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УВОД 

 

В увода към третата част на тома за цианопрокариотите в 

Средноевропейскaта сладководна флора, отпечатан в края на 2013 г., 

Prof. DIETER MOLLENHAUER пише: “Just now biotaxonomy is at a 

turning point. Continuity is not quaranteed. Classical studies – i.e. 

characterizing different categories of biodiversity on all levels – are no 

longer appreciated by many younger (and also older) biologists. It is 

considered obsolete. However, modern research (genomics, etc.) 

depends on classical knowledge. Biology as a whole is endangered to 

result in fussiness lacking solid fundaments. Those who still know the 

bridge connecting yesterday‘s knowledge with actual modern studies 

form an endangered minority. They need books like this one.”  

Тези толкова силни и добре подбрани думи изключително точно 

описват един от основните съвременни проблеми, свързани с 

изучаването на биоразнообразието на всички нива, но са особено 

актуални по отношение на изследването на водораслите и най-вече на 

микроскопичните им представители. Освен това, независимо от факта, 

че биоразнообразието, дефинирано като термин през 1985 г., се 

превръща в една от най-горещо и широко обсъжданите теми през 

последните три десетилетия, все още водораслите са почти напълно 

изключени от разискваните организми. Въпросът защо те са 

пренебрегвани е интересен като се има пред вид, че представителите 

на тази група се срещат във всички възможни типове местообитания 

на Планетата и лесно се включват в разнообразни биотически 

отношения като паразитизъм и симбиози. NORTON ET AL. (1996) са сред 

първите биолози, обърнали внимание на този факт. Те предполагат, че 

на поставения въпрос има повече от един отговор. Според тези автори 

причината за пренебрегването от една страна се крие в това, че 

повечето водорасли нямат атрактивния и лесно забележим вид на 

цветята, птиците и бозайниците, а от друга – в това, че голяма част от 

тях се развиват под водата или в почвата, където остават почти 

невидими за повечето хора. Освен това, с изключение на морските 

макрофити, много от водораслите са дребни, незабележими с просто 

око и често тяхното развитие и значение остават недооценени. 

Необходимостта от ползването на сериозни микроскопски техники и 

умения обяснява защо дори естественици, които лесно разпознават 
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дървета и животни, не са в състояние да назоват дори най-обикновени 

блатни и езерни видове водорасли. Пренебрегването на аерофилните и 

почвените водорасли според ETTL & GÄRTNER (1995, 2014) и JOHANSEN 

& SHUBERT (2001) до голяма степен се дължи на необходимостта от 

прилагането на трудо- и времеемко  култивиране с проследяване на 

жизнените цикли и репродуктивните стадии за коректното определяне 

на видовете.  

Понастоящем ситуацията не се е променила съществено и почти 

същите причини за неглижирането на водораслите са посочени от 

*ТЕМНИСКОВА И СТОЙНЕВА (2011а)1. Тези автори дават отговор и на 

много тясно свързания с проблема въпрос защо имената на 

водораслите често биват променяни? Промените се дължат както на 

развитието и все по-дълбокото навлизане на новите молекулярни и 

генетически методи в таксономията и филогенията им, така и на 

новите разбирания за биогеографията и разпространението на 

водораслите, които въпреки малкото морфологически черти и много 

късия репродуктивен период, проявяват изключително широка 

екологическа пластичност и морфологическа изменчивост. Поради 

всички тези причини описването и оценката на биоразнообразието на 

водораслите на Земята са изключително трудни. На практика, 

независимо от това, че еволюцията продължава повече от 3.5 млд 

години за цианопрокариотите и около 2 млд години за еукариотите 

(TAPPAN 1980; SHOPF & WALTER 1982; SEPKOSKI 1995; TEYSSEDRE 2002, 

2006, 2007 и др.), все още не е ясно колко вида от тях реално 

съществуват на Земята. Същото твърдение е вярно и за България 

въпреки, че проучванията на алгофлората й продължават повече от 

век. 

Несъмнено, много нови ситуации и въпроси възникват през 

последните десетилетия във връзка с постоянно увеличаващия се 

обмен на стоки и хора и появилите се възможности за бързо 

разпространение на различни групи организми, включително 

водорасли (KRISTIANSEN 1996a, b и др.). Много от тях се оказват 

инвазивни видове със сериозно негативно влияние върху локалното 

биоразнообразие и качеството на екосистемите (*STOYNEVA ET AL. 

2006 и др.). Проблемът във все по-голяма степен засяга и България и 

нейната алгофлора (*MICHEV & STOYNEVA  2007B; *ТЕМНИСКОВА И 

СТОЙНЕВА 2011а; *KOKOCINSKI ET AL. IN PRESS).   

Обсъждането на биоразнообразието на водораслите логично води 

и до разглеждането на  уязвимостта и застрашеността им и тяхното 

                                                           
1
 със * тук и по-нататък в текста са отбелязани публикациите на автора, 

представени във връзка с настоящия дисертационен труд 
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опазване в локален, регионален и глобален аспект. Но и в този план 

първоначално водораслите са били пренебрегвани. Те не са били 

включени в първите Червени книги и Червени списъци, включително 

и у нас, където е издадена една от първите европейски национални 

Червени книги (1984-1985). Въпреки последвалите няколко опита за 

създаване на отделни червени списъци с водорасли, или включването 

им в общи червени списъци и книги, проблемът все още не е напълно 

решен. В същото време очевидната загуба, деградация и фрагментация 

на редица местообитания в света показва сериозната необходимост от 

спешно проучване и инвентаризация на биоразнообразието на 

водораслите. Твърдението е особено верно за България, която вече е 

загубила 23 713 ха влажни зони или 17% от общата им площ в 

страната, която е <1% от цялата й територия (*MICHEV & STOYNEVA 

2007b). С оглед на това е създаден първият Червен списък на 

българските влажни зони (*MICHEV & STOYNEVA 2005, 2007a), които са 

съществени местообитания на различни водорасли, а най-

застрашените макрофитни еукариотни водорасли са включени в 

първия Червен списък на българските водорасли (*TEMNISKOVA et al. 

2008) и в Червената книга на РБългария (ПЕЕВ 2011). Освен това е 

създадена втората в България (след колекцията на Пловдивския 

университет – ВОДЕНИЧАРОВ 1984А, ВОДЕНИЧАРОВ И ДР. 1995) жива 

водораслова колекция ACUS (= Algal Collection of Sofia University – 

*СТОЙНЕВА 2012; *УЗУНОВ И ДР. 2012), необходима за изучаването и 

опазването на цианопрокариотите и еукариотните водорасли у нас.  

Настоящият труд има за основна цел  

да обобщи данните от около 20-годишни теренни и 

лабораторни (вкл. културални) изследвания на биоразнообразието 

на хидро- и аеробионтни прокариотни и еукариотни водорасли от 

различни райони и типове местообитания в страната като 

принос за пълната, доколкото това е възможно, инвентаризация 

на рецентната алгофлора на България.  

Анализирането на натрупаните данни за появата, развитието и 

разпространението на видовете в пространствен и времеви аспект, 

позволява да се оценят потенциалните инвазивни видове, да се изявят 

консервационно значими видове и да се направи опит да се очертаят 

тенденциите в развитието на биоразнообразието на водораслите у нас.  

Допълнително, с оглед на все по-широкото навлизане в 

биоконсервационната и мониторинговата практика на изискванията на 

Рамковата директива за водите на ЕС (РДВ) за оценката на 

екологическия статус/потенциал на водоемите, в работата са показани 

реалните възможности за използване на данните за видовия състав при 

такива оценки.  

За постигането на основната цел са поставени следните задачи: 
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 анализ на литературните източници от 1898г. досега за оценка 

на състоянието на изследванията на биоразнообразието на 

водораслите в страната; 

 събиране и определяне на материали от про- и еукариотни 

водорасли от различни таксономически и екологически групи и от 

разнообразни, предимно непроучени райони и местообитания, вкл. 

защитени територии, с изключение на кремъчните водорасли и 

водораслите от криофитона и морския фитопланктон; 

 въвеждане в култури и изследване на аеротерестриални 

водорасли от различни таксономически групи и местообитания; 

 прилагане на техниките на електронната микроскопия, 

сканираща и трансмисионна, при изследване на интересни щамове и 

видове водорасли от различни таксономически групи като допълнение 

към проучванията на морфологията, цитологията и размножаването 

им в светлинен микроскоп; 

 оценяване на морфологическите отклонения (вкл. 

тератологически форми) или съответствия на намерените водорасли и 

на техните местообитания и разпространение спрямо известните за тях 

литературни данни; 

 определяне на жизнени стратези и функционални групи в 

избрани проби от фитопланктона; 

 оценяване на потенциалните или реалните инвазивни видове и 

заплахите от тяхното разпространение за биоразнообразието на 

страната; 

 определяне на консервационно значими и застрашени видове 

водорасли; 

 изясняване на ролята на отделни таксономически групи в 

структурата на фитопланктона, появата на устойчиви групировки в 

него и условията за тяхното доминиране; 

 оценяване на значението на нарушенията и стреса върху 

биоразнообразието на фитопланктона в отделни водоеми;  

 оценяване на възможностите за използване на данните от 

биоразнообразието за оценка на състоянието/екологичния потенциал 

на водните екосистеми;  

 оценяване на съответствието на биоразнообразието на 

фитопланктона с наличните законови класификационни типологични 

системи в България (типология Б); 

 установяване на наличието на потенциално токсични щамове 

или видове в български водоеми и анализ за цианотоксини. 

 

Част (<70%) от резулататите, представени в настоящия 

дисертационен труд, са отразени в 103 публикации и са докладвани и 
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апробирани на 45 научни форума с 36 доклада и 19 постера. Част от 

представените резултати са получени в хода на разработването на 43 

проекта, по които са представени писмени доклади и отчети, 5 от 

които са достъпни в Интернет. Под ръководството на автора на 

настоящия труд са защитени 2 дисертации за придобиване на ОНС 

„доктор“ и 14 дипломни работи. Резултатите и изводите от тях не са 

включени в настоящия труд, с изключение на малка част от двете 

дисертации и от 7 дипломни работи, отразена в съвместни 

публикации. В този дисертационен труд не са включени таксоните от 

предоставените ми за съставяне на чеклиста на резервата Сребърна 

(*STOYNEVA 1998a) непубликувани данни на проф. дбн И. КИРЯКОВ, за 

които има само негови съобщения (те са отразени само в посочената 

публикация със съответното цитиране), а също така и таксоните от 

същия чеклист и от статиите за Сребърна и река Дунав (*STOYNEVA 

1995b, 2003c), посочени в тях само въз основа на данните от 

предишния дисертационен труд (СТОЙНЕВА 1991) и свързаните с него 

публикации. За отделни видове са направени сравнения за 

ултраструктурата, морфологията, размножаването или 

разпространението с материали от Европа (Австрия и Белгия, и от 

река Дунав между Линц и Измаил), Близкия Изток (Иран, Ирак, 

Ливан, Сирия и Турция), Африка (Бурунди, ДР Конго, Замбия, Руанда 

и  Танзания – езерата Киву и Танганайка) и Океания (езерото Летас на 

остров Гуауа и вулканичните езера Лалоло, Ланутаваке и Лано на 

остров Уалис), публикувани от нас през последните години 

(*STOYNEVA 1998F, 2000C; *COCQUYT ET AL. 2004; *DESCY ET AL. 2005, 

2010; *STOYNEVA ET AL. 2005, 2006A, B, 2007A, B, 2008, 2009, 2012; 

*SARMENTO ET AL. 2007; *TSCHAIKNER ET AL. 2007; *SICHROWSKI ET AL. 

2014, IN PRESS). 

 

2. ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР НА ПРОУЧВАНИЯТА НА 

БИОРАЗНООБРАЗИЕТО НА РЕЦЕНТНИ ХИДРО- И АЕРО 

БИОНТНИ ВОДОРАСЛИ В БЪЛГАРИЯ 

 

Рецентното биоразнообразие на прокариотните водорасли 

(цианопрокариотите = синьозелените водорасли = цианобактериите) и 

еукариотните водорасли в различни типове местообитания в България 

е оценено въз основа на анализа на литературните източници, 

публикувани през периода 1898-2013 гг. Анализът не засяга 

представителите на черноморския фитопланктон, които не са били 

обект на изследвания на автора на настоящия дисертационен труд. 

Последните обобщени данни за историята на проучването на тази 

група и нейното разнообразие у нас са представени от *ТЕМНИСКОВА, 

СТОЙНЕВА (2011а). 
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Историята на проучванията на водораслите в България за първи 

път е описана от ПЕТКОВ (1939б, в), а дейността на българските 

алголози - от *ТЕМНИСКОВА, СТОЙНЕВА (2011а). Сведения за 

развитието на алгологията през отделни периоди има в обзорните 

статии за Катедрата по ботаника на Софийския университет и на 

Катедрата по ботаника и методика на обучението на Пловдивския 

университет с техните водораслови колекции (ПЕТКОВ 1901; ВЕЛЧЕВ 

1984, 1994; ВОДЕНИЧАРОВ 1984А; ВОДЕНИЧАРОВ И ДР. 1995; СТАНЕВ 

1982, 1992, 2012; *СТОЙНЕВА 2012 и литературата, посочена в тях), а 

библиографии на публикациите за рецентните водорасли у нас са 

публикувани от ПЕТКОВ (1911) и ДРАГАНОВ (1971). Допълнителна 

информация в исторически и библиографски аспект се съдържа в 

книгата на *ТЕМНИСКОВА, СТОЙНЕВА (2013) за живота и дейността на 

проф. СТЕФАН ПЕТКОВ и в био-библиографични статии за български 

алголози (АНОНИМЕН 1936; БУРЕШ 1936; TEMNISKOVA-TOPALOVA 2001, 

2005; VODENICHAROV 2006; STOYNEVA & PILARSKI 2007). 

Общото разнообразие на водораслите в страната досега е 

анализирано от ВОДЕНИЧАРОВ И ДР. (1993) и *ТЕМНИСКОВА И ДР. (2005). 

Данните за систематичните групи на еугленофитовите, кремъчните 

(=диатомовите), златистите и синурофицейните водорасли са 

обобщени съответно от КИРЯКОВ (1994), ТЕМНИСКОВА (1993, 2001) и 

*KRISTIANSEN ET AL. (2002), а за сладководните червени водорасли – от 

ВОДЕНИЧАРОВ И ДР. (1991). Биоразнообразието и разпространението на 

същинските харови водорасли са проучвани и обобщени от PETKOFF 

(1936). Регионалното разнообразие на водораслите в районите на 

Странджа и Западните Родопи е представено в статиите на 

TEMNISKOVA & KIRJAKOV (2006) и KIRJAKOV & TEMNISKOVA (in press), а 

данните за алгофлората на Сребърна и за българския сектор на река 

Дунав са обобщени от *STOYNEVA (1998А, 2002B, 2003C). 

Макроводораслите в бентоса на Черно море са описани подробно от 

ДИМИТРОВА-КОНАКЛИЕВА (2000) в нейната „Флора на морските 

водорасли в България“, а обща характеристика на морския ни микро- и 

макрофитобентос, заедно с историята на изследванията им, е дадена от 

*ТЕМНИСКОВА, СТОЙНЕВА (2011а). Разнообразието на водораслите от 

различни екологични групи според местообитанията е обобщено oт 

*STOYNEVA (2003) и *STOYNEVA & GÄRTNER (2004) за термофитона, от 

*UZUNOV ET AL. (2007, 2008b) за аеро-, крио-, спелео- и едафофитона, 

от *STOYNEVA & TEMNISKOVA-TOPALOVA (2007) за хидрофитона в 

нелотическите влажни зони. Подробни данни за разпространението на 

водораслите във всеки отделен водоем са приведени в *Базата данни 

на българските влажни зони (*STOYNEVA & MICHEV 2007A) в диска към 

книгата „Инвентаризация на българските влажни зони и тяхното 

биоразнообразие. Част 1 – не-лотически водоеми“ под редакторството 
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на *MICHEV & STOYNEVA (2007D). В тази инвентаризация е дадена 

обща оценка (с няколко степени - без данни, ниско, средно и високо 

ниво) за познанието на биоразнообразието на всички организми (вкл. 

водорасли) във всяка от нелотическите влажни зони (*STOYNEVA & 

MICHEV 2007A) и в отделните типове водоеми (*STOYNEVA & MICHEV 

2007b).  

В дисертацията подробно са изложени и анализирани 

флористическите алгологически изследвания в различните 

типове местообитания, като е използвана класическата класификация 

на водораслите на хидробионтни (хидрофитонни = хидрофитни) и 

аеробионтни (аерофитонни = аерофитни) по двете основни екологични 

групи съобразно средата на обитаване - водна или сухоземна, и 

техните подгрупи (ROUND 1981; *ТЕМНИСКОВА, СТОЙНЕВА 2011а, б; 

подробно описани в гл. Материали и методи). Те не са приведени тук 

поради ограничения обем на автореферата, но анализът на данните в 

направения обзор категорично показва голямото биоразнообразие на 

водораслите на България, което надхвърля няколко хиляди 

таксона (например 4923 вида, разновидности и форми от 561 рода, 

съобщени само до 2005 г. от *ТЕМНИСКОВА И ДР. 2005). В 

анализираните над 80 труда за аерофитона са публикувани над 600 

таксона водорасли, повечето от които са цианопрокариоти (ок. 320 

таксона), следвани от представителите на зелената (хлоро- и 

стрептофити) и жълтокафявата еволюционни линии (охрофити с 

преобладаване на кремъчните и жълтозелените), еугленофитите, 

пирофитите и водораслите от червената еволюционна линия. Описани 

са 7 нови таксона водорасли (3 вида цианопрокариоти, 1 вид и 1 форма 

зелени водорасли, 1 вид жълтозелени и 1 разновидност кремъчни 

водорасли) и един специфичен по размножаване щам на зеления род 

Ulothrix. Големият брой на водораслите от синьозелената 

еволюционна линия лесно се обяснява както с широкото им 

разпространение по най-разнообразни субстрати, така и със 

специалното внимание, което е обръщано на тях при изследванията. 

Водораслите от зелената еволюционна линия са най-богатата група 

сред обитателите на дървени субстрати (стени и корита), кори на 

дървета, дънери и сред мъхове. Публикациите за влажните зони са над 

200 и за тях са досега съобщени над 2500 таксона, а 210 таксона (2 

родa, 51 вида, 26 разновидности, 121 форми и 12 подформи) от около 

115 влажни зони са описани като нови за науката или са посочени като 

носещи изключително специфични черти, а за някои от тях е 

предположен ендемизъм.    

Направеният обзор ясно показва, че независимо от 

многобройните публикации, издадени за повече от един век (1898-

2014), знанието за хидро- и аеробионтната алгофлора на България 



 

9 

 

е недостатъчно: 1) остават много непроучени или много слабо 

проучени типове местообитания и райони в страната; 2) няма нито 

едно молекулярно и генетично изследване на новоописани видове или 

на видове, посочени за ендемити; 3) почти напълно липсват 

ултраструктурни изследвания и пренебрежимо малко са видовете, за 

които са посочени биометрични данни по местообитания и сезони; 4) 

полевите изследвания и прякото микроскопиране съществено 

преобладават над проучването на културален материал; 5) няма нито 

една целенасочено и пълно изследвана таксономическа група в 

различните типове местообитания и по територията на цялата страна; 

6) изследванията на различните екологически групи и подгрупи и на 

таксономическите групи са неравностойни (например аеробионтите са 

значително по-слабо проучени в сравнение с хидробионтите, а сред 

последните бентосните съобщества са значително по-малко познати от 

планктонните; реките са по-малко изследвани от езерата, цели 

таксономически групи (класове, разреди и др.) изобщо не са 

изследвани и т.н.); 7) почти напълно липсват дългогодишни 

изследвания на динамиката на алгофлората в конкретни 

местообитания; 8) по изключение данните за алгофлората са 

съпътствани от данни за физическите и химическите параметри на 

средата.  

Необходимо е дебело да се подчертае, че изтъкнатите слабости 

не са научни грешки на цитираните автори, а по-скоро се 

обясняват с изключителното разнообразие на типовете влажни 

зони и аерофилни местообитания  в България (от алпийски до 

крайбрежни морски, естествени, изкуствени и др.) в комбинация с 

голямо разнообразие на водораслите на всички таксономически 

нива на фона на малкия брой изследователи и пълната липса на 

цялостна мрежа от комплексни мониторингови групи и станции в 

страната. Повечето от проучванията се основават повече на 

ентусиазма на изследователите отколкото на реално и целенасочено 

финансиране и това обяснява големия брой на публикациите, които са 

резултат на еднократни кратки посещения и пробовземания без пълен 

комплект данни за средата. Независимо от това, всички събрани 

досега данни могат да бъдат използвани като добра отправна точка за 

бъдещи изследвания с приложение на съвременни методи и за оценка 

и консервация на биоразнообразието на водораслите на България. 

 

3. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

 

3.1. ИЗПОЛЗВАНА ТЕРМИНОЛОГИЯ ЗА ЕКОЛОГИЧЕСКИТЕ ГРУПИ И 

МЕСТООБИТАНИЯТА 
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Използваната терминология следва основно *ТЕМНИСКОВА, 

СТОЙНЕВА (2011а) и детайлите, дадени от *DIMITROVA ET AL. (2007) за 

българските хидроними, от ТЕМНИСКОВА-ТОПАЛОВА (1970) за малки 

временни водоеми (локви), от *STOYNEVA & MICHEV (2007c) за 

конкретни типове влажни зони и от УЗУНОВ, КОВАЧЕВ (2002) за 

отделни хидробиологични термини. Българската ботаническа 

номенклатура следва предложената от *ДРАГАНОВ И ДР. (1994) схема 

на терминологичните модели за българските еквиваленти на 

стандартизираните съставки и окончания на таксоните с надродов ранг 

съгласно изискванията на Международния кодекс на номенклатурата 

на водораслите, гъбите и растенията (MCNEIL ET AL. 2012), приета и в 

*ТЕМНИСКОВА, СТОЙНЕВА (2011а, б). Поради широката употреба на 

повечето термини, които са добре познати на научната общност, в 

текста на дисертциоония труд са уточнени или развити по-подробно 

някои по-специфични от тях или термини, за които има различни 

мнения и употреби дори в съвременната литература. Направените 

уточнения са важни за разбирането на избора на обектите, на 

използваните методи за пробовземане и обработка на материалите, а 

също така и за последващия анализ.  

 

3.2. ОПИСАНИЕ НА ИЗСЛЕДВАНИТЕ ОБЕКТИ И 

ПУНКТОВЕ И НА СЪБРАНИТЕ ОТ ТЯХ ПРОБИ ПО ОСНОВНИ 

ЕКОЛОГИЧНИ ГРУПИ И МЕСТООБИТАНИЯ 

 

3.2.1. ИЗСЛЕДВАНИ ВЛАЖНИ ЗОНИ, ПУНКТОВЕ И ПРОБИ ЗА 

ХИДРОФИТОН 

 

3.2.1.1. ИЗСЛЕДВАНИ ВЛАЖНИ ЗОНИ, ПУНКТОВЕ И ПРОБИ ЗА 

ФИТОПЛАНКТОН 

Обектите на изследване за фитопланктона обхващат разнообразни 

по характер водоеми – от алпийските ни глациални езера до 

черноморските езера и блата, включително големи язовири и 

микроязовири, кариерни езера, рибарници и др. на територията на 

цялата страна. Броят на пробите и периодът на изследване е твърде 

различен за всеки обект – някои от пробите са събрани в резултат на 

еднократни, случайни посещения и са взети от 1-3 пункта, а други са 

резултат на продължителни изследвания от многобройни 

хоризонтални и вертикални точки. Всички изследвани обекти са 

представени на Фигура 3.1 и в Таблица 3.1 (Приложение 1 на 

дисертационния труд), в която имената са дадени по *STOYNEVA & 

MICHEV (2007c) и е посочен класификационният тип по същите 

автори, а също така и са указани нашите публикации за съответните 

влажни зони заедно с периода и броя на събраните проби. В 
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Приложение 1 е дадена и Таблица 3.2, в която са представени 

водоемите с номера и с класификационния тип по БЕЛКИНОВА, ГЕЧЕВА 

(2013), с който те се мониторират в България, като подреждането е по 

разпространението на водоемите в Басейновите дирекции. За 

непубликуваните водоеми са посочени конкретни периоди или дати на 

събиране. Пробите, събирани целенасочено за метафитон, са малко и 

са публикувани заедно с обобщаващите данни за алгофлората 

(предимно фитопланктона) на други водоеми, с изключение на един 

обект в Пирин (*STOYNEVA & UZUNOV 2011).  

Общо събраните фитопланктонни проби в периода от 1990 до 

2014 г. са 3491.  
 

 
Фигура 3.1. Карта на България с изследваните обекти за фитопланктон 

(кръгов знак) и за лимнофитобентос (квадратен знак) 

 

3.2.1.2. ИЗСЛЕДВАНИ ОБЕКТИ, ПУНКТОВЕ И СЪБРАНИ ПРОБИ ЗА 

ФИТОБЕНТОС 

Всички изследвани обекти за лимнофитобентос са представени 

на Фигура 3.1 и в Таблица 3.3 (Приложение 1 на дисертационния 

труд), в която имената са дадени по *STOYNEVA & MICHEV (2007c) и е 

посочен класификационният тип по същите автори, а също така и са 

указани нашите публикации за съответните влажни зони заедно с 

периода и броя на събраните проби. 
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Изследваните на случаен принцип лотически находища за 

лимнофитобентос включват 25 пункта на пробовземане, а общият 

брой на събраните проби от лотическите местобитания е 62.  
Обектите на пробовземане на фитобентос от сладководни и 

халинни не-лотически водоеми включват 42 пункта на 20 влажни 

зони, а общият брой на събраните проби е 133.  
Пробовземането на макрофитите от Черно море е осъществено 

в периода 09.06.–14.06.2010 г. в 4 пункта в Бургаския залив, подбрани 

по данни от предварителни изследвания на работната група по Морски 

Екосистемни Изследвания, към секцията по Функционална екология 

на ИБЕИ-БАН така, че степента на човешко влияние да намалява от 

най-северната към най-южната. Общият брой на събраните проби от 

хидрохалофитобентоса е 149 (*BEROV ET AL. 2010; *DEYANOVA ET AL. 

2010). 

 

3.2.1.3. ИЗСЛЕДВАНИ ОБЕКТИ И СЪБРАНИ ПРОБИ ЗА ТЕРМОФИТОН 

През периода март-юли 2002 са посетени лично термалните 

комплекси Мало Белово,  Сливница-Безден-Опицвет, Овча купел, 

Панчарево и Железница. От тях са събрани 36 бентосни проби 

(*STOYNEVA 2003b; *STOYNEVA & GÄRTNER 2004 и непубл.). През 2006 

г. от термален извор с температура 42оС  в комплекса на Рупите от 

доц. д-р П. ПИЛАРСКИ (ИФРГ-БАН) е събрана проба, от която 

впоследствие е изолиран щамът R-O2 (GÄRTNER ET AL. in press). 

 

1.2.1.4. ИЗСЛЕДВАНИ ОБЕКТИ И ПУНКТОВЕ И СЪБРАНИ ПРОБИ ЗА 

АЕРОФИТОН 

Аерофитните материали от места с видими с просто око налепи в 

ждрелото на р. Ерма района на град Трън, от различни участъци от 

скалните повърхности на пещерата Проходна в района на Карлуково и 

от намерено старо парче стъкло в пещерата, от гранитни паметници и 

от кора на Picea abies в град Копривщица, от варовиков и бронзов 

паметник в центъра на град София са събрани еднократно и са 

описани в *GÄRTNER & STOYNEVA (2003) и *STOYNEVA & GÄRTNER 

(2009). Проби от аерофитона са събирани от територията на 

национален парк “Пирин” (в районите на комплексите Кременски и 

Рибни езера, Попово езеро 2 и Безбожко езеро 1) и в района на 

природната забележителност скален феномен “Белоградчишки скали” 

от 18 пункта четирикратно (напр. *GÄRTNER ET AL. 2010, 2012). 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 7849, 

така че да има минимални вреди за скалните повърхности. Общо от 
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аерофитона са изследвани 133 проби, от които 106 са от 

Белоградчишките скали. 

 

3.2.1.5. ИЗСЛЕДВАНИ ОБЕКТИ И ПУНКТОВЕ И СЪБРАНИ ПРОБИ ЗА 

ЕДАФОФИТОН 

От брега на Прекоречко езеро 1 (=Страшното езеро) в в 

Национален парк Рила на 28.07.1994 г. лично е събран за хербариен 

образец един индивид от Primula deorum заедно с почва около корена. 

Тази почва е въведена в култура през май 2013 г. и е единственият 

музеен материал от България, обработен за този дисертационен труд. 

Останалите материали са свежи и са въвеждани в култури 

веднага след събирането им. Осем почвени проби от повърхността на 

почвата и от 2 cm дълбочина са събрани еднократно от Борисовата 

градина в София, в близост до ул. ‘Незабравка’ на район „Изгрев“ 

(*STOYNEVA & GÄRTNER 2009). От територията на национален парк  

“Пирин” и от резервата „Тисата“ в Кресненското дефиле почвени 

водорасли са събрани от 15 пункта (*UZUNOV ET AL. 2008A, 2010, 2012; 

*GÄRTNER ET AL. 2010). Общо събраните почвени проби са 26. 

 

3.2.1.6. ИЗСЛЕДВАНИ ОБЕКТИ И ПУНКТОВЕ ЗА СПЕЛЕОФИТОН 

Материалите са събрани лично от природната забележителност 

пещерата Леденика в Стрешерската част на Стара планина. 

Изследването е проведено във връзка с проблеми, възникнали от 

обрастванията върху пещерните образувания след дългогодишната 

експлоатация на пещерата, която е открита за посетители на 17 

септември 1961 г. Подробности за развитието на обрастванията от 

средата на 70те години, когато са били забелязани първите зелени 

налепи, до 27.08.1996 г., когато е проведено изследването, са дадени в 

публикацията на *STOYNEVA ET AL. (2002). При това посещение чрез 

остъргване от стените са събрани 18 живи проби от 11 сталактита, от 

пещерните стени и от стените на малкото осветено подземно езеро в 

пeщерата, изсестно като „Езерцето“. Събраните проби от известната 

пещера Проходна в района на Карлуково са отнесени към аерофитона 

(вж.). 

