нашите материали се доближават до вида Trentepohlia umbrina (Kuetz.) Bornet.
От него те ясно се отличават по размерите на клетките, които при T. umbrina са
значително по-големи (7-35 мкм ширина и 14-70 мкм дължина). Засега в материалите е
намерен само един млад гаметангий. Той е терминален, хоризонтално разположен.
Втората съществена разлика е в характера на местообитанието - T. umbrina е
епифлеоден вид, който се развива по корите на дърветата, докато намерените от нас
нишки се развиват епи- и хазмолитно. Това ни дава основание да предположим, че
нашите материали, които засега са намерени предимно във вегетативно състояние,
представляват нов за науката вид. Това предположение може да бъде потвърдено
само след намирането на зрели гаметангии, спорангии и зооспори.

Освен намирането на отделни родове и видове, които не са били познати като
ендолити или като епилити, в изследваните материали бяха намерени представители
на редкия в световен мащаб и все още малко познат клас Eustigmatophyceae от
отдел Ochrophyta. Поради това на проучването на тези материали беше обърнато
специално внимание, а част от тях са публикувани (GÄRTNER ET AL. 2012). При
култивирането успяхме да изолираме 3 чисти клона (щама) от еустигматофицейни
водорасли, материали от които са отделени и за ДНК-анализи за доказване на
генетическата идентичност на определените по морфологически показатели видове.
Те са изпратени за анализи в Корея. Два от клоновете са от почвени материали и са от
22

род Vischeria (Vischeria cf. stellata и Vischeria sp.), а един е епилитен - Vischeria stellata.
Докато развитието в почви е добре известно за рода, епилитното развитие е
съобщавано много рядко в световен мащаб (ETTL & GÄRTNER 1995) и поради това
намирането му в това състояние е от съществен научен интерес. По-детайлни
изследвания проведохме върху ултраструктурата на вегетативни клетки и
автоспори на вида Vischeria stellata (щам ACUS84).
Обобщените резутати са следните:
а) потвърдено е размножаването на род Vischeria с автоспори – факт, наблюдаван
много рядко при рода в сравнение с добре познатото размножаване със зооспори; б) с
помощта на ТЕМ беше доказано, че изпъкналостите на клетъчната стена (видими и
в светлинен микроскоп) са кухи, изпълнени с цитоплазма, а самата клетъчна стена
е многослойна и че стените на младите автоспори първоначално са гладки, а
характерните за вида изпъкналости на стената, се появяват едва при тяхното пълно
узряване; в) потвърдено е устройството на хлоропласта с типичното за охрофитите
подреждане на тилакоидите в снопчета, но с ясна липса на опасваща ламела; г)
доказано е наличието на пиреноид в автоспорите, което е съществена разлика
със зооспорите, в хлоропластите на които пиреноид досега не е наблюдаван и е
описана ултраструктурата на пиреноида, чийто матрикс не е пронизан от тилакоиди,
но неговите външни страни са заобиколени от ламелирани везикули, изпълнени с
резервни вещества; д) описани са разположението и формата на пиреноида, който
първоначално при младите автоспори е напълно потопен в хлоропласта, а
впоследствие е голям, полиедричен, изпълващ до 1/3 от лумена на клетката и е
изпъкнал, като остава свързан с хлоропласта с помощта на малко краче; е)
аргументирано е предположено, че пиреноидът в младите автоспори се образува
наново под мембраната на хлоропласта; ж) показано е, че в някои от клетките, и
особено в младите автоспори, има многобройни глобули, някои от които, найвероятно, са с липиден характер, а други са с непознат химически състав; з) доказано
е епилитно развитие на рода, който досега е изветен само от почви.

5.3. Анализ и обсъждане на видовия състав и таксономичната
структура на алгофлората на Белоградчишките скали
В резултат на микроскопирането на събраните материали общо за района на
Белоградчишките скали са установени 96 таксона водорасли. Някои от тях са били
само в състояние на отделни клетки или фрагменти от нишки и, както беше посочено в
т 4.1, не са се развили в културите. Като се има пред вид, че тези представители се
отнасят предимно към екологичната група на хидрофитона (напр. Tribonema,
Microspora), може да се предположи, че те са попаднали случайно в събраните проби и
като по-точен за района да се приеме съставът, посочен след култивирането – 85
таксона. Така се потвърждава мнението на ЕTTL & GÄRTNER (1995), че при
използването на култури се намалява възможността случайни контаминанти да бъдат
включени в списъците на аерофилните видове.
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Почти всички установени про- и еукариотни водорасли се отнасят към
широко разпространени родове, често наричани, обикновени. Изключение в това
отношение са синьозелените родове Coleodesmium и Spelaeopogon, зелените родове
Fottea, Elliptochloris и Hormidiospora. Сред материалите бяха намерени представители
на родове, които все още са малко познати в световен мащаб, но това се дължи поскоро на факта, че те са пропускани в пробите и са малко проучени, отколкото, че са
действително

рядко

срещани.