 

3.2.1.7. ИЗСЛЕДВАНИ ОБЕКТИ ЗА СИМБИОНТНИ ВОДОРАСЛИ 

В малкото, осветено торфище Стамболовото в резервата 

„Бистришко бранище“ (*STOYNEVA & NACHEVA 2001) на 8.09.1999 е 

събран Sphagnum capillifolium. Симбионтни водорасли във водната 

папрат Azolla filiculoides са изследвани от крайбрежните участъци на 

езерото Сребърна и прилежащите му басейни, където е установено и 

амфибийното й развитие (*STOYNEVA 1995B; *STOYNEVA 1998A). Общо 

целенасочено събраните проби за ендосимбионти са 11. 
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Определени са и фотосимбионти от лишеи, събрани при проучване на 

аерофитона в района на Копривщица, Карлуково, Трън и в резервата 

Сребърна. Допълнително във фитопланктонни и метафитонни проби 

са определяни ендофитни/симбионтни или паразитни водорасли, 

развити в слизта или къщичките на други водорасли или във 

фрагменти от сфагнови мъхове.  

 

3.3. ПРОБОНАБИРАНЕ 

 

3.3.1. ПРОБОНАБИРАНЕ НА ВОДОРАСЛИТЕ ОТ ХИДРОФИТОНА И 

ТЕРМОФИТОНА 

Пробонабирането на фитопланктона е извършвано предимно с 

оглед на събиране на количествени проби и е правено по стандартния 

метод на утаяване при фиксиране с 2-4% формалин като минималният 

обем на събраните проби е 1л. Събирани са и допълнителни 

качествени проби от видими на повърхността на водата ципи, нишки, 

петна или др. Пробите от метафитона са само качествени, събирани 

от водния слой до макрофити или чрез изстискване на водни 

макрофити в пластмасови шишенца и фиксирани с 2-4% формалин. 

При възможност, в няколко от случаите от фитопланктона и от 

метафитона са събирани и допълнителни живи, нефиксирани проби за 

доуточнения на видовия състав. 

При работата в по-големите водоеми е влизано с лодка и са 

събирани водни проби по хоризонтални трансекти от повърхностния 

воден слой и от дълбочини на всеки 5 метра или на други дълбочини, 

изискуеми от съответните възложители. На място са правени 

измервания на температурата, проводимостта и pH на водата, а 

химическите анализи са направени от гл.ас. д-р И. ТРАЙКОВ от 

Биологическия факултет на Софийския университет, с изключение на 

няколко проби, изработени от гл.ас. д-р В. ПАВЛОВА от НКЦООЗ. 

Освен това са правени макроснимки на работни моменти от 

пробовземанията и измерванията.  

Материалите от фитобентоса са събирани чрез остъргване от 

подводни камъни, скали или други субстрати (бетонни или каменни 

стени и др.), от развиващи се по дъното (пясъчно, тинесто или 

глинесто) ципи на цианопрокариоти или корести талуси на еукариотни 

водорасли, видими ципи или талуси на нишковидни водорасли, 

развити по висши водни макрофити. В някои случаи са събирани 

самите цели камъни, потопени предмети и т.н. и остъргването с 

наблюдение на жив материал е провеждано в лабораторни условия. 

Материалите от черноморските макрофити или на макрофитите от 

прилежащите на Черно море басейни са събирани по стандартна 

методика на хербаризиране върху картони под вода от лесно 
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забележими талуси или цели водораслови килими. Част от тях са 

събрани в района Маслен нос - Созопол – Атия по трансектен метод от 

по-големи дълбочини с приложение на леководолазна техника и лодки 

от дипломантките на автора на настоящия дисертационен труд ДИАНА 

ДЕЯНОВА И БОРИСЛАВА ГЬОШЕВА (*BEROV ET AL. 2010; *DEYANOVA ET 

AL. 2010).  

Водораслите от термалните местообитания са събирани по 

гореописаната методика за пробонабиране на лимнофитобентос.  

 

3.3.2. ПРОБОНАБИРАНЕ НА ВОДОРАСЛИТЕ ОТ АЕРОФИТОНА И 

СПЕЛЕОФИТОНА 

До 2009 г. аерофилните водорасли са събирани по стандартни 

методи чрез изстъргване, откъсване или отчупване на парчета от 

субстрата, поставянето им в хартиени или полиетиленови пликове и 

транспортиране до лабораторията във въздушно-сухо състояние. През 

2009 г., при работата по Белоградчишките скали, на терена беше 

приложена и тествана 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 отворена 

епруветка с твърда хранителна среда с 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. Като цяло тази стъпка спестява от дни до 

седмици от периода между транспортирането и първоначалното 

култивиране на водораслите, работата по пресяване на сухия материал 

в първите обогатителни култури, надписване и описване на 

последните, а също така и много стъклария, която е била абсолютно 

необходима да този момент. Най-важните предимства са: а) 

запазването на материала в свежо състояние, съответстващо напълно 

на това, което се развива в природни условия; б) предотвратявнаето на 

загубите на дребни клетки или на редки видове; в) възможността за 

запазване на оригиналите до първата възможност за култивиране за 

значително по-дълго време. 

 

3.3.3. ПРОБОНАБИРАНЕ НА ВОДОРАСЛИТЕ ОТ ЕДАФОФИТОНА 

Почвените проби са събирани стандартно от приповърхностния 

почвен слой  (0-2 см) и в дълбочина на 10 см в стерилни пластмасови 

шишенца с обем 10 см3 с помощта на стерилни ножове и пластмасови 

лъжички. При наличие на видими ципи или налепи с различно 

оцветяване от това на почвения субстрат, пробите са събирани чрез 

пряко остъргване от повърхностния слой. 
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3.3.4. ПРОБОНАБИРАНЕ НА СИМБИОНТНИ ВОДОРАСЛИ 

Водораслите от тази екологическа група са отделяни от 

гостоприемниците си в камерални условия. На терен са събирани 

лесно забележимите с просто око гостоприемници мъхове, папрати и 

лишеи. В отделни случаи симбионтите (ендобионти) са откривани в 

слизта или други части на гостоприемници с малки размери, които 

присъстват в събраните фитопланктонни или фитобентосни проби. 

 

3.4. ТРАНСПОРТИРАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ, ЛАБОРАТОРНА 

ОБРАБОТКА НА СЪБРАНИТЕ ПРОБИ И КУЛТИВИРАНЕ НА 

ВОДОРАСЛИТЕ 

 

След пробовземането събраните живи проби от хидро-, аеро-, 

едафо- и спелеофитона сa транспортирани максимално бързо до 

лабораторията по Алгология и диатомов анализ на Катедрата по 

Ботаника в Биологическия факултет на Софийския университет „Св. 

Климент Охридски”. Те се пренасяни в  хладилник при 2-4 ºС 

(DANIELS, EDDY 1990) и са съхранявани в него до посяването им в 

петрита с хранителна среда или до микроскопирането и последващото 

фиксиране. Фиксираните проби от фитопланктона се утаяват за >48 

часа и след това постепенно се отдекантират с довеждане до обем 10-

30 мл за последваща обработка и съхранение.  

Събраните сфагнови мъхове за ендофитон са култивирани три 

месеца в пластмасови торби в оранжерията на ИББГ-БАН, извън 

обсега на пряка слънчева светлина (за детайли вж. *STOYNEVA & 

NACHEVA 2001). Събраните мъхове за аерофилни водорасли са 

обливани с течна хранителна среда BBM (Bold’s Basal Medium - 

BISCHOFF & BOLD 1963) и са изпирани с леки движения, за да се 

отделят без да се наранят епифитите. Получената течност се 

разпръсква върху петрита с твърда хранителна среда и агар.  

След приключване на камералната обработка, живите материали 

от всички екологически групи са фиксирани с 2-4% формалинов 

разтвор. Всички формалинови препарати и всички микроскопски 

препарати са предадени за съхранение в Научната сбирка от 

водорасли и гъби в Катедрата по ботаника. 

Материалите от едафо-, спелео- и аерофитона са култивирани на 

среда ВВМ с агар като посяването, култивирането и изолирането 

на монокултури е извършено по стандартни техники, описани 

подробно от PRINGSHEIM (1946), ETTL & GÄRTNER (1995, 2014), 

ANDERSЕN (2005) и *GÄRTNER et al. (2010). Престоят преди посевките в 

култури е не повече от 3 дни. Петритата с култури се затварят с 
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парафилм и се инкубират в култивационна стая на стъклени рафтове 

до прозорец със северно изложение. Светлинният режим е естествен, 

средната температура през лятото е 25° С, а през зимата - 10° С. 

Инкубационният период е различен при отделните проби. Той варира 

между 2-3 седмици и месец/и. През този период задължително се 

извършват периодични микроскопирания под бинокуляр. След 

достигане на стадиий на достатъчно добре развити колонии, започва 

процесът по пренасяне на клетки и/или колонии в нови петрита и 

подготвяне за монокултури. Получените монокултури се 

съхраняват във Водорасловата колекция на Катедрата по 

Ботаника на Биологически факултет към СУ “Свети Климент 

Охридски” (ACUS – *СТОЙНЕВА 2012; *УЗУНОВ И ДР. 2012).  

 

3.5. МИКРОСКОПСКА РАБОТА 

със събраните на терена материали, култивираните 

материали и изолатите от култури 

За определянето на видовете водорасли са правени полутрайни и 

нетрайни микроскопски препарати. Общият брой на прегледаните 

препарати от всички екологически групи за 20-годишния период на 

проучване, описан в настоящия труд, надхвърля 12 000.  

Пробите от фитопланктона са обработени количествено на 

микроскоп Amplival с увеличение до 512 пъти (поради използване на 

броителна камера). Допълнителни анализи и наблюдения са правени 

при имерсионни наблюдения с обектив 100х на микроскопите Motic, 

оборудван и с фазово контрастни обективи и полета и Olympus BH2. 

За определянето на видовете от живи или фиксирани проби от 

всички екологически групи са използвани микроскопи Amplival с 

увеличение до 1200x с имерсионен обектив и на фазово-контрастен 

микроскоп Motic 400. Друга част от изследванията са проведени на 

Reichert Diapan, Olympus BH2 и Olympus SH2, а снимките са 

направени с фотомикрографска система Olympus PM-10AK и с 

дигитална камерна система  ProGres C 10 и с фотомикрографска 

камера Moticam 2000 с фотообработваща програма Motic Images 2+.  

Събраните материали от аеро-терестриални водорасли са гледани 

веднага в живо състояние, след което са поставяни в култури и 

изследвани живи и фиксирани през относително равномерни времеви 

интервали. Наблюдението на общия вид на колониите, а също така и 

изолиранията на клетките от култивирания водораслов материал, са 

извършени с бинокулярен стереоскоп Motic с увеличение 10х и 30х. За 

по-детайлно изследване и идентификация са използвани посочените 

по горе микроскопи и е използван имерсионен анализ. 

За целите на идентификацията бяха приложени стандартни 

основни методи за багрене на отделните части на клетката (ETTL & 
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GÄRTNER 1988, 2014; *ТЕМНИСКОВА И ДР. 1999, 2003), а микроскопските 

препарати за водораслите от амебовиден тип (живи и фиксирани) са 

оцветявани с химически молив (SMITH 1980). За изясняване на 

структурата на пиреноида е използван скуош-методът на ETTL & 

GÄRTNER (1985)  

За изследванията на отделни видове с трансмисионен 

електронен микроскоп (TEM), проведени в Грац от съавтора ни маг. 

Е. ИНГОЛИЧ, водораслите бяха фиксирани с 3% глутаралдехид в 0,1 

mol какодилатен буфер pH 6.8-7.2 за 24 часа и фиксирани след това с 

1% OsO4 в 0.1 mol какодилатен буфер за няколко часа. След 

дехидратация в етанол/ацетон и включване в смола на Шпур (SPURR 

1969), от материалите се правят ултратънки прерези с диамантен нож 

(на микротом Leica UCT), които се оцветяват с 1% воден разтвор на 

уранил ацетат и оловен цитрат (REYNOLDS 1963). Микрофотографиите 

са направени на трансмисионен електронен микроскоп Philips 300 и 

микроскоп Tecnai 12 (FEI), снабден с камера Gatan ccd (*STOYNEVA ET 

AL. 2008, 2009;*GÄRTNER ET AL. 2010b, 2012, in press; *UZUNOV ET AL. 

2010).   

За изследванията на отделни видове със сканиращ електронен 

микроскоп (СEM), проведени в Университета на Инсбрук от съавтора 

ни В. КОФЛЕР, водораслите бяха дехидратирани в етанол с постоянно 

нарастващи концентрации (до 96 % етанол), после прехвърлени във 

формалдехид-диметил-ацетал за 24 часа и 2 часа, изсушени при 

критична точка с CO2, покрити с праховиден паладиум/злато и 

изследвани със СЕМ микроскоп Philips XL20 (*STOYNEVA ET AL. 2008, 

2009; *GÄRTNER ET AL. 2010b, 2012, in press). 

За проучване на химическия състав на клетъчната стена и, по-

специално, за установяването на наличие/отсъствие на глюкозамин в 

нея, са използвани киселинна хидролиза, тънкослойна хроматография 

и третиране с лизозим. Биохимическите анализи са извършени от 

гл.ас. д-р Л. ЗАГОРЧЕВ в лаборатория на Катедрата по биохимия на 

Биологическия факултет на Софийския университет, ръководена от 

проф. д-р М. ОДЖАКОВА и са описани В *GÄRTNER ET AL. (in press).  

Анализите за цианотоксини в наши планктонни материали 

(вода и концентрирана водораслова биомаса) са направени от гл. ас. д-

р В. ПАВЛОВА и доц. д-р З. БРАТАНОВА по методите Елайза, 

високоскоростната течна хроматография и газ-спектрофотометрия в 

лабораториите на НЦООЗ с повторения в три чуждестранни 

лаборатории в Масачусетс, Бърно и Турту и са описани в *PAVLOVA ET 

AL. (2007, 2014). 

Събрани отломки от Белоградчишките скали бяха подложени на 

петрографски анализ в Университета на Инсбрук в хода на проект 

79/2009 г., финансиран от ФНИ към СУ “Св. Кл. Охридски”. 
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Направени са тънки прерези през 6.3 мм, които са изследвани с 

поляризиращ микроскоп през призма на Никол. Скалите са датирани и 

е определен съставът им.  

 

3.6. КОЛИЧЕСТВЕНА ОБРАБОТКА НА МАТЕРИАЛИТЕ И 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА 

 

Обилието на фитопланктерите, необходимо за оценка на 

доминантните видове, е определено като численост и като биомаса, 

като за основна единица съгласно лимнологическите стандарти е 

взета клетката.  

Определянето на числеността е направено на броителна камера 

на THOMA като за всяка проба са правени минимум 4 и максимум 16 

повторения. Представените резултати са за брой клетки за литър. 

Определена е числеността на всеки таксон (вид, разновидност или 

форма) и е опредена общата численост на съответната 

таксономическа група и общата численост на фитопланктона за 

всяка проба от съответния водоем. 

Биомасата е изчислена въз основа на числеността на 

конкретния фитопланктер и неговия биообем, приведен към 

единица тегло. При определянето на биообема стандартно е приложен 

методът на стереометричните приближения (ROTT 1981) с 

изчисляване на биобема на всяка клетка въз основа на 

индивидуалните й размери.  При това не се отчитат слизестите 

обвивки, къщички, прозрачни израстъци и др. Приравняването на 

биобема към биомасата е направено по стандартна формула, основана 

на относителното тегло на фитопланктерите, приравнено относително 

към плътността на водата: 1 мм3 л-1 = 1 мг л-1. Оценена е общата 

биомаса за всяка проба, определена като сума от биомасите на всички 

фитопланктери, сумирана и по отделни таксономически групи.  

Общата биомаса е един от основните показатели за оценяване на 

общото състояние на водоемите съобразно Наредба Н-4 /14.09.2012 г. 

за характеризиране на повърхностните води, издадена от Министъра 

на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г., в сила от 

5.03.2013, наред с хлорофил а и прозрачността по СЕККИ. Тези три 

показателя се използват и в много популярната отворена система на 

OECD, която е класическа за определяне на ключовите понятия 

олиго-, мезо и еутрофност, поради което са приложени и в настоящия 

труд. 

Обилието на фитопланктона – численост и биомаса – се използва 

при изчисляването на няколко стандартни индекси: а) на видово 

разнообразие на ШЕНЪН-УИВЪР, оценени и по биомаса (H-B) и по 

численост (H-N); б) на изравненост на ПИЕЛУ, който показва 
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равномерността в разпределението на общата численост (биомаса) 

между отделните видове и в настоящия труд е обозначен като индекс 

на изравненост на обилието на ПИЕЛУ и също е изчислен въз основа 

на числеността (Е-Н), и въз основа на биомасата (Е-В), а стойностите 

са представени в скалата от 0 до 1; в) по-популярният индекс на 

изравненост на ПИЕЛУ, който отчита съотношението между реално 

изчисленото видово разнообразие за всяка проба по ШЕНЪН-УИВЪР и 

максималното видово разнообразие, което екосистемата би могла да 

постигне в идеални условия, обозначен само като индекс на 

изравненост на ПИЕЛУ и изчислен въз основа и на двата варианта на 

индекса на видово разнообразие на ШЕНЪН-УИВЪР, определени по 

численост (Е-spN) и по биомаса (E-spB); стойностите на индекса 

варират между 0 и 1, или между 0 и 100%, при изчисление в проценти, 

както е направено в настоящия труд за по-добро разграничаване от 

другия вариант на индекса на изравненост на ПИЕЛУ(на изравнеността 

на обилието); г) на общо видово разнообразие на МАРГАЛЕФ, 

базиран на данните за видовия състав (брой таксони) и числеността; д) 

на доминиране на СИМПСЪН със  стойности между 0 и 1 (или 0-

100%). Съотвествието на всички тези индекси със сапробността е 

оценено по скалите, предложени в РУСЕВ (1994).   

Биомасата на фитопланктона е използвана, за да се оцени 

състоянието на водоемите според индекса на ВЕБЕР (автотрофен 

индекс), основан на съотношението биомаса и хлорофил а.  

Водорасловият групов индекс (ВГИ) е заложен като 

задължителен показател за оценка на състоянието по фитопланктона в 

изискванията на Наредба Н-4. Той е основан на съотношението (като 

биообем) между водорасловите групи по формулата: 

ВГИ = (1+0.1Cr+Cc+2(Dc+Chc) + 3Vc +4Cia) / (1+ 2(D+Cnc) + 

Chnc+Dnc) 

където: 
Cr – Криптофитови водорасли; Cc – Колониални златисти водорасли; Dc 

– Колониални кремъчни водорасли; Chc – Колонални зелени водорасли 

(Chlorococcales); Vc – Колониални волвокси водорасли (Volvocales); Cia – 
Цианобактерии; D – Динофлагелати; Cnc – Неколониални златисти водорасли; 

Chnc – Неколониални зелени водорасли (Chlorococcales); Dnc – Неколониални 

кремъчни водорасли“.  

Но в друг колективен труд на неговия автор, J. CATALAN, 

предназначен за каталунските агенции за околна среда, индексът е 

представен с реципрочната формула: 

AGI = (1+ 2(D+Cnc) + Chnc+Dnc) / (1+0.1Cr+Cc+2(Dc+Chc) + 

3Vc +4Cia)  

 Поради тази разлика, в настоящия труд индексът е изчислен и по 

двете формули. Освен това, като имахме предвид, ограниченията във 

видовия състав, направени във РДВ (Анекс 2), изрично посочени за 
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изчисляването на %Cyanobacteria, показател, необходим за Наредба 

Н-4 и участващ във формулата на ВГИ, при липсата на коментар в 

БЕК ръководставата, в БЕЛКИНОВА И ДР. (2013) и в самата РДВ, е 

направено изчисление на индекса и във вариант с това ограничение на 

състава. Практически са изчислени стойности и EQR за 3 варианта 

на ВГИ:  

1) по CATALAN ET AL. 2003b;  

2) по БЕЛКИНОВА И ДР. (2013) и по РДВ;  

3) по БЕЛКИНОВА И ДР. (2013) и по РДВ с модификацията за % 

Cyanobacteria.  

Екологичното състояние/екологичният потенциал са 

регистрирани в 5 категории на РДВ, приети и в нашето 

законодателство (Наредба Н4):  много добро, добро, умерено, лошо и 

много лошо с техните съответни официални цветове (син, зелен, жълт, 

кафяв и червен) според таблиците ФП1 (за олиготрофни водоеми) и 

ФП2 (за мезотрофни водоеми) в Наредба Н4.  

За оценка на жизнените стратези е използвано предложеното от 

REYNOLDS (1988) и OLRIK (1994) съотношение повърхност/ обем 

(SА/V), при което: а) SA/V < 0.3 = S-стратези; б) 0.1 < SA/V <1.5 = R-

стратези; в) 1 < SA/V < 4 = C-стратези.  

Принадлежността на всеки вид, разновидност или форма към 

съответната функционална група е посочена по REYNOLDS ET AL. 

(2002). Определяне на състоянието на водоемите е направено и по 

комбинирания индекс на PADISÁK ET AL. (2006), основан на 

функционалните групи. 

Видовият състав на фитопланктона, и по-точно, броят на 

видовете, разновидностите и формите в определени таксономически 

групи, е в основата на изчисляването на няколко стандартни индекса, 

използвани за оценяване на състоянието на водоемите по 

съдържанието на хранителни вещества във водата или тяхното т.нар. 

трофично състояние. При тях не се отчита количественото присъствие 

на фитопланктерите. Това са индексите на THUNMARK (1945) И 

NYGAARD (1949 – в три варианта: цианофицеен, еугленофицеен и 

сложен индекс). Стойностите на всички тези индекси, изчислени за 

всяка проба, са представени в таблици 1-8, Приложение 5 на 

дисертационния труд.    

Физическите и химическите показатели (температура, рН и 

електропроводимост) са измервани in situ с калибрирани полеви уреди 

на WTW и Hanna, а определянето на хлорофил а е извършено 

камерално (главно от гл.ас. д-р И. ТРАЙКОВ /БФ-СУ/ и в няколко проби 

– от гл.ас. д-р В. ПАВЛОВА от НКЦООЗ),съобразно следните стандарти: 

БДС ISO 10523, БДС EN 27888 и БДС ISO 10260. 
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Един фитопланктер се приема за доминант ако допринася >25% 

към общата биомаса, като суб-доминант ако приносът му към нея е 

20-25% и като обилен ако съставлява >0.5% от общата биомаса 

(*STOYNEVA 2000b, 2003b).  

Устойчивите (равновесни) състояния са определяни съобразно 

SOMMER & PADISÁK (1993), когато са изпълнени едновременно три 

условия: 1) 1, 2 или 3 вида водорасли допринасят >80% към общата 

биомаса; 2) те съществуват поотделно или съвместно достатъчно 

дълго време (повече от 1–2 седмици); 3) през този период общата 

биомаса не се увеличава съществено.  

За таксони от фитопланктона, аерофитона и термофитона е 

изчислявана честота на срещаемост (FQ) според броя на пунктовете 

и според броя на пробите, в които той е регистриран (*ТЕМНИСКОВА И 

СТОЙНЕВА 2011а). 

За оценка на качеството на водата в отделни водоеми с 

течащи и стоящи води и тяхното екологично състояние и степен 

на еутрофикация са използвани предимно индикаторните 

характеристики на водораслите по системите на FJERDINGSTAD (1965) и 

SLADEČEK (1971). Общата трофност на водата в отделните пунктове е 

оценена по фиксираната система на OECD. Ролята на биогените като 

елементи, лимитиращи растежа, е оценена въз основа на 

съотношението общ азот/общ фосфор по FORSBERG et al. (1978). 

Статистически анализи са правени през 1999 г. с програмите 

TWINSPAN (HILL 1979) и BIODIV (BAEV & PENEV 1995)2, а 

корелациите между структурните параметри на фитопланкона, 

биомасата на доминантите, суб-доминантите и обилните видове и 

измерените морфометрически, физически и химически параметри на 

средата/водоемите (площ, дълбочина, халинност. температура на 

водата, прозрачност по СЕККИ, обща минерализация на водата, 

твърдост на водата, фосфати, амониеви йони, силициев диоксид) са 

приети за значими и достоверни когато p<0.05. През 2013 г. са 

работени корелационен анализ при същото ниво на достоверност и 

многофакторен анализ въз основа на стандартия principal components 

analyis (PCA) по биологичните и абиотичните показатели, усреднени 

за всеки отделен пункт, като за фитопланктона е направено следното: 

извадени са таксоните с малка (незначителна) биомаса  или таксоните, 

които са срещани само по веднъж в пробите, средното обилие е лог-

трансформирано, а за макрофитите е използвано средното обилие без 

                                                           
2 програмата BIODIV ни беше любезно предоставена от един от авторите – 
проф. д-р Л. ПЕНЕВ (ИБЕИ-БАН), а по програмата TWINSPAN работата беше 

осъществена от колегите доц. д-р Г. ВАСИЛЕВА и маг. И. СТЕФАНОВ ОТ ИБЕИ-

БАН. На всички тях изказваме своята благодарност 
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трансформация. Използваната програма е Statistica 10 software на 

Statsoft®, работата с която е извършена съвместно със съавтора ни 

проф. ЖАН-ПИЕР ДЕСИ от Университета на Намюр (за детайли вж. 

*STOYNEVA ET AL. in press). Използваните абиотически параметри са: 

температура на водата, прозрачност (по СЕККИ), pH, проводимост, 

хлорофил a, общ фосфор, общ азот, фосфатен фосфор, амониев азот, 

нитратен азот и химическото потребление на кислорода.   

 

3.7. КЛАСИФИКАЦИОННА СИСТЕМА И 

ТАКСОНОМИЧЕСКИ ИЗТОЧНИЦИ 

 

В дисертационния труд е приложена общата класификационна 

система на водораслите по *ТЕМНИСКОВА И СТОЙНЕВА (2011а, б). За 

идентификацията на таксоните са използвани следните основни 

стандартни класически и модерни флори и определители, 

посветени на отделни таксономически или екологически групи: 

DE WILDEMAN (1891), GEITLER (1932), PASCHER (1939), ГОЛЛЕРБАХ И ДР. 

(1953), PRINTZ (1964), ЗИНОВА (1967), ВОДЕНИЧАРОВ и др. (1971), 

STARMACH (1966, 1972, 1983), HINDÁK ET AL. (1973), ETTL (1978) 

МАТВIЕНКО, ДОГАДIНА (1978), ВИНОГРАДОВА и др. (1980), ПАЛАМАРЬ-

МОРДВИНЦЕВА (1982), KOMÁREK & FOTT (1983), ROUND et al. (1990), 

MAGGS & HOMMERSAND (1993), ETTL & GÄRTNER (1995, 2014), АНДРЕЕВА 

(1998), ДИМИТРОВА-КОНАКЛИЕВА (2000), HAYDEN ET AL. (2003), 

KOMÁREK & ANAGNOSTIDIS  (1999, 2005), GARETTA (2000), JOHN (2002, 

2003), BRODIE & IRVINE (2003), JOHN ET AL. (2002), WEHR & SHEATH 

(2003), BRODIE ET AL. (2007), KOMÁREK (2013) и мн. др.  

Допълнително, за определянето на конкретните видове, са 

направени справки със статии (посочени на съответните места в 

текста). При работата освен това са направени справки за 

номенклатурата и синонимиката заедно с разпространението на 

видовете по специализираната он-лайн световна база данни на 

водораслите (ALGAEBASE) с достъп, осъществен основно до 15.07.2014 

(GUIRY & GUIRY 2012-2014) и, при необходимост, по INDEX NOMINUM 

ALGARUM на P. SILVA. Класификационната система за лишеите следва 

WIRTH ET AL. (2013). 

Като нови за страната са посочени само разреди, родове, видове, 

разновидности и форми, които не са били съобщавани от други автори 

или в предишния ни дисертационен труд и свързаните с него 

публикации (вкл. под никакви синонимични имена), а също така и 

няколко вида и рода, чието определяне може да бъде прието за 

достоверно само след култивиране. За последните винаги е правен 

специален коментар. Многобройните новоописани в световната 

литература родове и отделни видове въз основа на съществуващи и 
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познати за страната таксони, т.е трансформирани таксони, са 

включени с новите си имена, но не са посочени като нови. Не са 

посочени и броени като нови таксони тези, които реално са нови за 

страната, но са включени в наши публикации само въз основа на 

изследвания на други автори (със съответното отразяване на този факт 

в самата публикация и в коментарите към таксона в настоящия 

дисертационен труд).  

За улесняване на работата с представените Анотирани списъци, 

към всеки от тях е даден текст с уточнения, независимо от това, че 

структурирането е еднотипно. Под „непубликувани находища“ и 

„потвърдени находища (непубл.)“ се разбират непубликуваните от 

автора на този труд, а под „публикувани находища“ – само дадените в 

наши статии. Изключение е направено за някои от видовете от 

Червения списък, които са намерени след публикуването му. Тогава 

общото разпространение, посочено в статията по данни на други 

автори, е сведено в рубриката „Източници“. Находищата, с малки 

изключения, са подредени от Черноморското крайбрежие към 

вътрешността на страната (изток-запад), от север на юг. 

 

4. РЕЗУЛТАТИ 

 

4.1. ХИДРОФИТОН: ХИДРОЛИМНОФИТОН: ФИТОПЛАНКТОН 

 

4.1.1-2. АНОТИРАН СПИСЪК И ОБЩ СЪСТАВ НА ФИТОПЛАНКТОНА 

 

Представен е Анотиран списък, според който общо във 

фитопланктона на българските континентални водоеми са установени 

1284 вида, 81 разновидности и 28 форми (т.е. 1393 вътреродови 

таксона) от 375 рода на 7 отдела: Cyanoprokaryota – 246 вида и 4 

форми от 83 рода, Cryptophyta – 26 вида и 1 форма от 6 рода, 

Ochrophyta – 168 вида, 9 разновидности и 1 форма от 54 рода, 

Euglenophyta – 124 вида, 33 разновидности и 12 форми от 17 рода, 

Pyrrhophyta – 46 вида с 3 (морфо)типа от 19 рода, Chlorophyta – 505  

вида, 18 разновидности и 5 форми от 175 рода, Streptophyta - 170 вида, 

21 разновидности и 2 форми от 22 рода.                                                                                    

Очевидно е преобладаването на отдел Chlorophyta – те 

съставляват 38% от всички установени таксони, а представителите 

на цялата зелена еволюционна линия (хлорофитите и 

стрептофитите) формират 52% от общия таксономически състав 

на фитопланктона в континенталните ни водоеми. Втора е 

синьозелената еволюционна линия – цианопрокариотите определят 

18% от състава на фитопланктона. Полученият резултат е лесно 

обясним с това, че от много водоеми са събирани предимно летни  
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проби (т.е. от периода, в който развитието на тези групи е типично) и с 

нивото на трофност на изследваните водоеми, повечето от които са еу- 

до хипертрофни (т.е. водоеми, в които цианопрокариотите са сред най-

типичните организми). В подкрепа на горните твърдения свидетелства 

и голямата роля на еугленофитите (които са добре известни с това, че 

предпочитат богати на органика и по-топли води) – те съставляват 

12% от състава на фитопланктона и са четвъртата по богатство група в 

него.  

Сходна е структурата на фитопланктона и според броя на 

родовете. Преобладаването на зелените водорасли, следвани от 

синьозелените (общо и по родове), е било установено от нас и при 

изследвания с включване на всички групи (вкл. кремъчните) и при 

дългогодишни проучвания на разнообразни влажни зони, включващи 

и студени периоди на годината (*STOYNEVA 1998, 2000A, B; 2003; 

*STOYNEVA ET AL. 2001; *СТОЙНЕВА 2010б; СТОЙНЕВА И ДР. 2013 – in 

litt.), което също ни дава основание за горните твърдения.  

Общо установеният голям брой на видовете, от една страна, 

свидетелства за наличието на голямо биоразнообразие на тези 

хидробионти у нас, но от друга, установената тенденция за 

нарастване на ролята на представителите на двете еволюционни линии 

показва общо неблагоприятни тенденции в развитието на много 

водоемите с ускорена еутрофикация. В резултат на това несъмнено 

има загуба на видове, което оказва влияние върху общото 

биоразнообразие. На примера на дългогодишните проучвания в 

Сребърна са описани нов (много беден) видов състав и структура на 

фитопланктонни групировки, развили се в хипертрофните й условия, с 

развитие и/или доминиране на значителни по-малки по размери 

видове (например от родовете Aphanocapsa, Coelosphaerium, 

Woronichinia и др.) от познатите дотогава крайни стадии на 

хипертрофност с доминиране на Microcystis и изчезнали след 

реставрационните процеси (за детайли вж. *STOYNEVA 1998c). За 

разлика от Сребърна, много водоеми в страната изобщо не са били 
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проучвани, но са претърпели съществени промени, водещи до смени в 

местообитанията (*STOYNEVA & MICHEV 2007a) и за тях загубите на 

видове не могат да бъдат отчетени.  

По литературни данни (за 33 таксона)  и по експертна оценка на 

автора, псевдопланктонни сред намерените във фитопланктонните 

проби са 199 таксона или само 14% от всички фитопланктери. Към 

тази група са отнесени и няколко таксона, посочени в литературата 

като епибионти по зоопланктери, но намерени от нас само в свободно 

състояние в изследваните проби (например Chlorolobion obtusum). 

Като метафитонни в литературата са посочени 173 таксона, или 12% 

от всички установени вътреродови таксони. Данни за тях са приведени 

в графите за екологическите предпочитания и разпространението на 

отделните видове.  

Нов за науката е видът Lobocystis michevii Stoyneva, описан от 

Бургаските солници (*STOYNEVA 2008): 

 

 
 

Нови за алгофлората на България са 1 клас и 84 рода, т.е. 22% 

от всички установени (Cyanoprokaryota – 24, Cryptophyta – 1, 

Ochrophyta – 27, Euglenophyta – 1, Pyrrhophyta – 4 и Chlorophyta – 27. 

Установените като нови за България вътреродови таксони са 

36% от всички намерени таксони. Новите видове са 467 (т.е. 36% от 

установените видове) и са от: Cyanoprokaryota – 114, Cryptophyta – 18, 

Ochrophyta – 99, Euglenophyta – 24, Pyrrhophyta – 17, Chlorophyta – 161 

и Streptophyta – 34. Новите разновидности са 28 (т.е. 35% от 

установените разновидности) от Ochrophyta – 6, Euglenophyta – 6, 

Chlorophyta – 6 и Streptophyta – 10. Новите форми са 9 (т.е. от 31% от 
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установените): Cyanoprokaryota – 1, Cryptophyta – 1, Ochrophyta - 2, 

Euglenophyta – 1 и Chlorophyta – 3. 

Особени и абнормални морфологически форми бяха намерени 

само в 21 от общо над 12 000 изследвани препарата сред ценобии на 

родовете Scenedesmus и Pediastrum и една клетка на Tetraëdron 

(*STOYNEVA 1998d, 2000a и непубл. данни). Тератологически форми 

на зелени кокални водорасли са намерени само в отделни 

български влажни зони и са характерни с малките си количества 

в много малък брой проби. Всички водоеми, в които такива проби са 

намерени, са били в стадий на антропогенно ускорена сукцесия, 

комбинирана с нарушения (в смисъла на SOMMER ET AL. 1993) в 

хидрологичния режим, а в езерото Сребърна те не са били открити 

след успешната му реставрация. Зависимостта между появата на 

тератологически форми и външните фактори на средата все още не е 

напълно проучена и малко са 

данните за наличието им в 

теренни проби от естествени 

водоеми (HORTOBAGYI 1960, 1962, 

1966, 1967а, 1968; HORTOBAGYI & 

HILLIARD 1965; UHERKOVICH 1966; 

HEGEWALD 1976; HEGEWALD et al. 

1980; HINDÁK & HOLOD 1983; 

HINDÁK 1988, 1990; SCHMIDT & 

KISS 1989; TSARENKO & HEGEWALD 

1994; TSARENKO et al. 1996). Като 

се имат пред вид както 

получените резултати от анализа 

на пробите на разнообразни 

български влажни зони, така и 

широкото и обилно 

разпространение на 

представителите на родовете 

Pediastrum и Scenedesmus в 

различни типове водоеми по цялото земно кълбо, може да се 

предложи в практиката за експресно установяване на промени 

във водни екосистеми, да се използва появата и наличието на 

тератологически форми – ценобии и клетки на тези родове или на 

други зелени кокални водорасли (*STOYNEVA 1998d). 

За 1063 от установените таксони (76%), са дадени 

таксономически бележки с номенклатурен характер и/или свързани с 

морфологията и размножаването: Cyanoprokaryota – 218, Cryptophyta – 

23, Ochrophyta – 123, Euglenophyta – 109, Pyrrhophyta – 37, Chlorophyta 

– 426 и Streptophyta – 127. Фигури са дадени за 140 таксона (10% от 
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всички анотирани): Cyanoprokaryota – 27,  Ochrophyta – 23, Pyrrhophyta 

– 3, Chlorophyta – 80, Streptophyta – 7. 

В планктонна проба е намерен относително рядък вид – 

Ducellieria chodaiti, който понастоящем се отнася към 

страминипиловите паразитни оомицети, но все още е приеман за 

фитопланктер от редица автори и като такъв е включен в Световната 

база на водораслите ALGAEBASE. При обработката на материала бяха 

събрани данни, които позволиха да се допълни жизненият цикъл на 

вида (*STOYNEVA ET AL. 2013): 

 

 
 

За 65% от проучените водоеми досега не е имало никакви 

данни за биоразнообразието (Таблица 3.1). За 1194 вътреродови 

таксона (т.е. за 86% от всички установени) са дадени публикувани 

находища: Cyanoprokaryota – 237; Cryptophyta – 22, Ochrophyta – 155, 

Euglenophyta – 139, Pyrrhophyta – 31, Chlorophyta – 461 и Streptophyta - 

149. От тях само публикувани са находищата на 661 таксона (т.е. 

48% от всички установени): Cyanoprokaryota – 98, Cryptophyta – 6, 

Ochrophyta – 95), Euglenophyta – 103, Pyrrhophyta – 14, Chlorophyta – 

244 и Streptophyta – 101. 

За 257 таксона публикуваните от нас находища са потвърдени, 

но тези потвърждения все още са непубликувани: Cyanoprokaryota – 

69, Cryptophyta – 7, Ochrophyta – 22, Euglenophyta – 12, Pyrrhophyta – 
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6, Chlorophyta – 122 и Streptophyta – 19. Това са практически 21% от 

таксоните, за които находищата са публикувани и 18% от всички 

таксони в Анотирания списък. При оценката на броя и процента на 

таксоните, за които находищата са потвърдени, като малки, трябва да 

се има пред вид както фактът, че относително голямата част от 

находищата са били посетени еднократно (около 28% - Таблица 3.1) 

или са били посетени в периоди, различни от първото пробовземане, 

така и променливият характер на самите фитопланктонни групировки 

и краткият репродукивен цикъл на фитопланктерите. Не на последно 

място роля има и промяната в самия характер на находищата, станала 

в течение на изтеклите почти 20 години, за повечето от които тя е в 

неблагоприятната посока на нарастваща еутрофикация. Частично 

изключение прави Сребърна, при която е доказан първоначален 

процес на намаляване на трофността след вливането на дунавските 

води в резултат на проведената реставрация. Но именно на базата на 

този водоем е показано, че дори при възстановяване на водните нива 

процесите на олиготрофикация не протичат с огледално 

възстановяване на състава (и обилието) на фитопланктона 

(*STOYNEVA 1998c) и има видове, които не са се „върнали“ в резервата. 

През последните няколко години поради недовършването от МОСВ на 

реставрационните дейности съобразно нашите препоръки (например 

*STOYNEVA & MICHEV 1998) екосистемата на Сребърна отново търпи 

сериозни промени с тенденция за нарастваща еутрофикация и опасни 

цианопрокариотни видове, изчезнали след възстановяването (за 

детайли вж. *STOYNEVA 1998c), през последните години отново са 

намерени и то като обилни в него (*СТОЙНЕВА И ДР. 2013 – in litt.; вж. 

4.1.4). Тези процеси са предвидени и очертани от нас преди повече от 

десетилетие (*STOYNEVA & MICHEV 1998 и др.). Получените през 

последните години данни за фитопланктона на водоема, отчетени пред 

ИАОС на МОСВ (*СТОЙНЕВА И ДР. 2013 – in litt., вж. и 4.2.2), 

потвърждават правилността на включването му, и съответно, на 

неговото биоразнообразие, в първия Червен списък на застрашените 

влажни зони на България с категория застрашен (*MICHEV & 

STOYNEVA 2005, 2007a). 

Непубликувани находища са дадени за 734 вътреродови таксона 

(53% от всички установени): Cyanoprokaryota - 186, Cryptophyta – 22, 

Ochrophyta – 71, Euglenophyta – 78, Pyrrhophyta – 35, Chlorophyta – 270 

и Streptophyta – 72. От тях за 211 таксона (29% от непубликуваните и 

15% от всички установени), находищата са само непубликувани: 

Cyanoprokaryota – 58, Cryptophyta – 5, Ochrophyta – 24, Euglenophyta – 

21, Pyrrhophyta – 17, Chlorophyta – 61, Streptophyta – 25.  

Cамо в по едно находище, публикувано или не, са намерени 548 

таксона, т.е. 39% от всички установени. Тяхното разпределение по 
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таксономически групи и процентният им дял от съответната група са 

както следва: Cyanoprokaryota – 118 (47%), Cryptophyta – 9 (35%), 

Ochrophyta – 90 (51%), Euglenophyta – 104 (62%), Pyrrhophyta – 21 

(47%), Chlorophyta – 124 (23%) и Streptophyta – 88 (46%). Повечето от 

тях са установявани еднократно, което е лесно обяснимо от една 

страна с причините, изтъкнати по-горе за малкия брой на таксоните с 

потвърдени находища, а от друга - и с възможността те да бъдат 

отнесени към застрашената група на редките видове. Основание за 

това ни дава фактът, че много от тези таксони са намирани еднократно 

или рядко във водоеми, които са били най-често пробовземани 

(Сребърна, Чокльово блато, Горното Боянско блато и др). Високият 

процент на тези редки видове до голяма степен може да се обясни и с 

голямото разнообразие в типовете на влажните зони, посочено за 

страната (*MICHEV & STOYNEVA 2007B; *STOYNEVA & MICHEV 2007b, c).  

Като редки, въз основа на известното и обобщено по основни 

литературни данни разпространение, а също така и по нашите лични 

наблюдения и резултати, в труда са определени три категории и са 

предложени за обсъждане видовете във всяка една от тях: редки в 

глобален аспект, редки в континентален аспект и редки за страната. 

Във всички случаи при оценката им трябва да се има пред вид липсата 

на адекватни и достатъчни равномерни данни за разпространението на 

много от тези видове, а също така и необходимостта от специфични 

микроскопски техники за идентификация. Поради това, видовете от 

групите, за които такива техники са задължителни, а също така и 

видове от местообитания, на които не е отделено специално внимание, 

не са включени в представените списъци. Разпределението в тях е 

следното: редки таксони в глобален аспект (89: Cyanoprokaryota – 

21,  Chlorophyta – 63, Ochrophyta - 5), редки в Европа (35:  

Cyanoprokaryota – 11, Chlorophyta – 16, Ochrophyta – 7, Streptophyta - 

1), редки в страната (117: Cyanoprokaryota – 24, Pyrrhophyta – 2, 

Chlorophyta – 69, Ochrophyta - 22).  

Освен установяването на редки таксони, които априори могат да 

бъдат посочени като таксони с консервационна значимост, от 

созологическа гледна точка е важно да се отбележи, че 38% от 

проучените водоеми са с консервационен статут (Таблица 3.1) и за 

60% от тях представените тук данни са първи. Язовирите Мандра и 

Пясъчник са предложени за нови Рамсарски места (*MICHEV & 

STOYNEVA 2007a). Освен това, 35 от проучените водоеми, т.е. 24% от 

всички, са включени в Червения списък на българските влажни 

зони (*MICHEV & STOYNEVA 2005, 2007a): изчезнали – 1; критично 

застрашени – 17, застрашени - 10 и уязвими – 7. За 13 от тях (6 

критично застрашени и 7 уязвими), т.е. за 37% от тях представените 

тук данни са първите по рода си.  
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Обикновено сред таксоните, намерени само в едно находище, са 

тези, които са резултат на случаен пренос с различни транспортни 

агенти. Сред последните най-голяма очевидна роля имат 

водолюбивите птици. Според събраните данни e много вероятно  24 от 

таксоните да са резултат на пренос, а детайлите за всеки от тях са 

обсъдени в Анотирания списък: Cyanoprokaryota – 14, Tribophyceae – 

4, Chlorophyta – 2, Streptophyta - 4. Възможно е броят на пренесените 

видове, разновидности и форми да е по-голям, но това може да бъде 

доказано само експериментално след натрупване на значително повече 

данни за разпространението на водораслите у нас. 

Сред пренесените видове има и един, който е съобщаван като 

инвазивен в редица европейски страни - Cylindrospermopsis 

raciborskii и един, който не е общоприет като инвазивен, но според 

дългогодишните ни изследвания е такъв в България – Microcystis 

wesenbergii. През последните години разпространението на тези 

видове у нас става все по-широко, със сериозно количествено участие 

не само в естествени, но и в повлияни и в изкуствени влажни зони 

(*STOYNEVA 1995B, 1998A, C; *DIMITROVA ET AL. in press; *KOKOCINSKI ET 

AL. in press и др.) и е съпроводено с цъфтежи и продукция на 

цианотоксини (*PAVLOVA ET AL. 2007, 2013, 2014). Доколкото 

образуването на токсични цъфтежи е самo един от известните 

резултати от появата на инвазивни видове (HACKETT ET AL. 2004; 

HAMILTON ET AL. 2005; *KOKOCINSKI ET AL., in press и мн. др.), очевидна 

е необходимостта от натрупване на повече данни за 

биоразнообразието на водораслите в различните екосистеми на всяка 

отделна страна и във времето, за да може да бъде по-лесно изявено и, 

доколкото е възможно, вземането на превантивни мерки срещу 

появата или поне контролирано развитието на „агресивните“ 

пришълци в алгофлората, за което е необходимо значително по-

детайлно познание за механизмите на разпространението на 

водораслите (*STOYNEVA ET AL. 2006). Те трябва да се комбинират с 

подробни данни за морфологията и други черти на водораслите, 

защото е възможно разликите в морфологията да подскажат различни 

пътища на проникване на един и същи вид, както това е направено на 

примера на появата на червения (бентосен) вид Composopogon 

coeruleus от Алжир в различни страни на Европа (*STOYNEVA ET AL. 

2006).  

Приведените в настоящия труд обобщени данни за състава на 

фитопланктона в българските влажни зони могат да послужат за 

изходна база данни (градиво) за оценяване на алохтонните видове в 

българската алгофлора. Неприведените тук, но натрупани от нас 

количествени данни за числеността и биомасата на фитопланктона в 

отделните водоеми (*STOYNEVA & VALCHANOVA 1997; *STOYNEVA 
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1997, 1998c, f, 2000b, 2002a, 2003a; *VALCHANOVA & STOYNEVA 2000; 

*KALCHEV ET AL. 2004; *СТОЙНЕВА 2010б; *СТОЙНЕВА И ДР. 2013 – in 

litt.; *DIMITROVA ET AL. in press), наред с данните на други наши 

алголози, са добра основа за оценка на ролята на тези пришълци в 

България. Тези данни представляват интерес и от теоретическа гледна 

точка, защото все още не е ясно доколко инвазивните видове 

предизвикват промените, и доколко са само пасивно въвлечени в тях 

(MACDOUGALL & TURKINGTON 2005 и др.). От друга страна, те са важни 

за необходимото много добро познаване на състоянието на 

екосистемите и тяхното биоразнообразие, защото експанзиите и 

инвазиите на водораслите са сходни с всички останали биологически 

инвазии и са важна част от функциониранието на водните системи 

(*KOKOCINSKI ET AL. in press), при което успешното внедряване с 

последващо „стабилизиране“ на не-местния вид в новото 

местообитание зависи както от неговия собствен инвазионен 

потенциал, така и от степента на допускане на степента на 

проникването на пришълеца (т. нар. степен на чувствителност към 

инвазиите) от страна на местните популации и съобщества (LONSDALE 

1999; *STOYNEVA ET AL. 2006). Резултатите от дългогодишните 

проучвания на фитопланктона в българските водоеми показват, 

че не-местните видове могат да се появят случайно в някои от 

водоемите, но продължават да се развиват и дори да предизвикват 

промени/цъфтежи в тези от тях, които вече са били уязвени, 

стресирани системи в резултат на чести нарушения (напр. 

драстични промени в хидрологичния режим свързани с бързи 

съществени промени във водните нива, навлизане на морски води в 

комбинация с повишени температури, хипертрофикация и др.) - 

*STOYNEVA (2003). Това становище получава подкрепа от всички 

новосъбрани от нас данни при мониторирането на фитопланктона на 

българските водоеми през последните години. 

 

4.1.3. АНАЛИЗ НА СЪСТАВА НА ФИТОПЛАНКТОНА ПО 

ЕКОЛОГИЧЕСКИ ГРУПИ И ОСНОВНИ ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ 

 

Екологическите предпочитания и разпространение са дадени 

за 1233 таксона, т.е. за 89% от всички: Cyanoprokaryota – 257, 

Cryptophyta – 23, Ochrophyta – 147, Euglenophyta – 162, Pyrrhophyta – 

37, Chlorophyta – 443 и Streptophyta – 164. 

Коментари, свързани с несъответствие между посочените в 

литературата данни и установените от нас местообитания и находища, 

с противоречия в самата литература или, по-рядко, с други интересни 

факти, са дадени за общо 143 вътреродови таксона, т.е. само за 10% 
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от всички намерени: Cyanoprokaryota – 88, Ochrophyta – 9, 

Euglenophyta – 2, Pyrrhophyta – 1, Chlorophyta – 36 и Streptophyta - 8. 

Всички проучвани водоеми са повърхнинни според 

класификацията на *MICHEV & STOYNEVA (2007d). При липсата на 

определен тип и номер за 20% от проучваните водоеми в 

инвентаризацията на българските влажни зони (*MICHEV &STOYNEVA  

2007d), останалите се отнасят към 124 типа (и още 15 типа за 

комплексите) по същата класификация. По наше експертно мнение, 

има още 33 типа сред изследваните водоеми с непосочен код, поради 

което може да се приеме, че общият брой на типовете изследвани 

влажни зони е 157 (172 заедно с комплексите). 

В типично сладководните (лимничните) водоеми, които са 

91% от всички проучвани, са установени 1288 вътреродови 

таксони (1182 вида, 81 разновидности и 25 форми) от 349 рода на 7 

отдела. Това са  92% от всички установени видове, разновидности и 

форми и 93% от всички родове: Cyanoprokaryota – 265 вида и 4 форми 

от 81 рода, Cryptophyta – 12 вида и 1 форма от 5 рода, Ochrophyta – 

157 вида, 8 разновидности и 2 форми от 53 рода, Euglenophyta – 118 

вида, 31 разновидности и 12 форми от 16 рода, Pyrrhophyta – 13 вида и 

3 типа от 12 рода, Chlorophyta – 465 вида, 20 разновидности и 5 форми 

от 160 рода, Streptophyta - 152 вида, 22 разновидности и 1 форма от 22 

рода. 

В несладководните (халинните) континентални водоеми по 

Черноморското крайбрежие, които съставляват ок. 9% от всички 

изследвани, са установени 347 вида, 12 разновидности и 3 форми и 

165 рода на 7 отдела. Това означава, че в халинните водоеми са 

представени само 26% от вътреродовите таксони (362) от общия видов 

състав на фитопланктона и 44% от родовете в него:  Cyanoprokaryota – 

106 вида и 3 форми от 46 рода, Euglenophyta – 32 вида и 4  

разновидности от 8 рода, Pyrrhophyta – 21 вида от 10 рода, Ochrophyta 

– 19 вида и 1 разновидност от 14 рода, Cryptophyta – 14 вида от 6 рода, 

Chlorophyta – 152 вида и 5 разновидности от 77 рода, Streptophyta - 3 

вида и 2 разновидности от 4 рода. 

Общи за двата типа водоеми са 250 определени вътреродови 

таксона (242 вида, 7 разновидности и 1 форма) от 7 отдела, т.е. 18% 

от установените: Cyanoprokaryota – 81 вида и 1 форма, Euglenophyta – 

25 вида и 2 разновидности, Pyrrhophyta – 9 вида, Ochrophyta – 14 вида, 

Cryptophyta – 10 вида, Chlorophyta – 123 вида и 4 разновидности, 

Streptophyta - 3 вида и 1 разновидност. Общи са 137 рода, т.е. 37% от 

установените: Cyanoprokaryota – 42 рода, Euglenophyta – 8 рода, 

Pyrrhophyta – 5 рода, Ochrophyta – 7 рода, Cryptophyta – 5 рода, 

Chlorophyta – 67 рода, Streptophyta - 3 рода. 
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Само във водоемите с халинни води са определени 85 таксона 

(78 вида, 6 разновидности и 1 форма) и 25 рода от 6 отдела, т.е. 6% от 

всички вътреродови таксони и 7% от всички родове в Анотирания 

списък: Cyanoprokaryota – 23 вида, 1 форма и 4 рода, Euglenophyta – 8 

вида и 2 разновидности, Pyrrhophyta – 13 вида и 7 рода, Ochrophyta – 2 

вида, 2 разновидности и 1 род, Cryptophyta – 4 вида и 1 род, 

Chlorophyta – 28 вида, 1 разновидност и 10 рода, Streptophyta - 1 

разновидност. Очевидно, най-богатите на специфични за халинните 

водоеми таксони са зелените и синьозелените водорасли. 

 Според известните ни литературни данни, полученият резултат 

за наличие на по-голям брой общи таксони от броя на 

специфичните за халинните води е интересен, защото показва 

значително по-широка толерантност на редица видове, приемани за 

чисто сладководни. В същото време, има и случайно попадане на 

отделни видове в халинните водоеми. Те са намирани ендократно, под 

формата на фрагменти или отделни нишки. В халинните водоеми, 

както и в лимничните, водещи в таксономическия състав са 

хлорофитите (156 таксона) и цианофитите (103 таксона), а не са 

установени специфични за тях представители на клас Synurophyceae 

от отдел Ochrophyta. Последното твърдение е вярно за изследванията, 

проведени досега на базата на светлинна микроскопия, но е 

необходимо по-нататъшно проучване с помощта на СЕМ.  

От всичко гореизложено ясно се вижда голямата роля на 

зелените водорасли в планктона на българските водоеми. Тя не е 

специфична само за нашите води – същественият принос на тази група 

в качествен и количествен аспект е установяван многократно в 

разнобразни водоеми по цял свят (вж. цитатите в *STOYNEVA 2000b). 

Но все още има водоеми, дори в умерените зони, в които съставът на 

фитопланктона не е бил подробно проучван във връзка с ролята на 

тази група. Поради това, въз основа на анализа на 378 проби, събрани 

в периода 1992-1996 г. от крайбрежните ни водоеми, е оценена ролята 

на водораслите от зелената еволюционна линия за формирането на 

техния фитопланктон (*STOYNEVA 2000b). Сред установените в тези 

проби общо 569 таксона, зелените водорасли са били 247, а от общо 

132 количествено значими вида, участващи във формирането на 

фитопланктона, те са 96 (т.е. 73%). Най-богати на видове и най-обилно 

представени са били кокалните същински зелени водорасли. Те са 

имали важно значение (като обилни и понякога с доминантна и 

субдоминантна роля) във всички типове водоеми дори в периодите на 

цъфтежи на цианопрокариотите, като обикновено тяхната роля е била 

най-голяма през летния и есенния период. Стрептофитите са били 

намирани с малко видове (26) и в малки количества, като 

количествено значими са били 11 вида. Но в няколко случая те са 
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играли важна роля във фитопланктона, особено през лятно-есенния 

период, когато са намирани като доминанти, субдоминанти или 

обилни видове. Зелените флагелати също са били добре представени 

(44 таксона, от които 13 са имали количествено участие) в 

проучваните водоеми, макар, че като цяло са имали по-малка роля от 

кокалните водорасли. Зелените флагелати често са заемали 

доминантна позиция както в разнообразни мезо-, еу- и хиперхалинни 

водоеми/пунктове, така и в пунктове/водоеми с променлива 

халинност. Техни представители са допринасяли значително за общата 

биомаса на фитопланктона в отделни сладководни и олигохалинни 

водоеми предимно през пролетния, есенния и зимния периоди.  

Корелациите между биомасата на доминантните, 

субдоминантните и обилните водорасли и трофичния статус, 

физическите и химическите параметри варират съществено при 

отделните видове. Някои от тях са били свързани с трофичното 

състояние, други са били по-ясно свързани с физическите и 

химическите параметри и фактори, а биомасата на някои водорасли не 

е била корелирана с никой от измерваните параметри. Някои от тези 

връзки и зависимости са представени в т.нар. шаблони на 

местообитанията (*STOYNEVA 2000b), в които отделните лъчи 

показват специфичните изисквания или толерантност на конкретния 

вид (или друг таксон) водорасли към отделните променливи 

характеристики на средата.  
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Статистическите резултати, получени чрез BIODIV 

потвърждават, че зелените водорасли съставляват значителна част от 

общия видов състав (r =0.98) и показват, че общият брой на видовете 

във всеки отделен водоем зависи повече от неговата дълбочина 

(r=0.56), отколкото от площта (r=-0.01) или халинността (r=-0.03). 

Тези корелации с дълбочината, площта и халинността са значително 

по-големи когато са основани само на броя на зелените водорасли 

(r=0.62, r=-0.07 и r=-0.13, съответно). Броят на кокалните зелени и 

слятоспоровите водорасли се увеличава слабо с дълбочината (r=0.69 и 

r=0.5, съответно), докато броят на нишковидните зелени водорасли 

малко намалява с дълбочината (r=-0.42). Установени са силни 

корелации в броя на кокалните и нишковидните зелени водорасли и 

този на слятоспоровите водорасли (r=0.87–0.89). Не е установена 

корелация между общата численост на фитопланктона и дълбочината 

на водоемите, но е доказано, че числеността на кокалните и на 

нишковидните същински зелени водорасли нараства с дълбочината 

(r=0.96). Общата численост на фитопланктона и числеността на 

зелените водорасли във всеки отделен водоем показват малка и 

незначителна корелация с трофичния статус на водоемите, оценен 

чрез средногодишната им биомаса (r=0.24 и r=-0.24) докато 

числеността само на зелените флагелати е по-ясно свързана с 

трофичния статус (r=0.76). Общата биомаса на зелените водорасли във 

всеки отделен водоем показва относително висока корелация (r =0.78) 

с неговата трофност. Средногодишната биомаса на зелените флагелати 

и слятоспоровите водорасли се увеличава с трофичния статус (r=0.61 

и r=0.5, съответно), докато биомасата на водораслите от останалите 

групи не е свързана с него (r=0.03–0.1). Подредбата на изследваните 

пунктове въз основа на тяхната зеленоводораслова алгофлора, 

анализирана чрез TWINSPAN и BIODIV кореспондира по-добре с 

тяхната подредба въз основа на натоварването с фосфати (r=-0.61), 

отколкото с подредбата по среднодишната биомаса (r=-0.44). 