Такива

са

представителите

на

целия

клас

Eustigmatophyceae.
Специално внимание сред т.нар. обикновени родове заслужава род Trebouxia,
чийто

предстaвител,

много

близък

до

вида

T.

arboricola

е

намерен

като

свободноживеещ в почвена проба от пункт 6. Това е практически седмото находище
на рода в света, където той се среща в свободно състояние (ВАССЕР И ДР. 1988;
KAPUSTA & KOVACIK 2000; UHER ET AL. 2005) и е потвърждение на изказаното от GÄRTNER
& STOYNEVA (2003) мнение, че този род не е само облигатен фотобионт в лишеи, както
е предполагал AHMADJAN (2001). Освен това, досега видът е съобщаван като
епилитен или епифитен, но не и като едафичен.
Интересен резултат, получен в хода на настоящето изследване, е общото
преобладаване на видовете еукариотни водорасли над цианопрокариотите и
тяхното по-обилно развитие на повърхнoстта и във вътрешността на скалите, а също
така и преобладаването на еукариотните водорасли (по брой на таксоните и по
количествено развитие) сред видовете с типично ендолитно развитие (вж. 5.5) –
СТОЙНЕВА И ДР. (2012).

Фиг. 2 и 3. Таксономична структура на установените след култивиране видове и родове по
отдели и основни класове.

Като цяло, получените резултати показват, че 14 от установените таксони се
отличават по морфологически и екологически характеристики от описаните досега
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таксони и са потенциално нови за науката. Те изискват допълнителни и повторни
анализи, с лабораторно иницииране на зооспорогенеза и полов процес или
продуциране на безполови (вкл. вегетативни) спори (беоцити, наноспори, акинети и
др.) и проследяване равнините на делене.
От намерените водорасли 10 са нови родове за територията на България:
Chroococcidiopsis, Chroococcidium, Pseudophormidium, Spelaeopogon, Botryochloris,
Monodus, Pleurogaster, Hormidiospora, Lobosphaeropsis, Printzina, a 21 са новите
видове за страната са: Lyngbya naveanum, Pseudophormidium phormidioides, Symploca
erecta, S. flotowiana, S. fuscencens, Eustigmatos polyphem, E. vischeri, Botryochloris
simplex, Monodus cf. coccomyxa, Pleurogaster anisodus, Chlorella mirabilis, C. luteoviridis,
Lobosphaeropsis lobophora, Muriella cf. magna, M. zofingiensis, Elliptochloris reniformis, E.
subsphaerica, Printzina lagenifera, Klebsormidium marinum, K. montanum5 и Stichococcus
exiquus.

5.4. Анализ на разпространението на родовете и видовете според
честотата на срещаемост (FQ)
Разпределението

на

установените

видове

според

тяхната

честота

на

срещаемост както в отделните проби така и според появата им в отделните пунктове
(Фиг. 4) показва дискретния характер на разпространението на видовете в отделните
пунктове и в екологичните подгрупи.

Фиг. 4. Честота на срещаемост (FQ) на установените таксони

UZUNOV (2009) съобщава от Пирински почви Klebsormidium cf. montanum, който
съществено се отклонява от диагнозата
5

25

Това разпределение ясно показва, че не е възможно да се обясни и разглежда
съставът на ендолитите като механично продължение на развитието на епилитите в
пукнатините на скалите и под тяхната повърхност.

5.5. Анализ и обсъждане на разпределението на видовете по
екологични подгрупи
Общият брой видове и родове според характера на събраните проби се разпределя по
следния начин: в епилитни проби – 53 вида и 30 рода, в ендолитни проби – 15
вида и 15 рода, в епифитни проби – 5 вида и 2 рода и в едафични проби – 17
вида и 11 рода. Разпределението на видовете и родовете, които се срещат само в
съответните проби е следното: епилити – 49 вида и 23 рода, ендолити – 13 вида и
5 рода, епифити – 4 вида, но нито един род и едафофити – 13 вида от 5 проби.

Фиг. 5. Брой видове по екологични групи

Фиг. 6. Процентно разпределение

и основни отдели и класове.

по екологични групи, отдели и класове.