Корелациите с останалите физически и химически фактори са по-

малки, като най-крайните стойности са с амониевото натоварване (r=-

0.09) и дълбочината (r=-0.41). Подобен анализ, направен само въз 

основа на най-значимите в количествено отношение фитопланктери 

довежда до по-различна подредба на проучваните водоеми, която 

показва липсата на взаимовръзка с трофичния статус, оценен чрез 

средногодишната обща биомаса или чрез фосфатното натоварване (r=-

0.04). Допълнително отделни анализи бяха направени въз основа на 

доминантните, субдоминантните и обилните видове. Подредбата на 

водоемите при анализа, основан само на субдоминантните водорасли, 

отговаря по-добре на трофичния статус, ако той се основава на 

физическите и химическите данни (r=-0.57) - *STOYNEVA (2000b). 
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Повечето от 247те таксона зелени водорасли, намерени в 

крайчерноморските ни влажни зони, са познати като типични за 

еутрофни води (например KOMÁREK & FOTT 1983). Според критериите 

на OECD, трофичният статус на изследваните водоеми варира от еу- 

до хипертрофен. Почти напълно е приета идеята, че трофността е един 

от основните фактори, които определят структурата на фитопланктона 

(SEIP & REYNOLDS 1995) и много зелени водорасли са включени в 

провизорния трофически спектър на основните фитопланктонни 

родове (REYNOLDS 1998b). Повечето от тях са намерени и в 

проучваните от нас водоеми. В същото време установените корелации 

между броя на видовете зелени водорасли и трофичното състояние, 

оценено въз основа на фосфатното натоварване и чрез 

средногодишната биомаса, са по-ниски от очакваните (r=-0.61 and 

r=0.44, съответно). Същото важи и ако корелациите са изчислени за 

общото обилие на фитопланктона и общото обилие на зелените 

водорасли. Най-вероятно, една от причините е в това, че в 

проучването са включени водоеми с широк спектър на халинност, за 

част от които все още няма установени еднозначни критерии за 

оценки на трофността (VOLLENWEIDER 1989). Освен това е известно, че 

други биотически фактори (вкл. алелопатията и изпасването), каквито 

са налични в изследваните водоеми (вж. детайли в *STOYNEVA 2000b) 

могат силно да повлияят структурата на фитопланктона. Нашето 

изследване доказа влиянието и на морфометрията върху 

структурата на фитопланктона чрез значимите корелации между 

дълбочината и броя на видовете и обилието на кокалните и 

слятоспоровите водорасли. Изглежда, че халинността влияе на 

състава на зелените флагелати (r=0.69). Сравняването на шаблоните 

на местообитанията за количествено значимите водорасли във 

фитопланктона показа, че дори таксоните в рамките на един вид 

(Coelastrum microporum и C. microporum var. octaedricum), един род 

(Pediastrum tetras – P. duplex, Oocystis solitaria – O. lacustris),едно 

семейство (Koliella setiformis – Elakaktorthrix lacustris, Micractinium 
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pusillum – Golenkinia radiata, Tetrastrum staurogeniaeforme – 

Scenedesmus communis) или един разред (Closterium tortum – 

Cosmarium depressum) имат различни изисквания или 

толерантност към параметрите на средата и трофичното 

състояние.  
Проведеното изследване доказа значимостта на зелените 

водорасли във фитопланктонната структура на разнобразните ни 

крайчерноморски водоеми, в които те формират 43% от общия 

видов състав, 18% от числеността, 21% от биомасата и често имат 

доминантна или субдоминантна роля. Големият брой на 

установените видове и разновидности отразява тяхното значение за 

съобществата на тези водоеми като пазители на екологическата 

памет и индикатори на екологическата стабилност, както е било 

доказано и за други природни водоеми (PADISÁK 1991, 1992). 

Ролята на цианопрокариотите в крайбрежните ни водоеми е 

оценена първо въз основа на обобщение на проби, събрани предимно 

в периода 1995-1996 г., с анализ на отделни проби от периода 1992-

1994 г. (*STOYNEVA 1998b; *PAVLOVA ET AL. 2007). В проучените проби 

от Дуранкулак и Орлово блато, Шабла-Езерец, Шабленска тузла, 

Комплексната влажна зона Атанасовско езеро (вкл. Бургаски 

солници), Пода, Узунгерен, залива Форос, Алепу, Аркутино, Вельов 

вир, Стомопло и река Ропотамо са определени общо 103 таксона 

синьозелени водорасли. Техният принос към качествената структура 

на фитопланктона в крайбрежните водоеми с малки изключения 

варира между 14 и 36% (*PAVLOVA ET AL. 2007). Те, заедно с дребни 

кокални зелени водорасли, допринасят съществено за формиране на 

числеността на фитопланктона във всички изследвани водоеми като 

ролята на цианопрокариотите за формиране на числеността е 

значително по-голяма в сравнение с участието им в биомасата 

(*PAVLOVA ET AL. 2007). Това важи в най-голяма степен за Бургаските 

солници, където пикопланктерите са твърде обилни. (Впоследствие 

това обилие на пикопланктери е доказано и за Поморийските солници 

– *СТОЙНЕВА 2010б). Най-големият принос на цианопрокариотите за 

обилието на фитопланктона и най-високите стойности на тяхната 

биомаса с поява на тежки цъфтежи на водата са били установени в 

силно еутрофизираните сладководни влажни зони (*PAVLOVA ET AL. 

2007). Малко обилие на цианопрокариотите е установено във 

водоемите с нерегулярна промяна в халинността и навлизане на 

черноморски води. 

Събраните данни доказват голямата роля на 

цианопрокариотите в българските крайбрежни влажни зони, 

където те формират 18% от видовия състав, 61% от числеността, 

26% от биомасата и често имат доминантна и субдоминантна роля 
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във фитопланктонните групировки и причиняват тежки 

цъфтежи на водата. Установените от нас цъфтежи са от следните 

видове (поотделно и в посочените комбинации): Merismopedia 

tenuissima; Aphanocapsa sp., Woronichinia fusca, Woronichinia compacta 

и M. tenuisssima; Snowella atomus; S. atomus и W. compacta; M. 

tenuissima, Clathrochloris hypolimnica, W. compacta и W. fusca; 

Microcystis aeruginosa; Aphanizomenon flos-aquae; Anabaenopsis 

elenkinii; Anabaenopsis arnoldii; Microcystis flos-aquaе; W. compacta и 

Snowella lacustris; A. arnoldii, Anabaena spiroides и A.  flos-aquae f. 

gracile; W. fusca; A. arnoldii, A. flos-aquae и Microcystis sp. div.; W. 

compacta и S. lacustris; Nodularia spumigena. Установените 

комбинации доминантни видове не са били съобщавани досега (за 

сравнение вж. REYNOLDS ET AL. 2002). 

Получените резултати са очаквани като се има пред вид, че 

цианопрокариотите са познати като характерни фитопланктери в 

естествени и изкуствени континентални басейни  (WHITTON & POTS 

2000) въпреки че количественото им участие може да бъде твърде 

различно – от малко (CARDINAL 1983) до субдоминантно и доминантно 

(TAMÁS 1969, PADISÁK 1984, 1988, 1993; HICKEL 1988; CIRIK-ALTINDAG 

ET AL. 1992, TRIFONOVA 1993, IZAQUIRRE & VINOCUR 1994; PADISÁK ET 

AL. 1996, GERVAIS & PADISÁK 1997 и др.) и е възможно те да имат 

различно влияние върху качеството на водата (CHORUS 1993; HUISMAN 

ET AL. 2005 и др.). Цианопрокариотните цъфтежи са особено типични 

за силно еутрофни равнинни водоеми (HUISMAN ET AL. 2005). 

За определяне на наличето на устойчиви (равновесни) 

състояния и съответните им фитопланктонни групировки през 2002 г. 

са анализирани събраните дотогава по-продължителни данни за наши 

крайбрежни и континентални водоеми (*STOYNEVA 2003b). Този 

анализ се основава на установените над 1300 таксона водорасли, от 

които над 75% са цианопрокариоти и зелени водорасли, които 

допринасят съществено за състава и структурата на фитопланктона 

във всички изследвани водоема. Значителното увеличаване на общата 

биомаса на фитопланктона, съпроводено с тежки цъфтежи на 

цианопрокариоти, дотогава е било публикувано за повечето от 

изследваните водоеми поотделно (*STOYNEVA & VALCHANOVA, 1997; 

*STOYNEVA, 1998C, 2000A, B, 2002A; *STOYNEVA ET AL. 2001), а тогава е 

било доказано и за езерото Вая. Цианопрокариотите са съставлявали 

до 99% от фитопланктонната биомаса през лятото и са достигали до 

88% от средните стойности на биомасата във водоеми, достигнали 

критични трофични нива (*STOYNEVA 2003b).  

Фитопланктонът на анализираните водоеми е бил доминиран от 

над 200 вида, но периоди на доминиране на един вид, по-

продължителни от една седмица, са били регистрирани много рядко: в 
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1% от пробите в Горното Боянско блато и в Дуранкулак, в 3% от 

Сребърна и 5% от Вая. Възможно е един вид да доминира в 

продължение на една седмица, но след кратък период отново да се 

появява в тази роля. Ако анализът се основава на по-високи 

таксономически категории, то може да се твърди, че представителите 

на една и съща таксономическа група могат да доминират през по-

продължителен период, но с редуване на видово ниво. Така например 

Euglenophyta са доминирали в продължение на 7 седмици през 

септември-октомври 1999 в Горното Боянско блато, но при редуване 

на Strombomonas acuminata, Trachelomonas hispida и Euglena acus с 

малки промени в общата биомаса. Периоди на доминиране на 1-3 

вида, продължаващи повече от една седмица, са били наблюдавани, но 

са били съпровождани със съществени промени в биомасата. Период 

на доминиране от 2 седмици без промяна в биомасата (както общата, 

така и на съответния вид) е бил установен само в четири случая. 

Относителното участие на доминантите в биомасата също обикновено 

се е променяло бързо. Повечето доминанти формират между 25 и 65% 

от общата биомаса, а доминиране с участие в биомасата от >80% е 

установено само през летните периоди при хипертрофни условия в 

Сребърна и в Шабла. Устойчиви състояния (когато всичките три 

критерия за теоретическото равновесие са изпълнени) са били 

установени само 7 пъти (*STOYNEVA 2003b). 

 

 
 

Проучването показа, че устойчивите равновесни състояния, 

така както са дефинирани от SOMMER & PADISÁK (1993), се срещат 

твърде рядко в плитките български водоеми. Този резултат е 

очакван като се имат пред вид твърде силно променящите се условия в 
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такъв тип влажни зони (вж. и BORICS ET AL. 2003; ORTEGA-MAYAGOITIA 

ET AL. 2003; PADISÁK ET AL. 2003; O’FARRELL ET AL. 2003). Но в същото 

време, получените от нас резултати дават основание да се твърди, 

че концепцията, че нарушенията в средата и вътре в системата 

могат да предотвратят установяването на равновесни състояния 

(SOMMER ET AL. 1993), трябва да се прилага много внимателно към 

плитки екосистеми. Даже може да се предположи, че понякога 

самите нарушения и стрес-факторите могат да доведат до появата 

и задържането на устойчивите състояния. Всички случаи на поява 

на устойчиви състояния в Сребърна и тези през 2002 г. във Вая са 

били установявани след драстични промени в хидрологичния режим в 

комбинация с екстремално високи температури. Но поради това, че 

тези случаи са твърде редки и винаги са на фона на ускорена 

еутрофикация (*STOYNEVA 1998C; *STOYNEVA & MICHEV 1998) и 

поради факта, че няма еднозначно обяснение за появата на такива 

устойчиви равновесни групировки в Шабла и във Вая (през 2001 г.), 

все още не е възможно това твърдение да се докаже категорично.  

Установените устойчиви групировки  в плитките български 

водоеми са били доминирани от 7 цианопрокариоти, които са от два 

морфологически типа – кокален и нишковиден. Като цяло те могат да 

се отнесат към два от четирите екотипа, предложени от MUR ET AL. 

(1993) въз основа на поведението им във водния стълб: група 1 на 

азотфиксаторите (Aphanizomenon gracile, Anabaena spiroides, 

Anabaenopsis arnoldii, Cylindrospermopsis raciborskii) и група 4 на 

колониални или агрегат-формиращи видове (Microcystis aeruginosa, 

Microcystis wesenbergii). Но образуващият снопчета Aphanizomenon 

flos-aquae с неговата способност да азотфиксира, би могъл да бъде 

поставен и в двете групи. Според концепцията за адаптивните 

стратези (GRIME 1979; REYNOLDS 1988A; OLRIK 1994) доминиращите 

цианопрокариоти се отнасят към две групи – на стрес-толерантните 

специалисти, образуващи колонии (S) и на рудералните, 

толерантните към нарушения нишковидни (R) стратези (например 

Microcystis и Aphanizomenon, съответно). В класификационната схема 

на фитопланктонните групи с еднакви белези на REYNOLDS ET AL. 

(2002) установените видове поотделно се разполагат в групите SN, H1 

и LM. Но комбинациите, в които те са намерени при това 

изследване, досега не са били съобщавани. Microcystis и 

Cylindrospermopsis са доминирали стабилните фитопланктонни фази 

както поотделно, така и в комбинация с Aphanizomenon и Anabaena (s. 

l.), но последните два рода не са били намирани като самостоятелни 

доминанти по време на равновесни фази. Всички изредени по-горе 

таксони са отдавна и добре познати обилни представители на 

хипертрофния фитопланктон (ÁLVAREZ-COBELAS & JACOBSEN 1992). 
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Въпреки това публикуваните данни за екологическите изисквания, 

физиологическите способности и поведението на тези видове не само 

са различни, но са описвани и оценявани от различни ъгли (PADISÁK 

1997; BULGAKOV & LEVICH 1999; REYNOLDS 1999; SMITH & BENNETT 

1999; SOMMER 1999; TEUBNER & DOKULIL 2002). Известно е, че 

фитопланктонният отговор на увеличено трофично натоварване в 

много езера е сходен, което би трябвало да води до еднаква селекция 

на доминантите. Но в същото време остава неизяснен проблемът защо 

точно конкретни видове доминират смесените групировки при 

определени условия и кои са движещите сили за това (REYNOLDS 

1999). След анализа на известните базисни механизми за 

доминирането на цианопрокариотите в различни плитки миктични и 

дълбоководни стратифицирани езера (DOKULIL & TEUBNER 2000; 

KOMÁRKOVÁ & TAVERA 2003; MISCHKE & NIXDORF 2003; O’FARRELL ET 

AL. 2003; PADISÁK ET AL. 2003), започва да се твърди, че доминирането 

не бива да се разглежда изолирано от останалите фитопланктери и че 

то силно се влияе от комплексните взаимодействия между 

морфометрията на водоема, температурата на водата, подводната 

достъпна светлина, съдържанието на хранителни вещества и общата 

структура на хранителнителните вериги (HARRIS 1986; REYNOLDS 1987; 

DOKULIL & TEUBNER 2000). Такива резултати  са получени при почти 

всички изследвания на структурата и динамиката на фитопланктона и 

са верни за повечето видове водорасли (например REYNOLDS & 

REYNOLDS 1985; RHEW ET AL. 1999; NASELLI-FLORES & BARONE 2000 и 

др.), а ролята на взаимодействието на факторите е подчертана 

специално за хипертрофните условия (ÁLVAREZ-COBELAS & JACOBSEN 

1992). Резултатите от нашето изследване не позволяват да определим 

всички екологически условия, които водят до получаването на 

устойчиви състояния. Но може да се твърди, че в плитките български 

влажни зони устойчиви равновесни състояния, доминирани от 

цианопрокариоти, са били установени само при хипертрофни 

условия в стресирани водоеми и във водоеми с чести нарушения и 

са били свързани с летния-късно-летния период на годината. 

 

4.1.4. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО НА 

ФИТОПЛАНКТОНА ЗА ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДОЕМИТЕ У НАС 

 

Този анализ е направен на базата на разработени фитопланктонни 

проби, събрани двукратно през летните месеци на 2011 и 2012 г. от 52 

пункта на 49 български езера и язовири за нуждите на 

мониторинговата програма на ИАОС към МОСВ. Тези избрани от 

МОСВ водоеми се отнасят към 16 типа по типология Б (L1-L114, L16, 

L17), но се разпределят за оценка само според две таблици на 
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Наредба-4 – ФП1 и ФП2, съответно  в категориите олиготрофни и 

мезотрофни езера. 

При анализа на състоянието на водоемите приложихме едни от 

най-популярните в световната алгологическа и лимнологическа 

литература индекси на ТУНМАРК и НИГАРД. Стойностите им, 

изчислени за всяка проба, са представени в таблици 1-8 на 

Приложение 5. Но в много случаи тези индекси изобщо нямат 

стойности поради липсата в пробите на представители на 

таксономическите групи в знаменателите, което прави невъзможно 

изчисляването на съответния индекс. Освен това, оценките, получени 

по някои от тези индекси, се разминават с оценките, получени въз 

основа на останалите. Затова отбелязваме, че независимо от доста 

голямото предимство на тези индекси, изразено в това, че нивото 

на определяне е само до клас или разред, те не могат да бъдат 

приложени пряко в системата за оценка на българските водоеми. 

В същото време, като се има пред вид, че при възможност за 

отчитане (т.е. при наличието на видове от определени таксономически 

групи) те доста точно отговарят на данните, получени за трофността 

по биомасата и хлорофила и че тези индекси са много бързи и лесни за 

изчисление, би могло да се помисли за модификации на формулите 

им, които да препятстват невъзможността за изчисление и за по-

детайлно скалиране на стойностите съобразно общото състояние 

за приложение в системата за оценка на българските водоеми. За 

постигането на добри, работещи модификации, е необходимо 

анализирането на повече фитопланктонни проби и доуточняване на 

класификационната система на водоемите, използвана в България, 

наред със сериозен анализ на видовия състав - биоразнообразието на 

водораслите и с тяхното разпространение във водоемите на страната. 

Считаме, че е необходимо отчитането на тази специфика, защото 

например в т. нар. Водораслов групов индекс, обсъждан по-долу в 

текста, не се включват представителите на всички таксономически 

групи, а някои от тях са доста широко разпространени и количествено 

значими в определени типове водоеми у нас. Такива групи например 

са еугленофитите, стрептофитите и др. 

Индексът, предложен от WEBER (1973) под името автотрофен 

индекс, има голямото предимство, че не се влияе от определянето на 

водораслите (*ТЕМНИСКОВА И СТОЙНЕВА 2011А). Резултатите за 

неговите стойности, посочени в таблици 1-8 на Приложение 5, както и 

резултатите на мониторинга в други страни, показват по принцип 

перспективността на използването на автотрофния индекс за оценка на 

състоянието, но според нас неговото приложение за оценка на 

българските водоеми ще бъде по-сполучливо и много по-точно, ако 

стойностите му се скалират по-подробно по повече данни именно за 
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нашите условия и се съобразят с разработваните понастоящем от 

други автори и точно дефинирани референтни условия.  

Според Наредба Н-4 задължителен показател за оценка на 

екологичния потенциал е Водорасловият групов индекс (ВГИ), по-

популярен у нас като индекс на КАТАЛАН. Установени са 

разминавания в стойностите, а оттам  - и в оценките на 

състоянието на водоемите по трите варианта на индекса. В 

подкрепа на това твърдение като пример привеждаме извадка от два 

протокола с таблици за оценка на състоянието (Stat) на два язовира 

(първият от ФП2 и вторият от ФП1), съответно, в които се виждат 

ясно разлики в стойностите на трите варианта на ВГИ и съответния им 

EQR. 

 

 
  

 
 

Сравняването на съответствието между ВГИ и крайната оценка за 

състоянието показва, че за целия изследван период разминаването в 

оценките по ВГИ с останалите оценки (с повече от една степен) е за 

35% от пробите от водоемите, обединени в типа ФП1 и за 36% от 

пробите от водоемите, обединени в типа ФП2.  Разминаването е в 

двете крайности – оценяване на състоянието като много добро по ВГИ 

и като много лошо-лошо по останалите показатели и обратното, за 

повечето водоеми. По-долу е приведен пример за такова разминаване 

за високопланински водоем, който обективно е в много добро 

състояние: 

 

 
 

Сравнението на оценките по трите варианта на показателя на 

КАТАЛАН, използващ съотношението на биомасата на определени 

таксономически групи водорасли, разделени в подгрупи на принципа 

на колониалност/неколониалност, показва, че при използване на 

различните му варианти, оценките по тях за водоемите през 

периода на изследването съвпадат само за 44% от анализираните 

проби, а различни оценки по трите варианта се получават за 10% 

Stat EQR ВГИ TB Chl-a Sc PCya BTS ABI

Лошо 0.99815 0.84 1.41 22.04 1.1 28.67 не не

Лошо 0.970043 12.08 1.41 22.04 1.1 28.67 не не

Лошо 1.00005 0.08 1.41 22.04 1.1 28.67 не не
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от всички проби. Това налага сериозно обсъждане на това кой от 

вариантите на индекса на КАТАЛАН наистина трябва да се използва и 

кои да са неговите референтни стойности, ако в бъдеще този индекс 

намери доказано приложение за нашата мониторингова система и 

може реално да се използва за отразяване на състоянието на 

водоемите. Не можем тук да не отбележим факта, че такова обсъждане 

се налага и поради липсата на биологическа основа на този индекс, 

защото състоянията колониалност / неколониалност не са 

обосновани от качеството на водата, от екологическия потенциал 

и състоянието на водоемите! 

Според нашите резултати крайната оценка е променена 

съществено за 18% от всички водоеми/проби и не е повлияна от 

индекса на КАТАЛАН при разлика между него и останалите 

параметри за 13% от пробите. Това показва, че крайната оценка за 

състоянието на водоемите по останалите показатели може да бъде 

направена и без изчисляването на индекса на КАТАЛАН, което 

съществено би ускорило оценяването и би намалило цената на 

бъдещи мониторингови разработки. Допълнително основание за 

това е и оценката на корелациите между параметрите.  

Показателят %Cyanobacteria e приложен съобразно изискването 

на РДВ и Наредба Н-4 с изключване на отделни видове и съответно 

включване на посочени в тези документи видове. При изчисляването и 

на двата варианта на този показател се установяват сериозни 

разминавания в оценките. Например в представените по-долу извадки 

от протоколи се вижда, че реалното участие на цианопрокариотите 

(PCya) в първия е ок. 14%, а във втория – ок. 57% (!), но при оценката 

на тези показатели съобразно РДВ този процент намалява до 1.3% и 

дори 0%  и показва нереално добро състояние (син цвят). 

Включването на малък брой представители определя в редица 

случаи значително по-ниските стойности на този показател, което в 

някои случаи води до разминаване с останалите оценки. Тук бихме 

искали да отбележим категоричното си несъгласие с използване на 

такъв подход за посочване в таблица на ограничен брой видове, 

които да се включат в показателя. Това несъгласие се определя от 

следните факти: 

 групата на цианопрокариотите е една от най-богатите и най-

разнообразните, в екологически прогрес и таблицата, посочена в РДВ 

и съответно НаредбаН-4, много ограничава нейния обхват; 

 в България е установен значително по-голям брой 

представители от посочените в таблицата; 
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 за много от таксоните екологическата характеристика не е 

ясна и определянето на някои от видовете като олиготрофни и т.н. е 

много условно; 

 таблицата не включва опасни инвазивни видове, които често 

са представени с токсични щамове и през последните години буквално 

заливат водоемите на Европа и, за съжаление, на България; тези 

видове се срещат с голямо обилие във водоеми, където присъствието 

им трябва да буди сериозна тревога, а по данните на показателя 

%Cyanobacteria стойността е O и крайните оценки са добри. 

Според нас показателят %Cyanobacteria е добър 

ориентировъчен показател, който тряба да остане като изискуем в 

протоколите, а неговата тежест може да се увеличи при оценките 

при по-детайлна класификация на водоемите в повече от две 

групи и при по-точно скалиране на стойностите за тях в резултат 

N протокол 15-2/21.08.2012

Име на ВТ: Яз. Огняново

Тип на ВТ: BGTL13 / L2 (2010)

Геогр. координати: 42.61394 23.74186

Дата на пробовземане: 1.08.2011

Темпера-

тура

Прозрач-

ност

Електропро-

водимост pH

Физикохимични параметри 24.3 4.5 370 8.6

Таксон N B %B

CYANOPROKARYOTA

Cf. Raphidiopsis mediterranea 2773826.5 0.120785 S2

Unidentified filamentous (?Planktolyngbya ) 12802276 0.01005

Total 15576102 0.130835 55.77404669

CHLOROPHYTA

Chlamydomonas  sp. 106685.63 0.02576

Chlorella  sp. 106685.63 0.003578 x1

Unidentified flagellate 106685.63 0.074407

Total 320056.9 0.103745

Total Sample 15896159 0.23458

EП по ФП1: Stat EQR ВГИ TB Chl-a Sc PCya BTS ABI

ВГИ - Пловдив /модиф сзв

Много 

добро 0.99925 0.4 0.23 1.6 4.5 0 не не

ВГИ - Пловдив /всички сзв

Много 

лошо 0.77827 88.77 0.23 1.6 4.5 0 не не

ВГИ - ориг. Catalan

Много 

добро 1.000225 0.01 0.23 1.6 4.5 0 не не

 ПРОТОКОЛ ЗА МОНИТОРИНГ НА ЕЗЕРА ПО ФИТОПЛАНКТОН
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на бъдещи изследвания. Показателят е особено съществен за летния 

период, когато групата достига най-обилното си развитие дори в 

т.нар. нормални условия. Очевидно е, че при наличието на 

представители на тази група, видовият състав трябва да бъде 

прецизиран с оглед на реални мониторингови оценки и оценка на 

риска от развитие на токсични щамове. Тук бихме искали да 

отбележим, че има норми и данни на СЗО за допустими количества на 

цианотоксини – микроцистини в питейни води и е време поне тези 

токсини да бъдат мониторирани у нас, защото те са потенциална 

заплаха не само за хората, но и за цялото биоразнообразие на 

съответните екосистеми. Нашите изследвания на значими водоеми 

като Дуранкулашко езеро, Шабленско езеро и др. изявиха не само 

наличието на добре познати и описани микроцистини LR, RR, YR 

(някои в сериозни концентрации), но и на микроцистин със 

специфична, неописана досега абсорбционна характеристика в 

Шабленското езеро (*PAVLOVA ET AL. 2007). Тези данни и резултатите 

на други колеги, работили по проблема у нас (вж. 2Д) потвърждават 

необходимостта от реалистична оценка на участието на 

цианопрокариотите във фитопланктона. 

Показателите за наличие на цъфтежи от токсични видове и 

за наличието на цъфтежи във водите са важни и по наше мнение 

трябва да останат в протоколите за оценка по биологичен елемент 

– фитопланктон, но и при тях е необходимо сериозно 

детайлизиране на оценките съобразно спецификите на водоемите. 

Предложените в Наредба Н-4 скали са доста широки по обхват и биха 

могли да бъдат оптимизирани при детайлизиране и уточняване на 

класификацията на нашите водоеми, извеждането им само от две 

групи на принципа на трофността (ФП1 и ФП2) и ясно дефиниране на 

референтните условия.  

Индексите на видово разнообразие на ШЕНЪН-УИВЪР, оценени 

и по биомаса (H-B) и по численост (H-N), за всяка проба са 

представени в Приложение 5, Таблици 1-8 с приложена система за 

съответствие разнообразие / сапробност по стойностите, представени 

от РУСЕВ (1994) с оглед оценка на състоянието на водоемите. Според 

този показател сред водоемите, отнасяни към тип ФП1 - олиготрофни, 

няма нито един в олигосапробно състояние! Аналогичен е резултатът 

за водоемите, отнасяни към тип ФП2. В същото време е необходимо 

да се отбележи, че получените оценки за сапробност по този начин са 

доста близки за всеки водоем при четирите пробовземания като няма 

драстични разлики – те варират или между алфа и бета-

мезосапробност или между алфа-мезо и полисапробност. Вероятно, 

при бъдещи разработки ще може да се направи по-точно скалиране на 

стойностите на индекса със степените на сапробност.  
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Индексът на изравненост на обилието на PIELOU (1966) по 

РУСЕВ (1994) също може да се използва за оценка на сапробното, а 

оттам и на общото състояние на водоемите. Получените данни за 

оценката на общото състояние по Наредба Н-4 показват, че нито 

веднъж през двете години оценката много добро състояние на 

съответства на оценката за олигосапробност или мезосапробност по 

двата варианта на показателя изравненост на обилието!  

Стойностите по втория индекс на изравненост на ПИЕЛУ също 

са сравнени  със сапробността по скалата, предложена в РУСЕВ (1994). 

Получените данни за оценката на общото състояние по Наредба Н-4 

показват, че за водоемите тип ФП2 нито веднъж през двете години 

оценката много добро състояние на съответства на оценката за 

олигосапробност или мезосапробност по двата варианта на показателя 

изравненост, а за водоемите тип ФП1 такова съвпадение има само 

веднъж между много добро състояние и олигосапробност!  

Очевидно е, че индексите на изравненост на ПИЕЛУ не могат да 

бъдат приложени без корекции за оценка на общото състояние на 

водоемите по предложената от РУСЕВ (1994) скала за съответствие със 

сапробното състояние, но в същото време при преоценка на 

скалирането и при преоценка на самото оценяване на общото 

състояние и на типификацията на водоемите, тези индекси се 

очертават като перспективни показатели защото имат сериозна 

биологическа основа и логика. За подкрепата на това мнение е 

необходимо да се направят още сравнения при повече пробовземания 

и при ясна оценка на референтните условия. 

Индексът на общо видово разнообразие на MARGALEFF (1958) 
по РУСЕВ (1994) също може да се използва за обща оценка на 

сапробното състояние на водоемите, като в по-чистите води 

стойностите му са над 8. По тази скала, разработвана въз основа на 

данни за безгръбначни организми, водата на нито един от 

изследваните водоеми не може да се оцени като чиста. Очевидно е 

необходима преоценка на стойностите му за фитопланктонните 

съобщества, за което са необходими допълнителни изследвания.  

За индекса на доминиране на SIMPSON (1949) РУСЕВ (1994) също 

предлага скала на съответствие със степените на сапробност. 

Сравнението на получените данни за него с общата оценка на 

състоянието на водоемите по Наредба Н-4 може да се види от 

таблиците 1-8 на Приложение 5. При логиката на връзката на индекса 

на доминиране с с органичното натоварване на водата, независимо от 

получените резултати за известни разминавания, и като се има пред 

вид, че този показател е включен за зообентоса в НАРЕДБА 7/1986, не 

бива да се отхвърля напълно възможността за използването му за 

оценка на водите, но при сериозен анализ и на оценката за общото 
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състояние, получена по стойностите на показателите, включени в 

сегашната Наредба Н-4 и на типификацията на водоемите.  

Функционалните групи във фитопланктона са определени 

главно по класическата статия на REYNOLDS ET AL. (2002) и са 

посочени за всеки таксон в Анотирания списък на фитопланктона. 

Доминантната сред функционалните групи за всяка проба е посочена 

специално в Приложение 5, Таблици 1-8. Сред тях във водоемите от 

тип ФП1 са представени следните 20 функционални групи, изредени 

тук и по-надолу за улеснение на четящите, по азбучен ред: C, D, E, F, 

H1, J, K, Lo, L1, Lm, N, P, R, S2, Sn, W1, W2, Y, X1, Z. В 6 от пробите не 

са установени представители на определени вече, известни 

функционални групи. Сравнението на доминантните функционални 

групи с оценката за общото състояние показва, че най-често срещанa 

е функционалната група F. Тя се среща при всички оценки  на 

състоянието – от много лошо до много добро. Според идеите за 

разпространението и обилието на функционалните групи, обобщени 

от SARMENTO & DESCY (2008), тази група е определена като типично 

доминираща през летните месеци във водоемите в мезотрофно 

състояние. Получените от тези автори данни за разпространението на 

групите по сезони и трофност във водоемите са приложени в 

таблиците 1-4 на Приложение 5 като ориентир за състоянието на 

водоемите. Само в по една от пробите еднократно доминират 

представителите на функционалните групи H1, L1, S2, Sn. По 

отношение на останалите функционални групи, не може да се посочи 

съответствие с оценките за общото състояние, получени по Наредба 

Н-4. Изключение е само групата W2, която е установена само във 

водоеми в много лошо състояние, но тези случаи на намиране на 

групата са само 2.  

Във водоемите от тип ФП2 са представени следните 

функционални групи: D, E, F, H1, J, K, Lo, L2, Lm, N, P, S1, S2, Sn, W1,  
Y, X1, Z. От тях (Приложение 5, Таблици 5-8) само в по една от 

пробите еднократно доминират представителите на функционалните 

групи Е, К, L2, N, P, S2. За разлика от ФП1, във водоемите от тип ФП2 

представителите на функционалната група F доминират по-рядко 

(само в 6 водоема) и са разпространени във водоеми, оценени като 

намиращи се в много добро, добро и умерено състояние. Специално 

отбелязваме този факт поради това, че според SARMENTO & DESCY 

(2008) именно тази група е типично доминираща за мезотрофните 

води през летните месеци. Намерени повече от веднъж само в един 

тип водоеми, оценени като намиращи се в много лошо състояние, са 

представителите само на функционалните групи D, Lm, S1, от които 

първите са само в два водоема. 
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Само във водоемите от ФП1 са установени представителите на 

функционалните групи C,  L1, R и W2, а само във водоемите от тип 

ФП2 са установени представителите на L2 и S1. Общо у нас само в 

изследваните летни проби като доминиращи са установени 22 и са 

намерени като недоминантни представители от още 4 групи, т.е. в 

тях има 26 от общо 32 известни за света функционални групи. 

Получените данни показват перспективността на търсене на 

възможност за оценка на състоянието по специфичните 

функционални групи, но при сериозно преосмисляне на начина на 

оценяване на общото състояние на водоемите и тяхната 

класификация, или, по-точно, принципа и начина на групирането 

им в по-големи категории за уеднаквена оценка, ако това 

наистина  е необходимо (вж. по-долу). 

Анализът на фитопланктонните проби с оглед на оценката на 

общото състояние на водоемите по функционални групи е залегнал в 

основата на комбинирания индекс на PADISÁK ET AL. (2006). За 

водоемите на Унгария, за които този индекс е съставен, специфичният 

участващ във формулата F фактор е посочен по дългогодишни 

статистически данни за всяка отделна функционална група и всеки тип 

водоем, но самите автори на индекса дават право на изследователите 

от други страни да разработят собствени фактори въз основа на 

спецификата на водоемите за всяка отделна страна. Времето на 

проекта за мониторинг (2011-2012) и липсата на достатъчно данни за 

разнообразните водоеми не позволяват засега това да бъде направено 

статистически достоверно за всички групи, намерени у нас в 

специфичните и твърде различни по характер езера и язовири от 

посочените типове унгарски водоеми. За момента индексът е 

приложен с много голямо приближение за някои от водоемите, 

близки или относително близки до някои от типовете на унгарските 

водоеми, независимо от халинността на водите, а за останалите 

водоеми, които са предимно по-дълбоките, той категорично не може 

да бъде приложен, дори с приближение, без създаване на 

статистически доказани стойности за типовете български водоеми. 

Такива са 15 от водоемите от групата ФП1 (например язовирите Батак, 

Искър, Кърджали и др.) и 3 от ФП2 (язовирите Огоста и Рабиша; 

езерото Шабла). Посочените в таблиците 1-8 липси на стойности се 

дължат на три причини: а) несъответствие на характера на водоема с 

този на унгарските; б) липса на представител на известна 

функционална група в пробите или в) липса на връзка между 

намерената функционална група и фактора F според таблицата на 

PADISÁK ET AL. (2006) за съответствие на фактора на типа на водоемите 

и функционалните групи. През целия двугодишен период на 

пробовземане, независимо от различното време на събиране на 
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пробите, в един и същи водоем стойностите на индекса на PADISÁK ET 

AL. (2006) поне по два пъти са еднакви, което показва стабилността на 

принципа, въз основа на който е създаден този индекс. 

Направен бе статистически корелационен анализ между 

изискуемите по Наредба Н-4 параметри и някои от изчислените от нас 

допълнителни параметри. Изключени са параметрите, които очевидно 

не могат да бъдат приложени в оригиналния си вариант по обективни 

причини. Такива са индексите на TУНМАРК и НИГАРД, възможноститие 

за приложението на които са обсъдени по-горе в текста. Конкретните 

стойности са посочени поотделно за водоемите тип ФП1 и ФП2 в 

таблици 9 и 10 на Приложение 5 като корелационни матрици на 

индексите (при p<0.05). Прави впечатление, че индексът на PADISÁK ET 

AL. (2006) дори при невъзможността да бъде приложен за голям брой 

от нашите водоеми, показва относително високи и еднотипни 

стойности на корелация с останалите параметри за двата типа водоеми 

(малко по-високи за ФП2 – до 0.51, докато за ФП1 – до 0.46), което е 

обяснимо като се има пред вид разработването му за различните по 

условия и биоразнообразие унгарски плитки водоеми, но в същото 

време показва перспективността за доразработването и развитието му 

за оценка на българските водоеми при натрупването на повече данни 

не само за фитопланктона, но и за референтните условия и 

класификацията на водоемите.  

Стойностите на корелационните коефициенти (КК) в таблиците 9 

и 10 на Приложение 5 до голяма степен показват липсата на висока 

корелация между стойностите на параметрите, включени в Наредба Н-

4 и някои от избраните от нас допълнително изчислени параметри. 

От таблиците 9 и 10 ясно се вижда, че получените по Наредба Н-

4 крайни оценки за състоянието на водоемите практически не 

корелират добре с останалите параметри. За получените крайни 

оценки при спазване изискванията на Наредба Н-4 и идеите, заложени 

в РДВ, стойностите на КК са ниски (като са малко по-високи за ФП2) 

и само за ФП2 оценката по прозрачност и състоянието достига 0.68 и 

по хлорофила на OECD и състоянието на КК достига стойност 0.59. 

Според нас този извод е важен за необходимостта да се направи 

преоценка на начина на формиране на крайната оценка и 

включените в нея показатели защото получените крайни оценки при 

тази ситуация е твърде вероятно да не отразяват точно реалното 

състояние на водоемите. Много ниски са КК и за ВГИ (и съответно, и 

съвсем логично, за EQR, който се изчислява по тях) и останалите 

параметри, а също така и с оценките за крайните състояния. Най-

високата установена корелация на ВГИ е с %цианопрокариоти за 

водоемите тип ФП2 – 0.61. Това потвърждава нашето мнение, 

изказано и по-горе в текста, че на този етап не е необходимо 
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включването на показателя на KAТАЛАН за оценка на крайното 

състояние. Много малки, почти пренебрежими са стойностите за КК 

между показателя на СЕККИ и останалите параметри (с изключение на 

0.4 за крайното състояние по ФП1 и споменатата по-горе стойност 

0.68 за състоянието по ФП2) и можем само да предполагаме, че това се 

дължи на многото фактори, които определят прозрачността на водата 

извън биологическия елемент фитопланктон. Това се доказва от много 

ниските корелации между прозрачността и параметрите биомаса и 

хлорофил а, установени в хода на изпълнението на обществената 

поръчка. Съвсем логичен и очакван е резултатът за високата 

корелация между самите биомаса и хлорофил а – 0.8 (за ФП2, но 0.4 за 

ФП1), за относително високите корелации между показателите 

цъфтежи и цъфтежи на токсични видове, а също така логичен и 

разбираем е близкият характер на корелациите и получените близки 

стойности на КК за показателите на изравненост и разнообразие, 

изчислени по численост, и по биомаса. Поради предварителния 

характер на данните тук няма да коментираме по-подробно отделните 

стойности, но бихме искали да направим препоръка за промяна в 

начина на формиране на крайната оценка. В нея е по-реално да се 

включат всички цианопрокариоти при оценяване на показателя 

%Cyanobacteria и основната тежест да падне на биомасата и 

хлорофила, а показателят на СЕККИ да бъде оценяван не като 

реална стойност, а като процент от дълбочината (в случай, че се 

запази обща таблица за оценка на толкова различни по своя характер 

водоеми). При възможност да продължим по-нататък работата си по 

мониториране на състоянието на повърхностните водоеми по 

показателя фитопланктон, бихме могли да предложим по-точни 

коефициенти за отделните показатели за крайната оценка на 

състоянието и да предложим коефициенти за включване на други 

показатели. Продължава да стои открит въпросът за 

класификацията на водоемите защото при практическата ни работа 

по фитопланктона навсякъде в протоколите се изисква да бъде 

посочен специфичният тип на водоема по типология Б (L11, L12 и 

т.н.), а на крайния етап  всички изследвани водоеми се оценяват по две 

доста близки по своите стойности таблици на Наредба Н-4, в които 

всички водоеми са сведени до две групи - олиго- (ФП1) и мезотрофни 

(ФП2) водоеми. Според нас, именно това свеждане на 

разнообразните български водоеми в две крайни категории е 

основният проблем при получаването на коректна крайна оценка 

за състоянието и екологическия статус/потенциал и именно това до 

голяма степен е причината за липсата на висока корелация на тази 

крайна оценка с останалите показатели. Авторът на настоящата 

дисертация напълно разбира необходимостта от свеждане до по-
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опростени и олекотени системи за оценка на водите за нуждите на 

мониторинга, но, с цел да бъде конструктивен и полезен, не може да 

не обърне внимание на ситуациите, в които крайната оценка е 

практически нереалната и отново се нуждае от коментар на експерта 

или експертите, което от своя страна прави опростяването до голяма 

степен безсмислено. 

В текста на дисертацията се посочва общо състоянието на 

мониторираните водоеми като са очертани с оглед нуждите на 

практиката най-проблемните водоеми по наша експертна оценка и 

по обща оценка на състоянието. Поради ограничения обем на 

автореферата, в него тези данни не са приведени.  

Сравнени са статистически резултатите от едновременен 

мониторинг през 2011-2012 г. по два биологични елемента според 

РДВ – фитопланктон и макрофити3 (вкл. водорасли) - на 19 

водоема, класифицирани в категорията „езеро“ по нашето национално 

законодателство (Наредба Н4): Алепу, Атанасовско Езеро, 

Дуранкулашко, Поморийско езеро, Шабленско езеро, Сребърна и 

язовирите Александър Стамболийски, Антимово, Батак, Бързина, 

Горни Дъбник, Жребчево, Йовковци, Крапец, Мандра, Огняново, 

Рабиша, Съединение и Цонево (*STOYNEVA ET AL. in press).  

След стандартните трансформации за PCA, изходната матрица с 

данни включва 12 показателя на средата, 33 таксона макрофити и 236 

фитопланктонни таксона (вкл. кремъчни водорасли), организирани в 9 

“групи” (отдели или класове). Сред останалите фитопланктери 

същинските зелени водорасли са таксономически най-богатата група 

(108 таксона), следвани от цианопрокариотите (62). 

По-долу, в Таблица 4.2.1 (*STOYNEVA ET AL. in press), са отразени 

основните резултати от мониторинга с получени за всеки водоем 

оценки на екологичното състояние по Наредба Н4 по двата 

показателя. Те показват съществени разлики в крайните оценки на 

състоянието - съвпадение само за 20% от водоемите. В същото време, 

за някои от тях оценката по макрофити дори е била невъзможна 

поради липсата на индикаторни видове. Този резултат предизвиква 

много въпроси, въпреки че използването на първичните продуценти за 

оценки на качеството на водата е добре известна, традиционна и 

широко използвана практика в цял свят (например LYCHE-SOLHEIM ET 

AL. 2013).  

                                                           
3
 по Reference Index (RI) на SCHAUMBURG ET AL. (2007), основан на метода на 

KOHLER (1978), но модифициран за България (БЕЛКИНОВА, ГЕЧЕВА  2013) и 

Наредба Н4 и изчисляван от съавторите на проектите и цитираната статия 

гл.ас. д-Р А. ТОШЕВА, гл.ас. д-р Б. УЗУНОВ, гл.ас. д-р И. ТРАЙКОВ  
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Резултатите от многофакторния анализ покават, че „отговорът“ на 

фитопланктона и макрофитите е твърде последователен и логичен в 

извадката на българските водоеми, в които съществено е влиянието на 

дълбочината и трофичния статус. Това е особено вярно за големите 

групи от фитопланктона, които показват силна зависимост/връзка с 

физико-химическите параметри на средата. Полученият резултат е 

напълно очакван поради това, че късото репродуктивно време и 

краткото време на съществуване на фитопланктонните групировки 

позволява на фитопланктерите да реагират пряко на промените във  
 

Таблица 4. 2.1. Сравнение на окончателната оценка за екологичното 

състояние/потенциал на 19 водоема, основани на биологичните елементи 
фитопланктон (ФО) и макрофити (M0) през двете години на изследване  2011 и 

2012. Водоемите тук са представени под работен номер (РН). Типът на 
водоема (L2, L3, ...), термините и оцветяването са представени съобразно 

Наредба Н4/14.09.2012.  
 

водния стълб (например, хранителния им статус - PTACNIK ET AL. 2009). 

Обратно на фитопланктерите, висшите водни растения, които  

РН Име Тип ФО-2011 МО-2011 ФО-2012 MО-2012 

1 Ал. Стамболийски  L11 Умерено Умерено Лошо Добро 

2 Алепу L8 Добро Добро Мн. лошо Лошо 

3 Антимово L16 Умерено Добро Лошо Лошо 

5 Атанасовско езеро L10 Мн. лошо - Мн. лошо - 

7 Батак L3 Добро Лошо Добро Лошо 

11 Бързина L16 Мн. лошо Добро Мн. лошо Умерено 

13 Горни Дъбник  L14 Добро Умерено Добро Умерено 

14 Дуранкулак L7 Мн. лошо Умерено Мн. лошо Добро 

17 Жребчево L11 Добро Умерено Мн. лошо - 

21 Йовковци L2 Мн. добро Умерено Добро Лошо 

25 Крапец L12 Добро Добро Мн. лошо Добро 

27 Мандра-запад L7 Мн. лошо Лошо Мн. лошо Добро 

28 Мандра-изток L7 Мн. лошо Умерено Мн. лошо Добро 

29 Огняново L2 Мн. добро Умерено Мн. добро Лошо 

32 Поморийско езеро L10 Мн. добро - Мн. лошо - 

35 Рабиша L4 Мн. лошо Умерено Умерено Умерено 

38 Сребърна L5 Мн. лошо Умерено Мн. лошо Умерено 

43 Съединение L12 Мн. лошо Умерено Мн. лошо Добро 

52 Шабла L7 Умерено Добро Умерено Добро 

53 Цонево L14 Мн. добро Умерено Умерено Лошо 
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също принципно отговарят първо на хранителното натоварване 

везерата, показват малко по-различно разпределение по водоемите. 

Това може да се обясни както с по-дългия им вегетационен период, 

така и с чувствителността им към други параметри на средата, особено 

качествата на дънния седимент, промените във водното ниво и 

количеството на растителноядните риби. 

Получените резултати от РСА водят до следващата стъпка - да се  

проверят индексите и параметрите, използвани за оценка според 

българското законодателство. Според нас (както беше описано по-горе 

в текста и по отношение на резултатите от мониторинга на 

фитопланктона) показателят % участие на цианопрокариотите, 

изчислен съобразно Анекс V на РДВ и Наредба Н4, описан и в 

БЕЛКИНОВА, ГЕЧЕВА (2013) влияе и дори силно променя крайния 

резултат поради това, че така изчисленият % е значително по-нисък от 

реалното им участие и не взема пред вид екзотични видове (например 

Cylindrospermopsis raciborskii, Raphidiopsis mediterranea) които и 

преди (*STOYNEVA 2003b) и по време на проведения мониторинг са 

били намерени като формиращи цъфтежи в някои от нашите водоеми 

(*СТОЙНЕВА И ДР. 2013 – in litt.). Проблеми има и по отношение на 

крайната оценка, получена въз основа на макрофитите. Причините за 

тях са изложени в *STOYNEVA ET AL. (in press), а от Таблица 4.1 се 

вижда ясно, че през двете години на мониториране, крайните оценки 

се разминават в 50% от случаите. Тук ще отбележим само, че един от 

тези проблеми е свързан с използваните водорасли-макрофити и по-

точно посочването на  референтни таксони само на родово ниво, без 

вземането пред вид на екологическите изиксвания на конкретния вид 

(например “Chara sp.”). 

Сравняването на частите Б от Фигури 4.2.1-3 показва, че 

подредбата на водоемите, получена при многофакторния анализ, не 

съответства точно на многобройните класификационни типове, 

посочени в Наредба Н4. Това от своя страна отново показва 

необходимостта от ревизия на официалната типология на българските  

езера. Този резултат, в комбинация с резултатите от анализа на 

абиотическите параметри (поотделно и в комбинация с 

биологическите данни), потвърждават необходимостта от подобряване 

на законодателната класификация на водоемите с оглед постигането 

на реална оценка на техния екологичен статус/потенциал. 

Получените съществени отклонения в крайните оценки и техния 

съответен EQR, основани на първичните продуценти – биологичните 

елементи на РДВ „макрофити“ и „фитопланктон“ в едновременно 

мониторираните по двата елемента водоеми според нашето експертно 

мнение са предизвикани предимно от остойностяването на 

параметрите, използвани досега за оценките и от недоизяснената и 
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недовършена официална класификационна система на водоемите в 

България. От друга страна, получените резултати потвърждават 

очакваната голяма корелация  между съобществата на фитопланктона 

и макрофитите и променливите на средата. С това се доказва както 

необходимостта от търсене на други индекси или от по-добро 

обвързване на техните стойности с реални групи водоеми при ясно 

определяне на  референтните стойности, така и от изясняване на 

официалната класификацията на водоемите в България и ясно 

посочване на референтните пунктове. 
 

Фигура 4.2.1. PCA по променливите на средата: А – Подредба на физическите 

и химичните променливи по първите два компонента. Използвани съкращения: 
Secchi: дълбочина на прозрачност по Секки; alt: надморска височина; chla: 

хлорофил а; temp: температура на водата; cond: проводимост; lat: географска 
ширина; lon: географска дължина. Б – Подредба на водоемите по по първите 

два компонента. Вж. Табл. 4.2.1 за номерата на водоемите.  

 

  
 

 

Фигура 4.2.2. PCA по макрофити и променливите на средата: А – Подредба на 

променливи по първите два компонента. Б – Подредба на водоемите по по 
първите два фактора. Съкращенията и номерата са като на Фиг. 4.2.1.  

 

 
Фигура 4.2.3. PCA по фитопланктона и променливите на средата: А – Подредба 

на променливи по първите два компонента; Б – Подредба на водоемите по по 

Б 

Б 

A Б 

А 
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първите два фактора. Използваните съкращения и номерата на водоемите са 

като на фиг. 4.2.1.  

 

 
 

В резултат на направените анализи от проведените изследвания, с 

оглед необходимостта да се оптимизира методиката и протокола за 

пробонабиране на фитопланктон за нуждите на мониторинга се 

предлага следното:  

 пробонабирането да се провежда еднократно, но в най-

лошия период на годината – края на м. юли – м. август (максимум до 

средата на септември): според нас това ще бъде достатъчно за оценка 

на състоянието, а ще спести финансови средства, време и усилия за 

отчитането на пробите и получаване на крайни резултати, а не както е 

по методиката в Наредба-4 четирикратно годишно; 

 в протоколите, при запазване на физикохимичните параметри 

температура, рН и проводимост, да се включи отчитането на 

химическите показатели общ азот и общ фосфор като основни за 

състоянието на фитопланктона и водоемите;  

 в протоколите отчитането на биомасата, хлорофил а, общия 

фосфор и прозрачността да е по класическата скала на отворената 

система на OECD поне до утвърждаването на специфична скала за 

България – такъв тип отчитане ще направи резултатите сравними с 

данните на други автори;  

 в протоколите да се включат всички цианопрокариоти при 

оценяване на показателя %Cyanobacteria 

 биомасата и хлорофил а наред с общия фосфор да имат 

основна тежест при определянето на крайната оценка, останалите 

параметри да имат подкрепящ характер.  

Допълнително бихме могли да направим и следните препоръки: 

 необходимо е уточняване на принципите на 

класификацията на водоемите, тяхното оценяване и обединяване 

в големи типове (ако изобщо това е нужно) и ясно и точно 

определяне на референтните условия, защото е очевидно, че 

Б 
А Б 
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използваните досега от БДР и ИАОС непълни и неясни схеми по-

скоро предизвикват въпроси и затрудняват работата вместо да я 

улесняват и водят до получаването на нереални оценки;  

 необходимо е сериозно преосмисляне на необходимостта от 

използване на ВГИ или други варианти на индекса на КАТАЛАН за 

оценка на водоемите; 

 да се преустанови в документацията на ИАОС, МОСВ и др. 

използването на неправилния и небългарски, по-точно 

неправилно преведен, термин „водно тяло“ и да се замени с 

исконно българската дума „водоем“ – подробната етимология на 

термина и научната лингвистична обосновка за това е дадена от 

*DIMITROVA ET AL. (2007). 

 

4.2. ХИДРОФИТОН: ХИДРОЛИМНОФИТОН - 

ФИТОБЕНТОС 

 

Лимнофитобентосът по правило не е бил обект на специални 

изследвания от страна на автора на настоящата дисертация, с 

изключение на краткосрочното, но целенасочено проучване на 

проблемните обрастатели във водонапоителните канали на Ханово и 

Сестримо и на солниците на комплексната влажна зона Поморийско 

езеро. Но в резултат на отделни, епизодични сборове бяха събрани 

бентосни материали от 62 пункта на 38 различни по характер и 

местоположение водоеми в страната – реки, водонапоителни канали, 

локви, блата и др., 48% от които са части от защитени природни 

територии, а 7 (т. е. 18%) са включени в предложения с наше участие 

Червен списък на българските влажни зони (Таблица 3.3). За 68% от 

проучваните обекти до този момент няма публикувани данни за 

биоразнообразието (Таблица 3.3). 

 В представения в дисертацията Анотиран списък на 

водораслите от фитобентосните проби от българските континентални 

водоеми са включени общо 108 вида, 3 разновидности и 2 форми 

(т.е. 113 вътреродови таксона) от 51 рода на 5 отдела: 

Cyanoprokaryota – 17 вида от 11 рода, Rhodophyta – 17 вида от 8 рода, 

Ochrophyta – 6 вида и 1 разновидност от 4 рода (Tribophyceae – 5 вида 

и 1 разновидност от 3 рода, Phaeophyceae – 1 вид), Chlorophyta – 42 

вида и 1 разновидност от 19 рода, Streptophyta - 26 вида, 1 

разновидност и 2 форми от 9 рода.  

Очевидно е преобладаването на отдел Chlorophyta – те 

съставляват 38% от всички таксони, а представителите на цялата 

зелена еволюционна линия (хлорофитите и стрептофитите) 

формират 64% от общия таксономически състав на фитобентоса в 

проучените континентални водоеми. Синьозелената и червената 
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еволюционни линии имат еднакво участие и определят по 15% от 

състава на фитобентоса, докато охрофитите съставляват само 6% от 

него. Полученият резултат е лесно обясним с това, че от много 

водоеми са събирани предимно проби от макрофити, а голямата група 

на кремъчните водорасли от охрофитите, която е съществена в 

микрофитобентоса, не е проучвана. 

От всички анотирани таксони 31 вътреродови таксона и 7 рода 

(Rhodophyta – 10 вида и 3 рода; Streptophyta – 18 вида, 1 разновидност 

и 2 форми от 4 рода) са посочени по данни на други автори поради 

техния статут на редки и застрашени таксони в Червения списък на 

българските макрофитни водорасли (*TEMNISKOVA ET AL. 2008).   

           
 

Общо сред анотираните консервационно значимите таксони са 

34, разпределени по категории както следва: регионално изчезнали – 6, 

критично застрашени – 4, застрашени – 4, почти застрашени – 4, 

уязвими – 7 и с недостатъчно данни – 9. За всеки таксон е дадена 

формулата за консервационния му статус по *TEMNISKOVA ET AL. 

(2008).  

Таксономически бележки са дадени за 56 таксона, т.е. за 50% 

от анотираните (Cyanoprokaryota – 4, Rhodophyta – 16, Ochrophyta – 5, 

Chlorophyta – 22 вида и Streptophyta – 9), а фигури – за 10, т.е. за 9% 

от анотираните (Cyanoprokaryota – 1, Rhodophyta – 3, Ochrophyta – 2 и 

Chlorophyta – 4).  

Нови за алгофлората на България са 4 рода, т.е. 8% от всички 

анотирани и 9% от лично намерените. Te са от Rhodophyta – 1, 

Ochrophyta (Phaeophyceae) –– 1 и Chlorophyta – 2. Установените като 

нови за България вътреродови таксони са 18, т.е. 12% от всички 

анотирани таксони и 21% от лично намерените. Новите видове за 

България са 16 (т.е. 15% от всички анотирани и 20% от намерените 

от нас видове) и са от: Cyanoprokaryota – 5, Rhodophyta – 2, Ochrophyta 

– 4, Chlorophyta – 5. Новите разновидности за България са 2 (100% 

от намерените разновидности) от Ochrophyta – 1 и Chlorophyta – 1. 

Екологическите предпочитания и разпространение са 

посочени за 52 таксона, т.е. за 46% от анотираните (Cyanoprokaryota – 

6, Rhodophyta – 4, Ochrophyta – 6 и Chlorophyta – 24), а коментар – за 
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12 от тях, т.е. за 11% (Cyanoprokaryota – 1, Rhodophyta – 5, Ochrophyta 

– 1, Chlorophyta – 4 и Streptophyta – 1).  

Непубликувани находища са дадени за 31 таксона (т.е. за 27%), 

а публикувани – за 94 от тях (т.е.за 83%). Cамо в по едно находище, 

публикувано или непубликувано, намерени лично от нас са 57 
таксона, т.е. 50% от всички анотирани и 70% от намерените от нас: 

Cyanoprokaryota – 9, Rhodophyta – 5, Ochrophyta – 2, Chlorophyta – 28 и 

Streptophyta – 4. Повечето от тях са установявани еднократно, което е 

лесно обяснимо от една страна с единичните сборове, а от друга - и с 

възможността част от тях да бъдат отнесени към застрашената група 

на редките видове. Последното твърдение се нуждае от значително 

повече проучвания в разнообразни местообитания и райони, и през 

различни сезони и поради това тук то няма да бъде обсъждано. Броят 

на таксоните с едно находище е по-голям (71), когато се добавят 

данните на други автори за неустановените от нас таксони 

(Rhodophyta – 3 и Streptophyta – 11).  

Само в две изследвани проби от фитобентоса на река Дунав са 

намерени тератологически ценобии на род Scenedesmus. Те са 

посочени и описани в представения Анотиран списък, но са обсъдени 

заедно с тератологическите форми, намерени във фитопланктона в 

съответната глава с резултати.   

В изследваните проби от подводни камъни в течащи води беше 

установено както самостоятелното развитие на видовете Hildenbrandia 

rivularis (Rhodophyta) и Heribaudiella fluviatilis (Ochrophyta, 

Phaeophyceae), така и развитието на асоциацията Hildenbrandia 

rivularis - Heribaudiella fluviatilis (*STOYNEVA ET AL. 2002, 2003; *ЗИДА- 

 

 
 

РОВА И ДР. 2012). Независимо от съществуващото мнение, че и 

Heribaudiella и Hildenbrandia са широко разпространени поне в Европа 

(WEHR & STEIN 1985), може да се твърди, че все още данните за 

разпространението на двата вида не са пълни и това е един от 

интересните биогеографски проблеми (SABATER ET AL. 1989; WEHR 
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2003). Досега съвместното развитие на двата вида, разглеждано или 

като „съобщество“ или като „асоциация“, е съобщавано главно за 

северната и централната част на Европейския континент (SKUJA 1925; 

BUDDE 1927; FRITSCH 1929; GEITLER 1932; WAERN 1938; KANN 1966; 

HOLMES & WHITTON 1977a, b, c; KUSEL-FETZMANN 1996). От южните 

части на Европа двата вида дотогава са съобщавани по-рядко и то 

главно поотделно (DE TONI 1894; MARGALEF 1953; ANAGNOSTIDIS 1968; 

RÓBERT 1976; SABATER ET AL. 1989; DELL’UOMO 2001). След нашите 

публикации се появиха съобщения за намирането на Hildenbrandia 

rivularis в Сърбия (SIMIĆ  2008). В България разпространението на 

Hildenbrandia rivularis е публикувано от ПЕТКОВ (1908-1909, 1929а, 

1950б) и впоследствие е допълнено с данните на *STOYNEVA ET AL. 