Легенда: Ef – видове, събрани само в почвени проби, EfS – видове, намерени като
почвени; Epf – видове, събрани само в епифитни проби, EpfS – видове, намерени като
епифитни; En – видове, събрани само в ендолитни проби, EnS – видове, намерени като
ендолитни; Epl – видове, събрани само в епилитни проби, EplS – видове, намерени като
епилитни.;

В почти всички подгрупи и по брой родове, и по брой видове преобладават
таксоните от зеленото еволюционно направление като най-ясно разликите са
изразени в подгрупата на ендолитите.
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Най-малък е броят на видовете от епифитните проби, но този резултат е
очакван като се има предвид относително малкият събран брой проби поради малкия
брой растения (предимно мъхове) в близост до изследваните водораслови материали.
Най-големият брой на епилитите е абсолютно очакван резултат като се има пред вид
фактът, че повечето събрани проби са от по-лесно забележимите и по разнообразните
по всички досегашни данни в световен мащаб литофити-епифити.
Намирането на относително голям брой ендолитни видове потвърждава
възможността за развитието им в цветни – червеникави и кафеникави скали, съобщена
от BELL ET AL. (1986).

6. Изводи
1.
Петрографският анализ доказва, че Белоградчишките скали са съставени
предимно от бундзанщайн с възраст от Долен Триас.
2.
В резултат на пряко микроскопиране и микроскопиране след култивиране за
района на ПЗ Белоградчишки скали е доказана алгофлора от 96 вида от 47 рода на 8
класа от 4 отдела, в която водеща роля имат еукариотните водорасли от зеленото
еволюционно направление.
3.
Доказано е значението на култивирането за получаването на по-точни и
по-пълни данни за състава на аерофилните водорасли и предимствата му пред
прякото микроскопиране на събраните материали – след култивирането са определени
2,5 пъти повече таксони и са доуточнени много от тях, а също така са изключени
видове, чието присъствие в пробите може да се оцени като случайно.
4.
Повечето установени видове и родове са с малка честота на срещаемост – те
са установени в по една проба от един пункт. С най-широко разпространение са само
видовете - Klebsormidium dissectum и Desmococcus olivaceus.
5.
Повечето установени про- и еукариотни водорасли се отнасят към широко
разпространени родове, често наричани, обикновени, но 14 от видовете са
потенциално нови за науката.
6.
Установени са 10 нови родове и 21 нови видове за територията на
България, като два от тях са известни досега само като тропически-субтропически
представители.
7.
Анализът на разпространението на водораслите-аерофили по екологични
подгрупи показа, че най-много таксони са установени в епилитните проби (53 вида
и 30 рода), следвани от едафичните (17 вида и 11 рода), ендолитните (15 вида и 15
рода) и епифитните проби (5 вида и 2 рода).
8.
Получените резултати показват дискретния характер на всяка от екологичните
подгрупи в района на ПЗ Белоградчишки скали и почти пълното отсъствие на общи
за различните екологични подгрупи видове.
9.
Доказано е развитие на някои родове и видове като представители на
други от известните досега екологични подгрупи: за 4 почвени вида е доказано
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епифитно развитие, за 12 почвени вида е доказано епилитно развитие, а за 9 вида и
рода за първи път е посочено ендолитно развитие.
10.
Получени
са нови данни за разпространението, размножаването и
ултраструктурата на водорасли от клас Eustigmatophyceae.

7. Приноси
1. Предложен и тестван е нов пряк метод за събиране на аерофилни материали,
ускоряващ процедурите за култивиране, спестяващ материали и усилия и
препятстващ изсъхването и деформирането на природните материали в
периода между събирането и култивирането.
2. Направен е петрографски анализ на Белоградчишките скали за датиране и
определяне на състава им
3. За пръв път е изследвана в алгологически аспект защитената територия и
скален феномен Природна забележителност Белоградчишки скали
4. Установени са 14 потенциално нови за науката видове
5. Списъкът на Българската алгофлора е допълнен с 10 нови рода и 21 нови
вида.
6. С установяването на развитие в други от съобщените досега екологични
подгрупи и с установените нови видове видовият състав на почвените
водорасли на България се обогатява с 11 вида и 1 род, на скалните – с 21 вида
и 13 рода, а на епифитните – с 5 вида и 2 рода.
7. Установеният дискретен характер на екологичните подгрупи дава основание да
се изключи хипотезата, според която ендолитите са същите видове, които
живеят като епилити и просто навлизат в скалите по механичен път.
8. Потвърдено е апосимбионтното съществуване на Trebouxia arboricola и за
пръв път е посочено развитието на вида, познат досега като фотобионт и
епилит, в почви.
9. Получени са нови данни за разпространението, размножаването и
ултраструктурата на водорасли от редкия страменопилов клас
Eustigmatophyceae, които ще допринесат за неговото по-точно таксономическо
и екологическо охарактеризиране.
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