(2002). В българската фикологическа литература до появата на 

статията на *STOYNEVA ET AL. (2003) няма публикувани данни за 

сладководни кафяви водорасли. И в двете последни публикации е 

отбелязана необходимостта от консервационни мерки за опазването 

както на двата вида поотделно, така и на асоциацията им и на 

съответните местообитания. Тази идея намира отражение в първия 

Червен списък на водораслите в България, в който им е придаден 

статутът на редки видове в категория почти застрашен вид 

(*TEMNISKOVA ET AL. 2008). 

При анализа на събраните материали и изследваните проби  от 

водонапоителните канали „Ханово“ и „Сестримо“ са установени 

общо 77 таксона (вида и разновидности) водорасли, които се отнасят 

към 5 класа и 4 отдела: Cyanoprokaryota - 10, Ochrophyta - 44, 

Chlorophyta - 21 и Streptophyta - 5. Беше установено, че доминантните 

видове обрастатели са от зелените нишковидни макрофитни 

водорасли от родовете Cladophora, Oedogonium и Ulothrix. Всички 

те са добре известни проблемни обрастатели на канали в цял свят и 

особено в каналите от районите на умерените ширини (BOLAS & LUND 

1974; LEMBI 2003) и са сред най-широко разпространените бентосни 

космополитни водорасли не само в течащи, но и в стоящи води 

(включително и у нас), а не са специфични само за изследваните 

обекти (STARMACH 1972; VAN DEN HOEK 1984; ETTL & GÄRTNER 1995, 

2014; JOHN 2002, 2003; WEHR & SHEATH 2003 и др.). И трите рода 

предпочитат еутрофни води, но в най-голяма степен това е характерно 

за много толерантния, макар и основно сапроксенен вид Cladophora 

glomerata, който дори се посочва като индикатор за еутрофикация в 

езера (FJERDINGSTAD 1965; BOLAS & LUND 1974;  JOHN 2002, 2003; WEHR 

& SHEATH  2003 и др.).  Изключително противоречиви са данните за 
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екологията на вида Ulothrix zonata, поради което FJERDINGSTAD (1964) 

предлага разглеждането му в две екологически раси: сапроксен олиго-

бетамезосапроб и сапробионт алфа-полисапроб. По отношение на 

трофността има повече данни за предпочитанието на Ulothrix към по-

богати на биогени алкални води (NICHOLLS et al. 1992).  

В материалите от Шабленската тузла бе намерен Compsopogon 

coeruleus от червените водорасли, известен като инвазивен вид в 

Европа, проникнал на континента от тропиците, вероятно 

нееднократно (за детайли - вж. *STOYNEVA ET AL. 2006). 

Установяването на този вид, предпочитащ по-бързо течение на водата, 

еднократно в малко количество и единствено в стоящите води на 

Шабленското езеро ни дава основание да предположим, че той не е 

успял да се разпространи в страната. За първи път, според достъпната 

ни литература, по талусите му, са намерени епифитни про- и 

еукариотни водорасли. 

Бентосът на континенталните халинни водни басейни не е бил 

обект на целенасочени изследвания от страна на автора на настоящата 

дисертация. Но в резултат на единични сборове бяха събрани 

бентосни материали от няколко различни 

водоема в страната, за които досега данни не са 

били публикувани или за които има данни от 

началото или от средата на миналия век. Общо 

в халинните водоеми са установени 14 вида 
(Cyanoprokaryota – 2;  Ochrophyta – 2; 

Chlorophyta - 10), от които само 3 вида зелени 

водорасли са общи със сладководните (при 

сравняването на данните само от 

фитобентосните проби).  

В комплексната влажна зона Поморийско 

езеро с различни по халинност басейни (*СТОЙНЕВА 2010А) беше 

установен относително еднотипен състав на доминиращите 

макрофитни водорасли във всички посетени басейни на днешните 

Поморийски солници и в Старите солници на Поморие (до Музея на 
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солта), независимо от разликите в тяхната халинност. Малки разлики 

бяха установени по отношение на случайно развиващи се видове, 

които се срещат в изключително малки количества и не могат да се 

посочат като определящи за състава на алгофлората. Общо сред 

събраните материали са установени 7 вида макрофитни зелени 

водорасли от отдел Chlorophyta: Ulva intestinalis, Ulva flexuosa, 

Cladophora albida, Cladophora sp., Rhizoclonium hieroglyphicum, 

Rhizoclonium tortuosum и Rhizoclonium sp. Намирането на Ulva 

flexuosa, макар и в относително малки количества, заслужава 

специално внимание, защото този вид е включен с категорията уязвим 

в Червения списък на българските макрофитни водорасли 

(*TEMNISKOVA et al. 2008). Най-масово развиващият се вид във 

всички посетени басейни бе Ulva intestinalis, която на повечето места 

образува плътни “килими” по дъното на басейните, които са ясно 

забележими дори при отсъствието на воден слой. С течение на 

времето и с отмирането на водораслите талусите побеляват, но 

запазват характерната си тръбовидна структура. Единствено този 

доминиращ вид е посочван и преди за Поморийските (Анхиалските) 

солници (ПЕТКОВ 1919; ВАСИЛЕВ 1994), но никога като обилен. 

Намирането и дори масовото развитие на този еврихалинен вид във 

всички водоеми на съвременните Поморийски солници е съвсем 

очаквано пред вид неговата толерантност към води с различно 

съдържание на NaCl. Но е необходимо да се обърне внимание на 

втората екологическа характеристика на вида, посочвана в 

стандартната алгологическа литература (PRINTZ 1964) – 

предпочитанието му към еутрофни води. Освен това, представителите 

на род Ulva и особено Ulva intestinalis са широкоизвестни индикатори 

за повишено органично натоварване и то в крайбрежните води. През 

последните години са натрупани и много данни за Ulva intestinalis 

като индикатор на замърсяване с тежки метали (напр. VILLARES & AL. 

2001 сред много други). Въз основа на това доминирането на Ulva 

intestinalis във всички басейни може ясно да се свърже с по-силния 

антропогенен натиск върху водоемите на солниците през последните 

години и с активния автомобилен транспорт в западната част на 

влажната зона. Това налага да бъдат предприети мерки за 

почистването на района. Масовото развитието на различни 

представители на род Ulva в т. нар. зелени приливи е все по-широко 

разпространяващо се явление в съвременните морета и океани поради 

тяхната еутрофикация (*ТЕМНИСКОВА, СТОЙНЕВА 2011б).   

Независимо от малкия брой бентосни таксони, установени в 

крайбрежните халинни водоеми, може да се твърди, че те са интересни 

обекти за бъдещи проучвания, с които ще се обогатят данните за 

биоразнообразието на водораслите в България. Особено важно е 
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изследването на уникалните екосистеми на тузлите, за които почти 

няма данни. 

Общият брой на бентосните водорасли, установени в относително 

малкия брой предимно случано събрани проби, дава основание да 

повторим горното твърдение, изказано само за халинните басейни и да 

подчертаем, че са необходими целенасочени изследвания н 

разнообразни типове водоеми с включване на молекулярно-

генетически методи, електронна микроскопия и култивиране на 

водораслите.  

 

4.3. ХИДРОФИТОН: ХИДРОХАЛОФИТОН – 

ФИТОБЕНТОС 

 

В представения Анотиран списък на макрофитите пред 

българския бряг на Черно море са включени 83 представителя на три 

отдела: Rhodophyta – 45 вида и 1 разновидност от 29 рода; Ochrophyta 

(Phaeophyceae) – 22 вида от 16 рода; Chlorophyta – 13 вида, 1 подвид и 

1 разновидност от 4 рода. Независимо от непълнотата на тези данни, 

те съответстват на резултатите на всички предишни изследователи, 

според които водораслите от червената еволюционна линия 

преобладават съществено в общата таксономическа структура на 

черноморския ни фитобентос (ДИМИТРОВА-КОНАКЛИЕВА 2000 и др.). 

Това е вярно както по отношение на структурата му според броя на 

вътреродовите таксони, така и по отношение на структурата, основана 

на броя на родовете. 

 

 
 

От всички анотирани тук таксони 34 вида, 1 подвид и 8 рода 

(Rhodophyta – 18 вида и 12 рода; Ochrophyta – 12 вида и 8 рода; 

Chlorophyta – 4 вида и 1 подвид) са посочени по данни на други автори 

поради техния статут на редки и застрашени в Червения списък на 

българските макрофитни водорасли (*TEMNISKOVA ET AL. 2008). 

Останалите 48 таксона са установени предимно в относително малък 

район на Черно море – от Созопол до Маслен нос. Общо сред 
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посочените видове консервационно значимите таксони са 50, 

разпределени по категории както следва: регионално изчезнали – 4, 

критично застрашени – 13, застрашени – 7, почти застрашени – 4, 

уязвими – 18 и с недостатъчно данни – 4. За всеки таксон е дадена 

формулата за консервационния му статус по *TEMNISKOVA ET AL. 

(2008).  

Таксономически бележки са дадени за 20 таксона, а 

фигури/таблици – за 8. Въз основа на анализ на материали от района 

на Созопол е доказано, че по състава на въглеводородите Laurencia 

papillosa е съвършено различен от Laurencia coronopus и от останалите 

изследвани червени водорасли (*KAMENARSKA ET AL. 2006). 

Таксономическата промяна с издигане на новия род Palisada с вида 

Palisada perforata (Bory de Saint-Vincent) K. W. Nam (Syn. Laurencia 

papillosa (C. Agardh) Greville 1830) е публикувана по-късно от NAM 

(2007), с което нашите резултати практически са потвърдени. Въз 

основа на анализ на материали от района на Синеморец е доказано, че 

Bangia fuscopurpurea по състав на въглеводородите се различава 

 

 

 
 

съществено от останалите представители на клас Florideophyceae 

(*KAMENARSKA ET AL. 2006). Специфичното положение на този род и 

близките му представители, както и самостоятелността на клас 

Bangiophyceae сред червените водорасли понастоящем са потвърдени 

и с молекулярни методи (за детайли вж. *ТЕМНИСКОВА, СТОЙНЕВА 

2011б). На базата на анализ на материали от Callithamnion granulatum 

от района на Созопол и Ceramium diaphanum var. elegans от района на 
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Ахтопол е показано, че съставът на въглеводородите може да се 

използва като хемотаксономичен маркер (*KAMENARSKA ET AL. 2006).  

Почти всички находища са представени по публикувани данни, 

а непубликувани данни са включени за 4 вида, но всички те са от 

известни за тях райони и субстрати. Коментари са направени за 42 

таксона, т.е. за 50% от всички анотирани. Нови спрямо известното 

досега са намирането на познатия като епилит Ceramium circinatum в 

епифитно състояние, на познатия като епилит и епизоид Gelidium 

crinale и като епифит, намирането на Ulva flexuosa, Ulva intestinalis и 

Ulva prolifera като епифити по Cystoseira barbata и на познатия като 

епилит и епизоид Bryopsis plumosa като епифит по Cystoseira barbata и 

C. crinita, а също така посочването на Acrochaetium secundatum и 

Callithamnion granulatum за нов район на Черно море – Созополския - 

по класификацията на ДИМИТРОВА-КОНАКЛИЕВА (2000). 

 

4. 4. ТЕРМОФИТОН 

 

Представен е Анотиран списък на термалните водорасли, който 

съдържа 16 таксона водорасли от 14 рода на 3 отдела (Chlorophyta - 

8, Streptophyta - 6, Ochrophyta - 1), установени в наши термални извори 

и техни разливи след 2000г. От тях само един от видовете - 

Chaetomorpha herbipolensis – не беше установен от нас въпреки 

целенасоченото му търсене (*STOYNEVA & GÄRTNER 2004) и поради 

това беше посочен в категорията на видовете с недостатъчно данни в 

Червения списък на българските макрофитни водорасли 

(*TEMNISKOVA ET AL. 2008) и включен в представения списък. Поради 

промяната в местообитанието се оказа невъзможна проверката на 

посочен за термалните извори у нас вид червени водорасли от род 

Hildenbrandia, който е подробно обсъден в раздела за фитобентоса и 

също е с консервационна значимост. Нови са данните за специфичен 

екстремофилен термобионтен щам на род Chlorella R-06/2 (с висока 

биологическа активност, физиологическа стабилност и относителна 

стабилност на химическия състав  - GIGOVA ET AL. 2011; ГЪЧЕВА 2013 

NAJDENSKI ET AL. 2013), изолиран през 2006г. от геотермален извор в 

Рупите с температура 42oC и въведен в култури (в колекциите на 

ИФРГ-БАН, ASIB, ACUS), за идентифицирането на който като 

Chlorella vulgaris Beijerinck 1890, са използвани ултраструктурни и 

биохимически данни (*GÄRTNER ET AL., in press).  
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Таксономически бележки са дадени за 11 таксона (Chlorophyta – 

6 и Streptophyta – 5), фигури – за 9 (Chlorophyta – 6 и Streptophyta – 3). 

Екологически предпочитания и разпространение – за 6 таксона 

(Chlorophyta – 3 и Streptophyta – 3), а коментар е направен за 1 вид (от 

Chlorophyta). 

Публикуваните находища са практически нови за 12 от 

видовете, а за два таксона охрофити са дадени непубликувани 

находища. Нови за термалните местообитания, според достъпната 

ни световна литература, са Chlorella vulgaris, Pediastrum duplex, 

Pseudopediastrum boryanum, Closterium closterioides, Closterium 

pritchardianum, Spirogyra columbiana и Xanthonema ulotrichoides.  
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Интересът към екологическата група на термофитона и 

потенциалните термобионти сред хидробионтите беше породен у 

автора на настощия дисертационен труд главно от факта, че по 

общоприето мнение термалните местообитания по протежение на 

целия термален градиент са изключително благоприятни за развитието 

на цианопрокариотите и диатомеите, докато значително по-малко е 

информацията за разпространението и обилието на зелените 

водорасли (за детайли вж. *STOYNEVA 2003c). На второ място, 

интересът на автора към екологическата група на термофитона се 

обуславя от нерешения проблем с разпространението на термалните 

водорасли, което е дизюнктивно както в широк географски мащаб, 

така и локално във всеки отделен термален район. Вероятните 

обяснения за това включват както успеха на преноса на конкретния 

вид, така и времето на съществуването на термалния район. Освен 

това, термални извори с еднакви температури, могат да са съвършено 

различни по своя видов състав и по състава на доминантите и 

причината за това може да се крие в наличието или по-високите 

концентрации на специфични  йони, които могат да доведат до 

изключването на определени видове, а с това – и до различен състав 

дори на близко разположени и дори съседни извори (CASTENHOLZ 

1969a, 1976). От друга страна, терми с големи разлики в химическия 

състав в някои случаи имат сходна или дори еднаква микрофлора 

(CASTENHOLZ 1976). Като се има пред вид малката степен на 

проученост на термалните извори в световен мащаб, очевидна е 

необходимостта от натрупването и анализа на повече информация. В 

този смисъл интересът към биоразнообразието на термалната 

алгофлора в страна като нашата, която е не само богата  на 

разнообразни по характер термоминерални водоеми (ВАТЕВ 1904; 

ДОБРЕВ 1904-1905; ИШИРКОВ 1908-1909; *AНОНИМЕН 1996) от четири 

хидроминерални формации с достигане на температури от 94-101oC, 

но и по заеманата от тях територия -  около ¾ от площта й (ЩЕРЕВ 

1964,  1982), е напълно ясен. Това наложи направата на подробен 

анализ на алгологическата и хидрологическата литература за България 

за периода от 1898 г. насам и целенасочени посещения на термалните 

системи Сливница-Безден-Опицвет, Овча купел, Панчарево, 

Железница и Мало Белово. 

Според *STOYNEVA (2003C) само 26 от 56 термални изворни 

системи с над 185 извора у нас са проучени  в резултат на откъслечни, 

случайни посещения през периода 1896-1964 гг. и само в 18 от тях са 

намерени зелени водорасли. В наши дни развитието им е установено и 

в изворите на Овча купел, Опицвет и Железница. Зелените водорасли 

са представени със 75 таксона (*STOYNEVA 2003C) и са важна част от 

общото биоразнообразие на термофитона, включващ циано-
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прокариоти, глаукофити, зелени, кремъчни, жълтозелени и червени 

водорасли (*STOYNEVA 2003C). Същото важи и за родовата структура 

на термофитона, в която зелените със своите 26 (от общо 67) рода 

заемат съществено място (*STOYNEVA 2003C).  

Досега няма реални количествени данни за обилието на зелените 

водорасли, но всички описания и нашите собствени наблюдения 

показват, че те имат важна роля в термалните водораслови съобщества 

като образуват основните плаващи ципи, прикрепени туфички или 

подводни ливади. Поради това и поради недостъпността на част от 

българската литература, написана на български език, за световната 

фикологическа общност беше публикуван по-подробен анотиран и 

илюстриран (*STOYNEVA & GÄRTNER 2004) списък на установените и 

новоописаните таксони, или на  таксоните, за които от предишните 

автори са дадени някакви таксономически или екологически бележки 

(всичко 44 таксона зелени водорасли) с преводи на оригиналните 

текстове и коментари и анализ на възможностите за действителна 

принадлежност към термофитона (*STOYNEVA & GÄRTNER 2004). Това 

не се отнася както за Oedogonium cardiacum (Hassall) Wittrock f. 

thermalis Petkoff, който е таксономически приет от MROZINSKA-WEBB 

(1969), ВОДЕНИЧАРОВ И ДР. (1971) и MROZINSKA (1985), така и за 

таксоните, за които е посочено само видово име и не са дадени 

размери или други бележки (Scenedesmus communis Hegewald /като S. 

quadricauda (Turpin) Brébisson/, Cosmarium meneghinii Brébisson in 

Ralfs var. meneghinii, Cosmarium turpinii Brébisson). Допълнително са 

представени данни за 9 таксона, намерени през 2002 г. (*STOYNEVA & 

GÄRTNER 2004). 

Освен тези видове, разновидности и форми, в публикациите на 

ПЕТКОВ (1900, 1904б, 1907, 1908, 1913, 1922, 1934б) са посочени и 

таксони с разпространение в села, в или до които има термални 

извори, но без да са описани точните находища. Поради това е трудно 

да се каже дали те имат отношение към термалните местообитания, но 

в същото време е необходимо те да се имат пред вид при бъдещи 

проучвания. Те са изредени в дисертационния труд, но тук не се 

привеждат поради ограничения обем на автореферата.  

Повечето от зелените водорасли у нас (55 таксона, или 68%) са 

установени само в по едно находище, 11 таксона – в две находища, а в 

3-4 находища са били намерени само Scenedesmus communis и 

Hydrodictyon reticulatum Lagerheim. С най-широко разпространение са 

стерилните нишки на Spirogyra и Zygnema (*STOYNEVA 2003C).   

Опитът да се установят реалните температури на развитие и 

максималната температура на срещане на зелените водорасли в 

термите не беше успешен поради това, че в цитираните публикации 

главно е дадена температурата на основния източник и само за 



 

70 

 

няколко вида са посочени точните температури в конкретните 

пунктове. Данните за тях са сумирани в таблица (*STOYNEVA 2003C) и 

тук могат да се допълнят с тези за новоизолирания щам от род 

Chlorella от Рупите, открит при температура 42oC  и проучен в 

детайли (*GÄRTNER ET AL. 2013, in press). Според ЛУКОВ (1964) най-

високата температура за обилен растеж на Pithophora oedogonia е 

41oC. В статията на СЕМЕРДЖИЕВ И ДР. (1980) е посочено развитие на 

кокални зелени водорасли като ко-доминанти в ципи на доминантни 

цианопрокариоти при температура 53.6oC. Според нашите  собствени 

данни в термалните системи Безден–Опицвет, Овча купел, Железница 

и Мало Белово, най-високата температура, при която е видяно обилно 

развитие на зелени водорасли, е 30oC, независимо от това, че те са 

намирани и при по-високи температури.  

Всички данни за количественото развитие на зелените водорасли 

са дадени само в относителни категории и, доколкото изобщо 

съществуват, са определяни визуално, без да са подкрепени от реална 

количествена информация. Според тях може да се заключи, че  

Oedogonium cardiacum f. thermalis и Chara foetida A. Braun f. thermalis 

Petkoff са се развивали обилно в горещите извори и техните главни 

разливи, Pithophora oedogonia – в горещите и в топлите извори, докато 

Rhizoclonium hieroglyphicum (Agardh) Kützing, Chaetomorpha 

herbipolensis Lagerheim, Stigeoclonium thermale A. Braun, Zygnema sp. I, 

Chara braunii Gmelin, C. gymnophylla A. Braun f. thermalis Petkoff и 

Gloeocystis ampla Kützing са били обилни в топлите извори и техните 

разливи. В някои странични разливи е било регистрирано забележимо 

развитие на Spirogyra columbiana Czurda.  

Според всички предишни данни и нашите собствени наблюдения 

зелените водорасли имат важна роля в термалните водораслови 

съобщества, където образуват основата на плаващите ципи, 

прикрепените туфи или подводни ливади.  Анализът на литературните 

данни показва, че в много от находищата зелените водорасли 

формират над 50% от алгофлората или дори са единствените в нея 

(*STOYNEVA 2003C). Разбира се, тези твърдения се нуждаят от 

потвърждение поради самия характер на данните (случайни сборове с 

внимание към конкретни групи и липса на цялостно целенасочено 

проучване на такова местообитание).  

Независимо от слабата проученост на българските термални 

извори и техните разливи като цяло, очевидно е, че те поддържат 

високо за типа на хабитата водораслово биоразнообразие и данните за 

състава им са много близки до публикувания видов състав в различни 

терми по света. Несъмнено, бъдещи по-детайлни проучвания, 

основани на равностойно пробонабиране и на еднаква таксономическа 

основа в комбинация с количествени измервания и прецизни данни за 
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параметрите на средата ще доведат до получаването на нови данни 

както за екологическите изисквания и специфики на водораслите, така 

и за видовия състав на тези стабилни, устойчиви съобщества. Но 

веднага трябва да се отбележи, че провеждането на такива 

изследвания в бъдеще в България ще бъде изключително затруднено 

поради настъпилите промени в екологическата им ситуация и пълното 

унищожаване и загуба на хабитати, или съществената им 

фрагментация,  заради използването им като балнеолечебни центрове, 

каптирането на извори за промишлени и отоплителни нужди и 

използването на изворите и разливите им като перачници за килими, 

черги и дори за автомивки. По този начин повечето от тези екосистеми 

губят своето биоразнообразие. Конкретен пример е описан още от 

ПЕТКОВ (1929а), но през последните години като такива негативни 

примери могат да бъдат посочени още системите на Мало-Белово, 

Сливница-Безден, Овча купел, Рупите и особено на Железница 

(*STOYNEVA & GÄRTNER 2004). В резултат на проведените от нас 

проучвания (*STOYNEVA 2003; STOYNEVA & GÄRTNER 2004), 

термалните извори Железница са включени в Червения списък на 

българските влажни зони с категория критично застрашени 
(*MICHEV & STOYNEVA 2005, 2007A). Подобен е примерът с 

единствения през последните повече от 50 години у нас гейзер – този 

в Сапарева баня, който е каптиран за нуждите на отоплението на града 

и практически остана алгологически непроучен. Този гейзер, 

възникнал в резултат на земетресението през 1999 г. и просъществувал 

в естественото си състояние по-малко от една година (*STOYNEVA & 

MICHEV  2007A), беше предложен от нас в Червения списък на 

българските влажни зони с категория уязвим (*MICHEV & STOYNEVA 

2005, 2007A). 

 

4.5. ЕДАФОФИТОН 

 

Представен е Анотиран списък, който включва общо 16 вида и 

2 форми от 16 рода на 4 отдела (Cyanoprokaryota - 1 форма от 1 род; 

Ochrophyta -  4 вида от 4 рода; Chlorophyta - 10 вида и 1 форма от 9 

рода; Streptophyta - 2 вида от 2 рода), установени при култивиране.  

Сред видовете в изследваните проби от едафофитона според 

известните ни литературни данни няма ендемични представители, но е 

описана нова форма на вида Trochisciopsis tetraspora - f. minor 

Gärtner, Uzunov, Stoyneva, Kofler et Ingolić 2010 (*GÄRTNER et al. 2010b)  
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и материалите от род 

Chloridella се отличават по 

морфологически и екологичес- 

ки характеристики от описани-

те досега таксони и са от 

потенциално нов за науката 

таксон. Те, както и материалите 

от род Heterococcus, изискват 

по-дългосрочно култивиране и 

допълнителни и повторни 

анализи, с лабораторно иницииране на зооспорогенеза и полов процес 

или продуциране на безполови спори и проследяване равнините на 

делене. Доказано е в култури рядко документираното 

размножаване на Klebsormidium dissectum с акинети (*Uzunov et al. 

2008): 

.  

От установените таксони нови за България са 3 рода, 5 вида и 1 

форма. За 13 от установените вътреродови таксони (т.е. 72%) са 

дадени таксономически бележки с номенклатурен характер и/или 

бележки, свързани с морфологията и размножаването: Cyanoprokaryota 

– 1, Ochrophyta – 2, Chlorophyta – 9 и Streptophyta – 1. Фигури са 

приведени за 10 таксона:  Ochrophyta  – 1, Chlorophyta – 7 и 

Streptophyta – 1. Екологически предпочитания и разпространение 
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са дадени за 12 таксона (т.е. 75% от анотираните): Cyanoprokaryota – 1, 

Ochrophyta – 2, Chlorophyta – 8 и Streptophyta – 1.  

За 10 вътреродови таксона (56% от всички) са дадени 

публикувани находища: Ochrophyta – 2, Chlorophyta – 7 и 

Streptophyta - 1. От тях само публикувани са находищата на 6 таксона 

(т.е. 33% от всички установени): Ochrophyta – 2 и Chlorophyta – 6. 

Непубликувани находища са дадени за 10 вътреродови таксона, т.е. 

за 56% от всички установени: Cyanoprokaryota - 1, Ochrophyta – 2, 

Chlorophyta – 5 и Streptophyta – 2. От тях за 8 таксона, т.е. за 80% (или 

44% от всички установени), находищата са само непубликувани: 

(Cyanoprokaryota – 1, Ochrophyta – 2, Chlorophyta – 4, Streptophyta – 1.  

Cамо в по едно находище, публикувано или не, са намерени 13 

таксона, т.е. 81% от всички установени: Cyanoprokaryota – 1 (100% от 

всички цианопрокариоти), Ochrophyta – 3 (75% от всички охрофити), 

Chlorophyta – 8 (72% от всички хлорофити) и Streptophyta – 1 (50% от 

всички стрептофити). Повечето от тях са установявани еднократно, 

което е лесно обяснимо от една страна с малкия брой на изследваните 

проби, а от друга - и с възможността те да бъдат отнесени към 

застрашената група на редките видове. Като редки, въз основа на 

известното и обобщено по основни литературни данни 

разпространение, а също така и по нашите лични наблюдения и 

резултати, тук посочваме 4 таксона, които са рядко съобщавани в 

световен мащаб: Macrochloris multinucleata (познат само от 

Хималаите), Palmellopsis texensis (известен само от Тексас и Украйна), 

Pseudodictyochloris multinucleata (познат само от Антарктика) и  

Schizothrix lardacea f. diplosiphon (съобщен досега само от няколко 

находища в Русия). Вероятно, рядък за континента е Chlorococcum 

pinquideum, публикуван за Европа само от Испания. 

Проучването на музейната проба от хербариен материал от 

района на Прекоречко езеро 1 в Рила, престояла във въздушно сухо 

състояние почти 20 години от 28.07.1994 до 19.02.2013 г., макар и 

култивирана за относително кратък период (февруари 2013 – април 

2014), не само изяви нови за страната и редки в глобален и 

континентален мащаб видове зелени водорасли, но потвърди както 

предишните ни резултати за запазването на жизнеспособността на 

водораслите в такива проби за 20-годишен период, получени на 

базата на музейни проби от Близкия Изток (*STOYNEVA 2000c), така и 

малкото данни на други автори за дългосрочен престой и преживяване 

на трайни стадии на отделни водорасли (BRISTOL 1919, 1920; FRITSCH 

1922; FRITSH & HANES 1923; FRAYMONTH 1928; LIPMAN 1941; BECQUEREL 

1942; VOGEL 1955; HILTON & TRAINOR 1963; PARKER ET AL. 1969; 

ТRAINOR 1970, 1985; ДРАГАНОВ, ДИМОВА 1971; TRAINOR & GLADYCH 

1995). Получените резултати от изследването на новосъбраните и 
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музейните проби показват интересния характер и голямото 

потенциално биоразнообразие на почвената алгофлора на България, а 

също така и необходимостта от нейното подробно проучване с 

културални изследвания и нови молекулярни и микроскопски методи. 

Освен това, получените резултати потвърждават изключителната 

жизнеспособност на водораслите в почвите и възможностите за 

изследване на музейни почвени образци като своеобразен архив на 

биоразнообразието. 

 

4.6. АЕРОФИТОН 

 

Представен е Анотиран списък, който съдържа 29 вида от 22 

рода на 4 отдела (Cyanoprokaryota - 12 вида от 8 рода; Ochrophyta -  2 

вида от 2 рода; Chlorophyta - 13 вида от 8 рода; Streptophyta - 2 вида от 

2 рода). Всички публикувани находища са новопроучени и 

практически са нови за всички установени таксони. В изследваните 

бронзови повърхности в центъра на София не са установени 

аерофилни фототрофи.  

Сред видовете в изследваните проби от аерофитона според 

известните ни литературни данни няма ендемични представители, но 7 

от тях се отличават по морфологически и екологически 

характеристики от описаните досега таксони и са потенциално нови 

за науката (Chrooococidiopsis sp., Phormidium sp. 1, Phormidium sp. 2, 

Coccomyxa sp. 2, Hormidiospora sp., Muriella sp., Trentepohlia sp., 

Stichococcus sp.). Те изискват допълнителни (вкл. генетически) и 

повторни анализи, с иницииране на зооспорогенеза и полов процес 

или продуциране на безполови (вкл. вегетативни) спори (беоцити, 

наноспори, акинети и др.) и проследяване равнините на делене. 

От установените таксони нови за България са 5 рода  и 10 вида. 

Таксономически бележки са дадени за 28 вида (Cyanoprokaryota - 12; 

Ochrophyta -  1; Chlorophyta - 13; Streptophyta - 2), фигури – за 6 вида 

(Cyanoprokaryota – 1; Ochrophyta -  1; Chlorophyta – 4), екологически 

предпочитания и разпространение – за 16 вида (Cyanoprokaryota - 6; 

Ochrophyta -  2; Chlorophyta - 7; Streptophyta - 1), коментари – за 7 

(Ochrophyta - 2; Chlorophyta - 4; Streptophyta - 1). 

При изследването на аерофитона на Белоградчишките скали беше 

тестван нов пряк метод за събиране на материалите и бяха доказани 

предимствата му както по отношение на елиминиране на загуби на 

видове и получаване на морфологически недеформирани екземпляри, 

така и по отношение на икономиите на време, труд и материали при 

култивирането (*GÄRTNER ET AL. 2010): 
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При проведените от нас изследвания с директно микроскопиране 

и в култури на материалите от Копривщица и от района на Трън беше 

установено развитие както в лихенизирано, симбионтно, така и в 

свободно, апосимбионтно състояние на вида Treuboxia arboricola от 

зелените водорасли (*GÄRTNER & STOYNEVA 2003; *STOYNEVA & 

GÄRTNER 2009). Развитието само в свободно, нелихенизирано 

състояние на единични клетки от него беше установено по стените на 

пещерата Проходна (*STOYNEVA & GÄRTNER 2009) и в почвена проба 

от района на Белоградчик (МАНЧЕВА 2013). Съществуването на 

представители на този род в свободно състояние дълго е дискутирано, 

но се приема за невъзможно от много водещи специалисти-

лихенолози (вж. AHMADJIAN 2001). Но има още няколко съобщения, 

направени на основата на култивиране в комбинация с директно 

микроскопиране за развитието на T. arboricola в нелихенизирано 

 

. 

 

състояние (BUBRICK ET AL. 1984; GÄRTNER 1985; ВАССЕР И ДР. 1988; 

KAPUSTA & KOVACIK 2000; MIKHAILYUK ET AL. 2001). За разлика от T. 

arboricola, Trebouxia excentrica (понастоящем – Asterochloris 

excentrica) е намерен само лихенизиран. В резултат на анализа на 

събраните материали е допусната възможността T. arboricola да се 

развива като симбионт в лишейния род Lepraria (Lepraria cf. 

neglecta (Nyl.) Lettau - *GÄRTNER & STOYNEVA 2003), чиито 
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фотобионти са почти непознати (WIRTH 1995, 2013). Бъдещи по-

подробни изследвания със сборове от различни местообитания и от 

повече райони в страната, несъмнено ще допринесат за изясняването 

на тези въпроси. Наличието в България на зеленоводорасловия вид 

Apatococcus lobatus е доказано с културални изследвания (*GÄRTNER 

& STOYNEVA 2003; *STOYNEVA & GÄRTNER 2009). Развитието в 

културите показва наличие на еднакви по отношение на цитологични 

признаци клетки (един голям париетален наделен хлоропласт без 

пиреноид, който в старите клетки се дели на две и видимо обхваща 

ядрото), но в същото време материалите от София и Копривщица имат 

известни разлики в морфологическата организация в сравнение с тези, 

събрани в ждрелото на река Ерма до град Трън: първите формират 

сарциноидни диадни и тетрадни структури, а последните образуват 

къси филаменти от 3-4 клетки. Това предполага перспективност на 

генетически и биохимически изследвания на събраните материали. Но 

и в двата случая е установено развитие в културите на еднотипни 

единични клетки на A. lobatus.  

Сред определените в пробите от аерофитона родове и видове има 

представители на следните екологически подгрупи: епилити (16), 

ендолити/хазмофити (7), и епи- и ендолити (6). Както се вижда, най-

много са типичните епилити, което е съвсем очакван резултат, като 

се има пред вид начинът на събиране на материалите и ориентирането 

към тях по цветните видими петна по субстратите. За първи път като 

ендолити от Белоградчишките скали се съобщават представители 

на родовете Coccomyxa, Murriella, Desmococcus, Hormidiospora, 

Trentepohlia и Hantzschia. Повечето ендолити се срещат само в по 

един пункт, като в него образуват самостоятелни слоеве във 

вътрешността на камъните.  

За по-голямата част от видовете е потвърдено известното 

досега развитие. Например в привходната част на пещерата Проходна 

е установена както типичната форма на цианопрoкариотния вид 

Gloeocapsa aeruginosa, така и една негова особена форма с 

гранулирани влагалища, което съотвества на описаното още от 

GEITLER (1932) широко разпространение на вида по влажни 

варовикови скали и като основна съставна част на т.нар. Tintenstrich-

флора. Но за някои от видовете (освен споменатите по-горе ендолити) 

е посочено развитие в ново местообитания или на нови субстрати. 

Например в привходната част на пещерата Проходна в района на 

Карлуково по влажни скали са установени Chlorella minutissima и 

Chloroidium ellipsoideum, досега съобщавани само за почви 

(последният - и като епифлеоден HANAGATA ET AL. 1997), а 

Desmococcus olivaceus е намерен не само по влажни скали, но и върху 

стъкло (вж. детайли в Анотирания списък).  
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Почти всички установени про- и еукариотни водорасли се 

отнасят към широко разпространени родове, често наричани, 

обикновени (например ETTL & GÄRTNER 1995, 2014; *СТОЙНЕВА И ДР. 

2012). Сред материалите бяха намерени представители на родове, 

които все още са малко познати в световен мащаб, но това се дължи 

по-скоро на факта, че често те са пропускани в пробите, обработвани 

от различни автори и са малко проучени, отколкото, че са 

действително рядко срещани (например Hormidiospora, Vischeria). 

Така например от един пункт от повърхността на скалите в района на 

Белоградчик бе изолиран щам на вида Vischeria stellata, който е 

описан от почви. Неговото развитие е изключително рядко познато в 

световен мащаб (ETTL & GÄRTNER 1995, 2014), а освен това той се 

отнася към много редкия и слабо познат страменопилов клас 

Eustigmatophyceae. Поради това клетките на изолирания щам бяха 

изследвани и в ултраструктурно отношение и бе проследено неговото 

размножаване. При това: а) беше потвърдено размножаването на род 

Vischeria с автоспори – факт, наблюдаван дотогава 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 



 

78 

 

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, най-вероятно, са с липиден характер, а други са с непознат 

химически състав. 

Интересен резултат, получен при изследването с култури на 

аерофитона в различни пунктове и райони у нас, и особено в района на 

Белоградчишките скали, е общото преобладаване на видовете 

еукариотни водорасли (предимно от зеленото еволюционно 

направление) 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 (за подробности вж. *СТОЙНЕВА И ДР. 2012). Обяснението за 

преобладаването на еукариотните водорасли може да се крие в две 

причини: а) авторите, изследвали досега целенасочено ендолити, са 

били предимно специалисти-таксономи на цианопрокариотите; б) 

особености на климата и субстрата в изследвания скален феномен. За 

потвърждение на втората хипотеза е необходимо натрупването на 

значително повече данни за ендолитите в различни райони на света и 

България в частност и от разнообразни субстрати. В полза на втората 

хипотеза са единственото съобщение за двукратно преобладаване на 

зелените водорасли над синьозелените по генетически типове (57 и 23 

съответно) само в едно от изследваните съобщества от Скалистите 

планини, което се развива в пясъчници (WALKER & PACE 2007) и 

общото приемане за по-широко разпространение на синьозелените 

водорасли по алкалните варовити скали (предимно по повърхността 
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под формата на тинтинщрихи) в сравнение с по-киселите пясъчници 

(*ТЕМНИСКОВА И СТОЙНЕВА 2011а). Не търсим причината в характера 

на средата за култивиране поради факта, че времето, през което е 

проведено култивирането, е повече от достатъчно, за да позволи 

развитието на представителите и на про- и на еукариотите.  

Независимо от относително малкия брой установени таксони, 

няколкото проучени находища показват перспективността на 

проучванията на водораслите от аерофитона в България, особено при 

комбинирано използване на различни методи на изследване (вкл. 

електронномикроскопски, молекулярно-генетически, култивиране).  

 

4.7. СПЕЛЕОФИТОН 

 

При анализа на пробите от стените на влажната пещера 

Леденика, първата отворена за посещения  пещера у нас, редовно 

осветявана от 17.09.1961 г. до 1996 г. с 1000-ватови лампи с диаметър 

0.8 м, беше установено масово развитие на бриофити, а водораслите 

бяха намерени сред тях във вид на единични клетки, филаменти или 

фрагменти от талуси по сталактите и стените, с изключение на по-

обилния налеп по стените на малкото осветено водоемче „Езерцето“ 

(*STOYNEVA ET AL. 2002). В пробите общо бяха установени 17 вида и 1 

разновидност от 15 рода на 4 отдела (*STOYNEVA ET AL. 2002), 

представени тук в Анотиран списък: Cyanoprokaryota – 8 вида от 6 

рода; Ochrophyta -  4 вида от 4 рода; Chlorophyta - 3 вида и 1 

разновидност от 4 рода; Streptophyta - 1 вид.  

Нови за флората на България са 1 род, 4 вида и 1 

разновидност. Таксономически бележки са дадени за 5 таксона 

(Cyanoprokaryota – 3, Chlorophyta – 2), Екологически предпочитания 

и разпространение – за 5 (Cyanoprokaryota – 3, Ochrophyta – 1, 

Chlorophyta – 1). Според достъпната ни спелеоалгологическа 

литература (GÄRTNER & STOYNEVA in prep.) три от посочените 

таксони не са съобщавани за спелеофитона: Xanthonema 

ulotrichoides, Palmella miniata var. aequalis, Klebsormidium dissectum. 

Някои от установените от нас водорасли (и особено 

цианопрокариотите) са приемани в различен обем от различните 

автори и не всички сравнения с предишни данни са коректни. Във 

всички случаи, може да се твърди, че намерената комбинация от 

видове и разновидности, не е била съобщавана в такъв вид, a повечето 

от таксоните не са публикувани за наши пещери. Възможно е 

причината за това да се крие в осветяването на пещерата, поради което 

най-коректно е отнасянето на установените водорасли към т.нар. 

„лампова“ пещерна флора. Данни за такъв тип флора в пещери, 

които са туристически обекти, дават и други автори (PADISÁK ET AL. 
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1984; RAJCZY ET AL. 1984; P.-KOMÁROMY ET AL. 1985 и др.), но в техните 

изследвания най-масовите видове са от синьозелените водорасли, а 

синьозелените и зелените са представени с почти еднакъв брой видове 

– 11 и 10, съответно. Отбелязаните разлики може да се дължат както 

на спецификата в микроклимата на пещерата Леденика (относително 

висока въздушна влажност и ниски температури - *STOYNEVA ET AL. 

2002), така и на значително по-големия брой изследвани пунктове и 

по-продължителния период на изследване на цитираните по-горе 

автори в сравнение с нашето пилотно изследване, направено въз 

основа на еднократно експресно посещение по молба на Българския 

туристически съюз (секция Враца) и Българската Федерация по 

спелеология. Полученият резултат за обилното развитие на растения в 

Леденика подсказа наличието на сериозен проблем в пещерите, 

които са обект на туристически посещения, причинен от 

осветяването и променените микроклиматични условия, и 

необходимостта от действия за преодоляването му (*STOYNEVA ET 

AL. 2002). В този случай сериозният антропогенен натиск води до 

промяна в автохтонното биоразнообразие и подмяна на 

естествената пещерна алгофлора с вероятна загуба на видове, 

които дори не са били проучени. 

 

4.8. СИМБИОНТНИ ВОДОРАСЛИ (ВКЛ. ЕНДОФИТОН) 

 

В хода на проведените изследвания са установени два типа 

симбионтни водорасли:  

А. Лишейни симбионти - фотобионти 

В пряко изследваните живи проби и в културалните проби от 

гранити и варовици в районите на Трън, София, Карлуково, 

Копривщица и Сребърна са установени 10 лишеи (*STOYNEVA – CIT. IN 

IVANOV 1998; *GÄRTNER & STOYNEVA 2003; *STOYNEVA & GÄRTNER 

2009) и съответно техните фотобионти, проверени от нас чрез пряко 

микроскопиране и сравнени с данните на WIRTH ET AL. (2013).  Oсвен 

това, сред лишеите като апосимбионтни са намерени Apatocococus 

lobatus, Trebouxia arboricola, Trentepohlia aurea и е предположена 

възможността за развитие на Trebouxia arboricola като фотобионт в 

праховидните талуси на Lepraria cf. neglecta (Nyl.) Lettau (*GÄRTNER & 

STOYNEVA 2003).  

Б. Ендосимбионтни водорасли в растения (вкл. в 

цианопрокариоти): 

Към водораслите-ендофити, развиващи се в други растения, се 

отнасят три анотирани отделно вида от два отдела (Тrichormus azollae 

(Strasburger) Komárek et Anagnostidis 1989, Myxochrysis sp., Myxochloris 

sphagnicola Pascher 1930 – вж. текста по-долу) и намерените от нас 
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материали от цианопрокариотa Pseudanabaena mucicola и от 

жълтозеления капсален вид Heterogloea pyreniger и вероятно поне част 

от установените в свободно състояние екземпляри от 

цианопрокариотите Cyanarcus sp., Leptolyngbya lagerheimii, 

Pseudanabaena galeata, Pseudanabaena limnetica, които се приемат за 

развиващи се в слизта на други водорасли и вторично попаднали в 

планктона. Такива видове са и широко разпространените хлорофитни 

видове Oocystis elliptica (incl. f. minor) и Oocystis solitaria, които са 

познати главно като развиващи се в свободно състояние, но са 

съобщени и от слизта на Gloeocapsa montana по влажни скали на 

височина ок. 200 м в Асам (BISWAS 1934; PHILIPOSE 1967). Не е ясна 

екологията на двата намерени от нас вида Aphanocapsa parasitica от 

цианопрокариотите и зеления Chlamydomonas dinobryonis. Те са 

познати като развиващи се в къщичките на златистия род Dinobryon, 

без да е доказано дали това развитие в ендофитно или паразитно. За 

момента условно приемаме, че тези два вида водорасли, развиващи се 

във водорасли от друга таксономическа група, са от т.нар. водораслови 

консорциуми. Всички изброени по-горе видове са намерени във 

фитопланктонни проби, поради което са били отчитани заедно с 

фитопланктонните видове при оценките на таксономическия състав 

(вкл. новите видове за страната) и биомасата на фитопланктона и в 

настоящата работа са включени в списъка на хидролимнофитона със 

съответните коментари.  

За първи път в България е намерено и доказано в култура 

развитието на жълтозелени водорасли от амебовиден тип с 

установяването на ендофитния Myxochloris sphagnicola в хиалинните  
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клетки на сфагновия мъх Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw. 

(*STOYNEVA & NACHEVA 2001). Впоследствие видът е намерен в 

торфищни проби, съдържащи фрагменти от талуси на бриофити с 

хиалинни клетки, в северната част на Пирин. Във фиксирани проби с 

части от сфагнови мъхове от същото находище са намерени 

характерни амебовидни талуси на златистия род Myxochrysis, който 

досега също не е бил установяван в България. Отношенията му със 

сфагновите мъхове, както и тези на Myxochloris sphagnicola, въпреки, 

че се приемат за ендофитни, не са изяснени и се нуждаят от 

проучване.  

Потвърдено е установеното преди от нас (СТОЙНЕВА 1991) 

развитие на азотфиксиращата симбионтна система Azolla-Trichormus в 

резервата Сребърна, като е отбелязано амфибийното и развитие в 

краищата на плитководни участъци и по преовлажнена почва при 

оттеглени води (*STOYNEVA 1995b).  

В растенията са намерени общо 13 таксона (Cyanoprokaryota – 

7, Ochrophyta – 3, Chlorophyta – 3), като за три от тях в този раздел са 

дадени таксономически бележки, за два – екологическите 

предпочитания и разпространение, фигури – за един. За два са 

дадени непубликувани находища, за два – публикувани, като за 

един от тях находището е потвърдено. Само в едно находище е 

намерен един таксон, което по-скоро е резултат на липсата на 

целенасочени изследвания, отколкото на действиелно рядко 

разпространение.За останалите десет таксона данните са представени 

в раздела за фитопланктона. Сред ендофитите не са установени 

представители на два отдела - Rhodophyta и Streptophyta.  

Общо като ендосимбионтни (ендофитни и фотобионтни) са 

установени 20 таксона (Cyanoprokaryota – 8, Ochrophyta – 3, 

Chlorophyta – 9), сред които в растенията преобладават 

цианопрокариотите, а в лихенизираните гъби – хлорофитите, 

предимно от род Trebouxia. Негови видове са намерени и в 

апосимбионтно състояние сред лишейни талуси.  

Сред намерените водорасли нови за алгофлората на страната са 

2 рода и 2 вида от отдел Ochrophyta, но, най-вероятно, с разширяване 

на обсега на обектите на проучванията и на използваните методи, 

тяхната бройка в страната ще бъде увеличена. 
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4.9. ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ, ПРЕДСТАВЕНИ ПО 

ЕКОЛОГИЧЕСКИ ГРУПИ 

 

А. При изследване на екологическата група на хидрофитона-

фитопланктона  

 са проучени 161 повърхнинни водоеми от 157 типа, за 65% от 

които досега не е имало данни за биоразнообразието, 38% са с 

консервационен статут по международното и националното ни 

законодателство, а 35 (т.е. 24% от всички) са включени в предложения 

с наше участие Червен списък на българските влажни зони  

  В тях са установени и анотирани общо 1284 вида, 81 

разновидности и 28 форми от 375 рода на 7 отдела на 7 отдела 

(Cyanoprokaryota, Euglenophyta, Pyrrhophyta, Chlorophyta, Streptophyta, 

Cryptophyta, Ochrophyta), сред които преобладават зелените водорасли 

(723 таксона от 199 рода), следвани от цианопрокариотите (250 

таксона от 83 рода). 

 Таксономически бележки са дадени за 1063 (т.е. 76%) от всички 

таксони, а фигури – за 140 (т.е. за 10%). Допълнен е жизненият цикъл 

на все още приемания от много автори за фитопланктонен вид 

Ducellieria chodatii, отнeсeн в съвременните системи към 

страминипиловите оомицети. 

 По-голямата част от установените водорасли (74%) са 

еупланктери, 14% са псевдопланктонни, а 12% са метафитонни. 

 Броят на тератологическите форми сред фитопланктерите е 

много малък (<1%). Те са намерени сред представителите на едни от 

най-широко разпространените в цял свят родове Scenedesmus (s.l.), 

Pediastrum (s.l.) и Tetraëdron, но се появяват рядко само в стресирани 

водоеми със сериозни нарушения. Поради което е предложено 

използването на наличието на такива форми за практически експресни 

оценки на състоянието на водоемите. 

 За 1194 вътреродови таксона (т.е. за 86% от всички установени) 

са дадени публикувани находища, а за 257 таксона (т.е 18% от всички) 

публикуваните от нас находища са потвърдени. Непубликувани 

находища са дадени за 734 вътреродови таксона, т.е. за 53% от всички 

установени. 

 Нови за страната са 1 клас, 84 рода, 466 вида, 28 разновидности 

и 9 форми, а от тях един вид зелени кокални водорасли е нов за 

науката.  

 Относително висок е делът на фитопланктерите (548 таксона, 

или 39%), намерени само в по едно находище, което позволи 

предлагането като редки видове с потенциална консервационна 

значимост на 241 от тях и направата на опит за оценка на преноса на 

водораслите с различни транспортни агенти. 
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 Оценени са 2 вида цианопрокариоти като инвазивни и е 

посочено разпространението им в страната. Резултатите от 

дългогодишните проучвания на фитопланктона в българските водоеми 

показват, че не-местните видове могат да се появят случайно в някои 

от водоемите, но продължават да се развиват и дори да предизвикват 

промени/цъфтежи в тези от тях, които вече са били уязвени, 

стресирани системи в резултат на чести нарушения. 

 В типично сладководните (лимничните) водоеми, които са 91% 

от всички проучвани, са установени 1288 вътреродови таксони (1182 

вида, 81 разновидности и 25 форми) от 349 рода на 7 отдела. Това са 

92% от всички установени видове, разновидности и форми и 93% от 

всички родове. 

 В несладководните (халинните) континентални водоеми по 

Черноморското крайбрежие, които съставляват ок. 9% от всички 

изследвани, са установени 347 вида, 12 разновидности и 3 форми и 

165 рода на 7 отдела. Това означава, че в халинните водоеми са 

представени само 26% от вътреродовите таксони (362) от общия видов 

състав на фитопланктона и 44% от родовете в него. Само във 

водоемите с халинни води са намерени 85 таксона (78 вида, 6 

разновидности и 1 форма) и 25 рода от 6 отдела, т.е. 6% от всички 

вътреродови таксони и 7% от всички родове.  

 Общи за двата типа водоеми са 250 вътреродови таксона (242 

вида, 7 разновидности и 1 форма) от 7 отдела (т.е. 18% от 

установените) и 137 рода (т.е. 37% от установените), което е 

значително повече от специфичните за халинните води таксони и най-

вероятно показва по-широката пластичност и по-голямата 

толерантност на редица видове, приемани досега за типично 

сладководни. 

 Екологическите предпочитания и разпространение са дадени за 

1233 таксона, т.е. за 89% от всички, Коментари, свързани с 

несъответствие между посочените в литературата данни и 

установените от нас местообитания и находища, с противоречия в 

самата литература или, по-рядко,  с други интересни факти, са дадени 

за общо 143 вътреродови таксона, т.е. само за 10% от всички намерени 

 Анализирани са случаите на поява на устойчиви равновесни 

групировки наред причините за тях и техните доминанти и 

продължителност на доминиране, като е доказано, че те са много 

редки в плитките български водоеми. Те са били установени само при 

хипертрофни условия в стресирани водоеми и във водоеми с чести 

нарушения и са били свързани с летния-късно-летния период на 

годината. Получените резултати дават основание да се твърди, че 

теоретическата концепция на SOMMER ET AL. (1993), според която 

нарушенията в средата и вътре в системата могат да предотвратят 
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установяването на равновесни състояния, трябва да се прилага много 

внимателно към плитки екосистеми и дори може да се предположи, че 

понякога самите нарушения и стрес-факторите могат да доведат до 

появата и задържането на устойчивите състояния. 

 Анализирана е ролята на зелените и синьозелените водорасли, 

техните доминанти, субдоминанти и обилни видове и ролята им в 

устойчивите групировки. Доказани са нови, неописани досега 

комбинации от видове, вкл. доминиращи.  

 На базата на корелации с параметрите на средата е оценено 

разпространението на зелените водорасли (вкл. по численост и 

биомаса) в крайчерноморските влажни зони и са анализирани 

възможностите за ординация на водоемите по видовия им състав.  

 Направени са шаблони на местообитанията на количествено 

значими планктонни зелени водорасли и е показано, че  дори 

таксоните в рамките на един вид, един род, едно семейство или един 

разред имат различни изисквания или толерантност към параметрите 

на средата и трофичното състояние на водоемите. 

 Оценени са фитопланктерите в избрани водоеми по 

функционални групи и са описани няколко техни несъобщавани 

досега комбинации. 

 Оценени са дългогодишните промени в биоразнообразието на 

фитопланктерите в Сребърна в хода на процесите на еутрофикация и 

при последвалата възстановителния процес олиготрофикация, при 

което е доказано, че възстановяването на биоразнообразието няма  

огледален характер и практически не е пълно. 

 Направен е анализ на възможностите за използване на 

биоразнообразието на фитопланктона за оценка на състоянието на 

водоемите у нас на базата на разработени фитопланктонни проби, 

двукратно събрани през летните месеци на 2011 и 2012 г. от 49 

български езера и язовири за нуждите на мониторинговата програма 

на МОСВ. Оценени и сравнени, вкл. с помощта на корелационен 

анализ, са резултатите от оценките по различни индекси и параметри 

(на ТУНМАРК, НИГАРД, ВЕБЕР, ПАДИШАК И ДР., ШЕНЪН-УИВЪР, ПИЕЛУ, 

МАРГАЛЕФ И СИМПСЪН и са показани необходимостите от уточняване и 

актуализиране на индексите и тяхното скалиране, на самата 

класификационна система по типология Б и идентифицирането на 

референтните състояния. Предложени са промени в досегашните 

протоколи за оценки с мотивирано изрично настояване за включване 

на всички видове в показателя %Cyanobacteria при оценките и за 

преразглеждане на използването на индекса на КАТАЛАН.  

 В мониторинговите летни проби от 49 водоема през 2011-2012 

г. са установени представители на 26 от общо 32 известни в света 

функционални групи и са направени предварителни изчисления, които 
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показват перспективността на използването им за оценки на 

състоянието на водоемите.  

 Посочено е общото състояние на мониторираните водоеми и с 

оглед нуждите на практиката са очертани най-проблемните от тях по 

наша експертна оценка и по обща оценка на състоянието. 

Новосъбраните мониторингови данни потвърждават направените по-

рано с  наше участие предложения за включване на някои от 

проучваните водоеми в Червения списък на българските влажни зони 

в различни категории според степента на тяхната застрашеност. 

 Сравнени са статистически резултатите от едновременен 

мониторинг през 2011-2012 г. по два биологични елемента според 

РДВ – фитопланктон и макрофити (вкл. водорасли) - на 19 водоема, 

класифицирани в категорията „езеро“ по нашето национално 

законодателство, чийто екологически статус/потенциал е оценен по 

действащите нормативни документи. Те показват съществени 

отклонения в крайната оценка, при която има съвпадение само в 20%. 

Посочени са причините за тези разлики и необходимостта от 

актуализиране на типологията и системата на оценяване, използвана в 

българското законодателство. 

 При изследване на избрани в резултат на предишни наши 

изследвания проби е доказано наличие на цианотоксини в значими 

влажни зони (Дуранкулашко езеро, Шабленско езеро, Вая и др.), сред 

които има микроцистин със специфична, неописана досега 

абсорбционна характеристика. 

Б. При изследване на екологическата група на хидрофитона-

лимнофитобентоса 

 са проучени 38 различни по характер и местоположение 

водоеми в страната, 48% от които са части от защитени природни 

територии и 18% са обекти на Червения списък на влажните зони на 

България. За 68% от проучените водоеми до този момент няма 

публикувани данни за биоразнообразието. 

 Анотирани са 108 вида, 3 разновидности и 2 форми от 51 рода 

на 5 отдела (Cyanoprokaryota, Chlorophyta, Streptophyta, Cryptophyta, 

Ochrophyta), сред които преобладават зелените водорасли, следвани от 

цианопрокариотите и родофитите (последните с равно участие). 

 Публикувани находища са дадени за 94 таксона (т.е.за 83%), а 

непубликувани - за 31 (т.е. за 27%).  

 Нови за алгофлората на България са 4 рода, т.е. 8% от всички 

анотирани и 9% от лично намерените. Новите видове са 16 (т.е. 15% от 

всички анотирани и 20% от намерените от нас видове), сред които 

един инвазивен, а новите разновидности са 2 (т.е. 100% от 

намерените). 
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 За първи път е установено развитие на сладководни кафяви 

водорасли в България и е описано разпространението на асоциацията 

Hildenbrandia rivularis - Heribaudiella fluviatilis. 

 Cамо в по едно находище, публикувано или непубликувано, 

намерени лично от нас са 57 таксона. Това са 50% от всички 

анотирани таксони и 70% от намерените от нас. Сред тях е и 

инвазивният в Eвропа тропически вид Compsopogon coeruleus. Броят 

на таксоните с едно находище е по-голям (71), когато се добавят 

данните на други автори за неустановените от нас таксони.  

 Сред анотираните, консервационно значимите таксони са 34: 

регионално изчезнали – 6, критично застрашени – 4, застрашени – 4, 

почти застрашени – 4, уязвими – 7 и с недостатъчно данни – 9. Те са 

в предложения с наше участие Червен списък на българските 

макрофитни водорасли, като за всеки е дадена формулата за 

консервационния му статус.  

 Таксономически бележки са дадени за 56 таксона, т.е. за 50% от 

анотираните, а фигури – за 12, т.е. за 11% от тях. 

 Само в две изследвани проби (от фитобентоса на река Дунав) са 

намерени тератологически ценобии на род Scenedesmus s.l.   

 Екологическите предпочитания и разпространение са посочени 

за 52 таксона, т.е. за 46% от анотираните, а коментар – за 12 от тях, т.е. 

за 11%.  

 Определени като доминантни обрастатели в напоителните 

канали на Ханово и Сестримо са зелените нишковидни макрофитни 

водорасли от родовете Cladophora, Oedogonium и Ulothrix, а Ulva 

intestinalis - в басейните на Поморийското езеро.  

 Общо в лимничните водоеми са установени 102 таксона, а в 

халинните водоеми - 14 вида, от които само 3 вида зелени водорасли 

са общи със сладководните. 

В. При изследване на екологическата група на хидрофитона-

халофитобентоса пред българския бряг на Черно море  

 са анотирани 80 вида, 1 подвид и 2 разновидности от три 

отдела (Rhodophyta, Ochrophyta – Phaeophyceae; Chlorophyta), сред 

които водораслите от червената еволюционна линия преобладават 

съществено.  

 Общо сред посочените видове консервационно значимите 

таксони са 50, включени в изготвения с наше участие Червен списък 

на българските макрофитни водорасли като за всеки таксон е дадена 

формулата за консервационния му статус. 

 Таксономически бележки са дадени за 20 таксона, а 

фигури/таблици – за 9. 
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 Почти всички находища са представени по публикувани данни, 

а непубликувани данни са включени за 4 вида, но всички те са от 

известни за тях райони и субстрати.  

 Коментари са направени за 42 таксона (50% от всички) като 

нови спрямо известното досега са посочването на нови субстрати за 7 

и на 2 таксона за нов район -  Созополския. 

 Химическите анализи на летливи компоненти на червени 

водорасли са показали разлики в състава на 2 вида спрямо останалите 

представители на техните родове, а по-късно тези видове са били 

обекти на таксономичекси трансформации от други автори. Показано 

е, че съставът на въглеводородите може да се използва като 

хемотаксономичен маркер при червените водорасли. 

Г. При изследване на екологическата група на термофитона  

 са анотирани 16 таксона от 14 рода на 3 отдела 16 (Chlorophyta, 

Streptophyta, Ochrophyta) от 5 термални системи. 

 Таксономически бележки са дадени за 11 таксона, фигури – за 

9, екологически предпочитания и разпространение – за 6, а коментар е 

направен за 1 вид. 

 Публикувани са нови находища за 12 от тях (т.е. за 75%), а за 

два таксона охрофити са дадени непубликувани находища.  

 Нови за термалните местообитания, според достъпната ни 

световна литература, са 7 вида (3 от Chlorophyta, 3 от Streptophyta и 1 

от Ochrophyta).  

 Анализиран е ултраструктурно и е определена видовата 

принадлежност на нов термофилен щам на род Chlorella с висока 

биологична активност.  

 Доказана е важната роля на зелените водорасли в термалните 

ни местообитания (които формират до 50% от алгофлората или дори 

са единствените в нея) и е оценено разпределението им според 

температурата на водата. Най-високата температура, при която е 

видяно обилно развитие на зелени водорасли, е 30 oC, независимо от 

това, че те са намирани и при по-високи температури (до ок. 54 оС). 

 Показан е дизюнктивният характер на разпространението на 

видовете зелени водорасли, повечето от които (55 таксона, т.е 68%) са 

установени само в едно находище, 11 таксона – в две находища, а в 3-

4 находища са били намерени само Scenedesmus communis и 

Hydrodictyon reticulatum. С най-широко разпространение са 

стерилните нишки на Spirogyra и Zygnema 

 В резултат на проведените от нас проучвания два обекта 

(термалните извори Железница и гейзерът в Сапарева баня) и един вид 

зелени водорасли (Chaetomorpha herbipolensis) са включени съотетно в 

изготвените с наше участие Червен списък на българските влажни 
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зони и Червен списък на българските макрофитни водорасли, 

съответно  в категориите критично застрашен, уязвим и с 

недостатъчно данни.  

 Посочена е заплахата от загуби в биоразнообразието на 

екстремофилите термофили, преди то да е достатъчно добре проучено, 

поради пълно унищожаване или фрагментация на термалните 

местообитания. 

Д. При изследвания с култури на екологическата група на 

едафофитона са 

 проучени 6 находища, за които досега няма данни за 

биоразнообразието на водораслите. 

 анотирани са 16 вида и 2 форми от 16 рода на 4 отдела 

(Cyanoprokaryota; Ochrophyta; Chlorophyta; Streptophyta). 

 Описана е нова форма, а нови за България са 3 рода, 5 вида и 1 

форма. 

 Потвърдено е рядко документираното в света размножаване на 

Klebsormidium dissectum с акинети. 

 За 13 от установените вътреродови таксони (т.е. 72%) са дадени 

таксономически бележки, фигури са приведени за 10, а екологически 

предпочитания и разпространение – за 12 (т.е. 75%). 

 За 10 вътреродови таксона са дадени публикувани находища. 

Непубликувани са находищата на 10 таксона, от които за 8 таксона 

находищата са нови. 

 Cамо в по едно находище са намерени 13 таксона, т.е. 81% от 

всички установени.  

 Като редки, въз основа на известното и обобщено по основни 

литературни данни разпространение, а също така и по нашите лични 

наблюдения и резултати, тук посочваме 4 таксона, които са рядко 

съобщавани в световен мащаб и един е рядък за Европа. 

 Анализирането на музейната проба от хербариен материал, 

престояла във въздушно сухо състояние почти 20 години, не само 

изяви нови за страната и редки в глобален и континентален мащаб 

видове зелени водорасли, но потвърди предишните ни резултати за 

запазването на жизнеспособността на водораслите в такива проби за 

20-годишен период, получени на базата на музейни проби от Близкия 

Изток. 

 Е. При изследвания с култури на екологичната група на 

аерофитона  

 са проучени за пръв път и публикувани находища от 5 района 

(вкл. две защитени природни територии)  

 и са анотирани 29 вида от 22 рода на 4 отдела (Cyanoprokaryota, 

Ochro-, Chloro- и Streptophyta). 



 

90 

 

 Нови за страната 5 рода и 10 вида от два отдела 

(Cyanoprokaryota, Chlorophyta). 

 Таксономически бележки са дадени за 28 вида, фигури – за 6, 

екологически предпочитания и разпространение – за 16, а коментари – 

за 7. 

 Повечето установени водорасли  (17) са епилити, общите 

видове в ендолитни и в епилитни проби са 6, а за 12 вида от 12 рода е 

доказано ендолитно развитие. Повечето ендолити се срещат само в по 

един пункт, като в него образуват самостоятелни слоеве във 

вътрешността на камъните 

 За първи път като ендолити се съобщават представители на 

родовете Coccomyxa, Murriella, Desmococcus, Hormidiospora, 

Trentepohlia и Hantzschia.  

 Установено е общото преобладаване на видовете еукариотни 

водорасли (предимно от зеленото еволюционно направление) 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. 

 За по-голямата част от намерените видове е потвърдено 

известното досега развитие, но за 3 от видовете, познати като почвени 

е посочено развитие в ново местообитание – като епилити в 

аерофитона, а за един вид - на нов субстрат. 

 Доказано е на културален материал наличието в страната на 

видовете Apatocococcus lobatus (с морфологически разлики в 

организацията в различните местообитания) и Trebouxia arboricola, 

като за последния е документирано развитие в апосимбионтно 

състояние в три различни местообитания - явление, рядко 

установявано в световен мащаб и е допусната възможността да се 

развива като симбионт в лишейния род Lepraria, чиито фотобионти са 

почти непознати. 

 В резултат на анализа на събраните материали е допусната 

възможността Trebouxia arboricola да се развива като симбионт в 

лишейния род Lepraria, чиито фотобионти са почти непознати. 

 От много редкия и слабо познат страменопилов клас 

Eustigmatophyceae е изолиран и култивиран аерофилен щам на 

описания от почви вид Vischeria stellata. Проследено е неговото 

размножаване и той е изследван и в ултраструктурно отношение. При 

това: а) е потвърдена възможността за размножаване в рамките на 

рода с автоспори; б) с помощта на ТЕМ е доказано, че изпъкналостите 

на клетъчната стена са кухи, изпълнени с цитоплазма, а самата 

клетъчна стена е многослойна и че стените на младите автоспори 

първоначално са гладки; в) потвърдено е устройството на хлоропласта 
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с типичното за охрофитите подреждане на тилакоидите в снопчета, но 

с липса на опасваща ламела; г) доказано е наличието на пиреноид в 

автоспорите (което е съществена разлика със зооспорите) и е описана 

неговата ултраструктура: с матрикс непронизан от тилакоиди, но с 

външни страни 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, 

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 с липиден 

характер и с непознат химически състав. 

 При изследването на аерофитона на Белоградчишките скали е 

тестван предложеният с наше участие нов пряк метод за събиране на 

материалите и са показани предимствата му както по отношение на 

елиминиране на загуби на видове и получаване на морфологически 

недеформирани екземпляри, така и по отношение на икономиите на 

време, труд и материали при култивирането. 

Ж. При изследване на екологическата група на спелеофитона  

 са анотирани 17 вида и 1 разновидност от 15 рода на 4 отдела 

(Cyanoprokaryota, Chlorophyta, Streptophyta, Ochrophyta),  

 Те са публикувани от непроучвано находище за страната – 

пещерата Леденика - и оценени като „лампова пещерна флора“.  

 Таксономически бележки са дадени за 5 таксона, а 

Екологически предпочитания и разпространение – за 5. 

 Нови за пещерните местообитания, според достъпната ни 

световна литература, са 2 вида и 1 разновидност от трите отдела.  

 Нови за флората на България са 1 род, 4 вида и 1 разновидност. 

З. При изследване на симбионтните водорасли  

 са установени два типа ендосимбионти: ендофити и 

фотобионти. 

 Общият брой симбионти е 20 от 3 отдела (Cyanoprokaryota, 

Ochrophyta, Chlorophyta), сред които сред ендофитите (13, които са 

намерени предимно във фитопланктона), преобладават 

цианопрокариотите, а в лихенизираните гъби – хлорофитите, 

предимно от род Trebouxia. Негови видове са намерени и в 

апосимбионтно състояние сред лишейни талуси.  

 Таксономически бележки са дадени за 3 таксона, фигури – за 1, 

а екологически предпочитания и разпространение – за 2.  
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 Публикувани находища са дадени за 2 таксона, като за един от 

тях то е потвърдено, а непубликувани находища – също за 2 таксона. 

Само в едно находище е намерен един таксон, което по-скоро е 

резултат на липсата на целенасочени изследвания, отколкото на 

действително рядко разпространение. 

 Нови за алгофлората на страната са 2 рода и съответно 2 

амебовидни вида от отдел Ochrophyta. 

 

4.10. OБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

 За настоящия труд са проучени 238 основни обекта (161 

влажни зони от 157 типа за фитопланктон и симбионтни водорасли, 38 

за лимнофитобентос, 4 за хидрохалобентос, 6 за термофитон, 19 за 

едафофитон, 9 за аерофитон, 1 за спелеофитон), от които са събрани 

4065 проби и са прегледани >12 000 препарата. 

 Анотирани са общо 1605 вътреродови таксона водорасли 

(1490 вида, 1 подвид, 86 разновидности, 25 форми и 3 морфотипа) от 

471 рода на 8 отдела от екологическите групи на хидрофитона (вкл. 

лимнофитопланктон, метафитон, лимно- и халофитобентос), 

термофитона, аерофитона, спелеофитона и едафофитона, и на 

симбионтните водорасли в широк смисъл. Те се разпределят по 

отдели както следва: Cyanoprokaryota - 263 вида форми от 88 рода; 

Rhodophyta - 62 вида от 35 рода, Cryptophyta - 26 вида и 1 формa от 6 

рода; Ochrophyta – 204 вида, 10 разновидности и 1 формa от 80 рода; 

Euglenophyta - 124 вида, 33 разновидности и 12 форми от 17 рода; 

Pyrrhophyta - 45 вида и 3 (морфо)типа от 18 рода; Chlorophyta - 566 

вида, 1 подвид, 21 разновидности и 5 форми от 201 рода; Streptophyta - 

198 вида, 22 разновидности и 3 форми от 27 рода. Разпределението 

по класове в рамките на отдел Ochrophyta е както следва: 

Chrysophyceae - 72 вида и 6 разновидности от 24 рода; Synurophyceae - 

21 вида и  2 разновидности от 3 рода; Tribophyceae - 73 вида, 2 

разновидности и 1 формa от 27 рода; Eustigmatophyceae - 6 вида от 3 

рода; Raphidophyceae - 6 вида от 3 рода; Phaethamniophyceae – 1 вид и 

1 род; Bacillariophyceae - 4 вида от 4 рода; Phaeophyceae - 23 вида от 17 

рода. 

 Най-подробно изследвана и най-богата в таксономическо 

отношение е подрупата на лимнофитопланктона – 1393 таксона от 

375 рода, а за първи път у нас в подгрупата на лимнофитобентоса 

и сред ендофитите са доказани съответно макроскопични 

сладководни кафяви водорасли и микроскопични амебовидни 

охрофити. 

 Нови за науката са един вид и една форма същински зелени 

водорасли, описани съответно от хидрофитона (Lobocystis michevii 
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Stoyneva) и едафофитона (Trochisciopsis tetraspora f. minor Gärtner et 

al.), допълнен e жизненият цикъл на все още приемания за 

фитопланктен вид Ducellieria chodatii, отнесен в съвременните 

системи към паразитните страминипилови оомицети. 

 Нови за България са един клас, 84 рода и 501 вътреродови 

таксона (467 вида, 25 разновидности, 8 форми и 1 тип), което е 31% 

от анотираните вътреродови таксони  и 18% от анотираните родове. 

 С прибавянето на новите таксони към известните до 2005 г. 561 

рода и 4923 вътреродови таксона (*ТЕМНИСКОВА И ДР. 2005), може да 

се твърди, че алгофлората на България е съставена от поне 645 

рода и 5424 вида, разновидности и форми на 8 отдела, с което 

приносът на настоящия труд се оценява на около 13% за родовете 

и 10% от вътреродовите таксони от известната за страната флора. 

 Представени са таксономически бележки за 1199 таксона, в 

които са посочени отклонения от размерите (вкл. са представени 

данни за разширяване на диапазона на размерите на няколко таксона) 

и са дадени нови и/или потвърдителни данни за ултраструктурата на 

вегетативни и размножителни клетки, както и за начините на 

размножаване и др.  

 За 186 вътреродови таксона са дадени фигури, сред които 

оригинални протоколни рисунки, макро- и микроснимки, схеми и др. 

 Описани са тератологически форми водорасли от 

фитопланктона и фитобентоса, оценено e тяхното разпространение 

като е доказана много рядката им поява само в проблемни водоеми, 

подложени на силно антропогенно въздействие и е предложено 

изпозлването им за експресни оценки на състоянието.  

 Представени са данни за екологическите предпочитания и 

разпространение на 1341 таксона и коментари за 205, като 

допълнително са посочени жизнените стратези и представителите на 

различните функционални групи във фитопланктона и са описани нови 

комбинации на представители на различни функционални групи.  

 Представени са първите данни за биоразнообразието на 

водораслите за 65% от изследваните водоеми за фитопланктона, 68% 

от тези за лимнофитобентоса, 50% от термофитона и за всички обекти 

за едафо-, аеро- и спелеофитона. 

 Върху нови субстрати и в нови типове местообитания са 

намерени 37 таксона, от които 7 са нови за термофитона, 6 - за 

ендолитофитона и 3 - за спелеофитона. Установено е много рядко 

описваното в световен мащаб преобладаване на еукариотни 

водорасли сред аерофитите и ендолитите в Белоградчишките цветни 

скални масиви. 

 Нови, непубликувани находища са дадени за 783 таксона 
(49% от анотираните), потвърдени са находищата на 258 таксона 
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(16% от анотираните) и са представени 1442 таксона с публикувани 

находища (90% от анотираните).  

 Сред изследваните находища и местообитания 38% от тези за 

фитопланктона и 48% от тези за лимнофитобентоса са с 

консервационен статут по международното и националното ни 

законодателство, а 35 (т.е. 24% от всички) от тези за фитопланктона, 7 

от тези за фитобентоса (т. е. 18%) и 2 от тези за термофитона (т.е. 

33%) са включени в предложения с наше участие Червен списък на 

българските влажни зони. Созологически статус имат съответно 67% 

и 89% от находищата на аерофитона и едафофитона.  

 Лично установени са 1538 таксона (96% от анотираните), 59 

от които доказани и с изследвания в култури и/или с помощта на 

електронна микроскопия (СЕМ, ТЕМ), а 67 таксона (63 вида, 1 

подвид, 1 разновидност и 2 форми от 16 рода), т.е 4%, са анотирани по 

литературни данни поради консервационния им статут. 

 Общо сред посочените макрофитни хидробионтни видове 

водорасли консервационно значимите таксони са 85, разпределени 

по категории както следва: регионално изчезнали – 10, критично 

застрашени – 17, застрашени – 11, почти застрашени – 8, уязвими – 

25 и с недостатъчно данни – 14. Те са публикувани в изготвения с 

наше участие първи за страната Червен списък на водораслите и 6 

са включени в Червената книга на Р България.  

 Като редки са оценени 241 таксона микроскопични 

хидробионтни планктонни водорасли, разпределени в три основни 

категории: редки в глобален мащаб - 89; редки в континентален 

мащаб - 35 и редки за страната – 117. Редки таксони са намерени и 

сред едафофитите – 5, 4 от които са редки в световен мащаб и 1 - за 

континента. 

 За 24 таксона е предположена поява в страната или в 

съответните находища и/или местообитания в резултат на пренос с 

различни транспортни агенти, сред които най-явна е ролята на 

птиците. 

 Направен е опит за изясняване на инвазивните видове в 

българската алгофлора и за оценка на подходящите за тях 

местообитания, като е доказано, че появата им и последващото 

развитие са улеснени в по-стресирани, антропогенно повлияни 

водоеми. Като инвазивни са посочени 3 таксона (Cyanoporokaryota – 2; 

Rhodophyta - 1), но се допуска, че броят им е по-голям. 

 Доказано е наличие на опасни за човека и други организми 

цианотоксини-микроцистини в значими влажни зони на България. 

 Въз основа на състава и/или промените в алгофлората е 

установено силно антропогенно влияние върху редица български 

водоеми, вкл. термални и тяхното биоразнообразие и в единствената 
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изследвана пещера Леденика, в която установеният видов състав е 

оценен като „пещерна лампова флора“. 

 Доказано е, че промените в биоразнообразието в процесите 

на еутрофикация и обратна олиготрофикация нямат строго 

огледален характер, поради което не се гарантира възстановяването 

на всички видове дори при реставрация на съответната екосистема. 

 Предложен с наше участие е нов пряк метод за събиране на 

аерофитонни водорасли и са доказани неговите предимства от 

отношение на спестяване на време, материали и разходи при запазване 

на водораслите в по-естествено състояние, елиминиране на загуби на 

организми и гарантиране на по-голяма точност и достоверност на 

резултатите. 

 Използвана е предложената с наше участие българска 

терминология, свързана с номенклатурата и екологията на 

водораслите и с българските хидроними, а също така са направени 

уточнения и предложения в английската (и съответно българската) 

терминология, свързана с неместни видове – пришълци. 

 Използвана е предложената с наше участие оригинална 

класификационна система на типовете влажни зони в България, 

която отразява тяхното биоразнообразие. Първите статистически 

анализи показват по-доброто съответствие на данните за 

разнообразието на тази система в сравнение с използваната у нас 

класификационна система Б по действащото законодателство. 

 Използван е предложеният с наше участие Червен списък на 

влажните зони и въз основа на биоразнообразието на водораслите е 

потвърдено предложението за 5 от тях. 

 Оценени са възможностите за използване на данните за 

биоразнообразието за оценка на състоянието (екологичния статус 

и потенциал) за нуждите на мониторинга в Р България съобразно 

изискванията на Рамковата директива за водите на ЕС и е показана 

необходимостта от промяна в остойностяването на критериите, в 

уточняване на обема на използваните показатели по сега действащото 

законодателство, а също така е показана перспективността за 

използване на други индекси, параметри и подходи, вкл. метода на 

функционалните групи на фитопланктона, при бъдещи съответни 

промени съобразно спецификите на българските водоеми. 

Предложени са конкретни промени в протоколите за мониториране 

на водоемите тип езеро по биологичния елемент фитопланктон. 
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализът на получените резултати показва наличието на богата 

и разнообразна алгофлора в страната, включваща не само все още 

слабо познати и редки в световен мащаб класове водорасли 

(Phaethamniophyceae, Eustigmatophyceae) и редки в световен и 

континентален мащаб видове, но и неописани досега комбинации от 

функционални групи на фитопланктона и структура на водораслови 

групировки. Освен това е доказано развитие на отделни видове (37) в 

неописани за тях екологически групи, нови местобитания и върху 

нови субстрати. Независимо от факта, че привеждането на точни 

бройки при липса на еднакви видови концепции в различните отдели е 

все още твърде условно, с нашите резултати и с известните ни данни 

за непубликувани видове от други колеги, може да се приеме, че на 

територията на България са установени общо около 5500 вида, 

разновидности и форми от около 650 рода от 8 отдела.  

Според получените от нас резултати, с най-голямо 

биоразнообразие в България се отличава зелената еволюционна 

линия. Такива са практически и резултатите от предишни анализи 

(ВОДЕНИЧАРОВ И ДР. 1993; *ТЕМНИСКОВА И ДР. 2005). Въпреки това, 

изказаното твърдение трябва да се приеме с условието, че е направено 

при затруднено пряко сравнение на бройките поради различната 

степен на проученост на представителите на различните екологически 

групи и подгрупи у нас и наличието на различни виждания на 

различните автори за обема на видовете и таксономическия статут в 

самите класификационни схеми. Това се доказва и от самото 

разпределение на броя на вътреродовите таксони по отдели с 

очевидни неравномерности в броя на таксоните от различен ранг 

(например все още относително много форми сред еугленофитите, 

стрептофитите и почти пълната им липса при цианопрокариотите и 

криптофитите). Несъмнено, за получените разлики в броя на видовете 

по отдели, значение има и начинът на събиране на материалите и 

работата в настоящия труд (и от повечето автори преди нас) с 

предимно фиксиран материал основно на светлинен микроскоп. Това, 

че най-голямата част от установените водорасли (1393 таксона) е 

от подгрупата на фитопланктона в хидрофитона е логично като се 

има пред вид, че броят на събраните проби и на изследваните водоеми 

в настоящето изследване е най-голям. Независимо от големия брой на 

установените фитопланктери, проучването им у нас не може да се 

приеме за окончателно не само поради липсата на данни за много от 
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влажните зони, но и поради необходимостта от продължителни 

дългогодишни наблюдения заради бързите промени в състава на 

фитопланктонните групировки при краткия репродуктивен цикъл на 

фитопланктерите. Несъмнено е и, че по-активните изследвания на 

сериозно пренебрегваните досега екологически групи на едафо-, аеро-

спелео и термофитона, а също така и на симбионтните водорасли, с 

проучване на нови райони и използване на култури, трансмисионна и 

сканираща електронна микроскопия и молекулярно-генетически 

методи, както и започналите от други колеги по-активни дейности по 

описанието на рецентната кремъчна флора, ще доведат до обогатяване 

на познанията ни за биоразнообразието на водораслите в страната.  

Независимо от своя непълен характер, получените от нас 

резултати дават основание да се направят някои заключения за 

биоразнообразието на водораслите и за състоянието на 

местообитанията им в България.  

Доказаната водеща роля на зелените и синьозелените 

водорасли в структурата на фитопланктона отразява една обща 

неблагоприятна тенденция в развитието на водоемите в страната, 

която най-често е резултат на антропогенно ускорена 

еутрофикация. Доказателство за наличието на неблагоприятни 

условия в наши значими от санитарно-хигиенна и консервационна 

гледна точка влажни зони е и установяването от нас и от други колеги 

на опасните за човешкото здраве и за други организми водораслови 

токсини – микроцистини, включително с тенденция за поява в 

несвойствени дотогава за тях водоеми (например в планинския язовир 

Студена). В резултат несъмнено има загуба на видове, което оказва 

влияние не само върху биоразнообразието на водораслите, но и върху 

общото биоразнообразие в страната. Освен това дългогодишните ни 

проучвания в Сребърна показват че дори при процес на 

възстановяване на водните нива и на намаляване на трофността, не 

всички видове се появяват отново във водния стълб, т.е. процесите на 

реставрация не са строго огледални и не гарантират пълната 

реставрация на видовия състав.  
Оценките на състоянието и изявяването на тенденции в 

развитието на биоразнобразието на водораслите са действително 

много трудни и поради факта, че както много от таксономическите 

групи и отделните видове хидро- и аеробионти (например 

синурофицеи, рафидофицеи, пирофити и др.), така и  много от 

териториите и находищата у нас никога не са били проучвани, а 

при смяната на условията в местообитанията почти сигурно има и 

безвъзвратно загубени видове. Най-очевидни в това отношение са 

примерите с термалните ни системи, в които още от 1929 г. насам 

проф. СТЕФАН ПЕТКОВ отбелязва неблагоприятни промени и загуби на 
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находища и в които, както установихме, тези промени активно 

продължават и понастоящем. Подобни са примерите с 

биоразнообразието в спелеофитона като общ резултат от посетителска 

активност, довела до появата на т.нар. лампова пещерна флора в 

урбанизираните ни пещери, установена в първата отворена за 

туристически посещения пещера у нас – Леденика. В същото време, 

разработката на музейни почвени проби, пазени дълготрайно (над 20 

години) във въздушно-сухо състояние, показа доброто запазване на 

водораслите в тях и перспективността им за използване като 

специфичен архив на биоразнообразието, който може да послужи 

като добра база за бъдещи сравнения. Такава база са създадените за 

целите на настоящия труд и представени тук анотирани списъци по 

екологически групи и публикуваните досега с наше участие 

чеклистове на българските златисти и аеротерестриални водорасли, а 

също така и на водораслите от резервата Сребърна (надхвърлящ 

тогава 1800 таксона).   

Несъмнено, много видове са загубени и се загубват и сега при 

промените, настъпили и настъпващи в местообитанията, но също 

толкова несъмнено е, че в страната в общите процеси на глобализация, 

навлизат нови видове водорасли. Някои от тях са инвазивни, 

криещи потенциални опасности не само поради общите нарушения, 

които могат да предизвикат при изместването на нативни видове, но и 

поради често токсичния си характер, който в някои случаи остава 

дълго време непознат. Получените досега данни показват, че тези 

водорасли се настаняват с по-голяма лекота в нарушени, стресирани 

водоеми (а най-вероятно и в стресирани местообитания от друг тип), 

поради което превантивните мерки и консервацията на 

местообитанията са сред най-добрите мерки за предотвратяването 

на развитието на такива видове. В същото време, именно липсата на 

предварителни данни почти във всички случаи затруднява 

оценяването на конкретен вид като инвазивен, което налага 

изключителна предпазливост на такова деклариране със сериозен 

анализ на известното в световен мащаб разпространение на 

съответния вид. Поради това, в настоящия труд като сигурно 

инвазивни са посочени само 3 таксона от два отдела – 

Cylindrospermopsis raciborskii, Microcystis wesenbergii от 

Cyanoprokaryota и Compsopogon coeruleus от Rhodophyta, но 

експертното ни мнение е, че този брой е по-голям. 

Наличието на редки видове в нашата флора дава основание за 

съставяне на созологически списъци с консервационно значими 

видове, чието запазване в природата е възможно чрез опазване на 

местообитанията. Това е добра основа за бъдеща работа за предлагане 

на нови защитени територии в страната или на специфични мерки за 
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управление на известни консервационно значими територии. 

Предложените с наше участие Червен списък на макрофитните 

водорасли и Червен списък на българските влажни зони, а също 

така и оценените в този труд като редки  микроскопични видове хидро- 

и аеробионти, могат да се приемат като добра основа за нови 

созологически разработки и дейности в страната. 

Не на последно място е необходимостта от мониториране на 

местообитанията, и особено на водоемите – процес, в който методите 

за оценка с използване на водораслите като първично звено с най-

ранна реакция-отговор, са изключително важни, особено при 

съгласуването с дейностите и препоръките по Рамковата директива за 

водите на ЕС. В това отношение в България са предприети важни 

стъпки, но все още има необходимост от доуточняване на 

използваните методики и класификации за постигане на по-точно 

отчитане на състоянието и екологичния потенциал на водоемите. 

Резултатите в този аспект, представени в настоящия труд, не решават, 

а и обективно не биха могли, да решат всички проблеми, свързани с 

тези оценки (каквито има още в много европейски и извъневропейски 

страни), но те изявиха някои съществуващи недостатъци при 

прилагането на законовоприетите у нас методи и класификации и 

показаха възможности за използване при модифициране и на 

други индекси, показатели и др., основани на водораслите 

(включително на най-съвременната концепция за 

функционалните групи във фитопланктона и базираните на нея 

индекси),  поради което са направени конкретни предложения за 

подобряване на протоколите за мониторинг на водоемите тип 

„езеро“ по биологичния елемент за качество фитопланктон. В това 

отношение е важно и доказването на рядката поява на 

тератологически форми на широко разпространени родове и видове 

фитопланктери и то в силно антропогенно повлияни водоеми, което 

позволява експресна оценка на състоянието им. Подобна е 

ситуацията с използването на метода на описание на редуването на 

жизнените стратези и изключително рядката поява на устойчивите 

равновесни групировки, позволяващи експресна оценка на състоянието 

на водоемите. Сравняването на шаблоните на местообитанията за 

количествено значими водорасли с доказване на разликите в 

изискванията или толерантността към параметрите на средата и 

трофичното състояние на водоемите, дори на близки таксони, показа 

необходимостта от изключителна предпазливост при използване на 

големи таксономически единици при оценки на състоянието на 

ексоистемите, което е все още често използвана практика в целия свят 

(и у нас включително) поради своята на пръв поглед относителна 

лекота на работа, не изискваща определяне до видово ниво.  
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При описването и оценяването на биоразнообразието от 

съществено значение са използваните методи не само за оценки, но и 

за събиране и обработване на материалите. На световната 

алгологическа общност е добре известно, че досега не е създаден нито 

един стандартизиран метод, позволяващ едновременното събиране, 

запазване и оценяване на представителите на всички таксономически 

и екологически групи. Поради това можем да твърдим, че 

предложеният и тестван с наше участие нов пряк метод за събиране 

на аерофитона, е една добра стъпка към по-пълното оценяване на 

относително по-слабо познатите в сравнение с хидрофитона 

аеротерестриални водорасли поради по-големите шансове за запазване 

в свежо състояние и отделяне за последващо култивиране на всички 

видове при големи икономии на средства и време за обработка. От 

методическа и практическа гледна точка интересен е и полученият от 

нас резултат за наличие на по-голям брой общи таксони 

фитопланктери в лимничните и халинните континентални водоеми 

(250) от броя на специфичните за халинните води (85), защото показва 

значително по-широка толерантност на редица видове, приемани 

досега за типично сладководни. Това твърдение, основано в момента 

само на светлинно-микроскопски изследвания, се нуждае от 

допълнителни еко-физиологически и молекулярно-генетически 

проучвания, но има значение не само при прогнозирането и оценките 

на биоразнообразието, но и при предлагането на възможности за 

култивиране на специфични потенциално промишлено значими 

видове с по-малко разходи на сладка вода.  

Представените в този труд резултати отразяват до голяма 

степен съвременното биоразнообразие на хидро- и аеробионтните 

водорасли в страната и допринасят за описанието и, надяваме се, 

за запазването на богатата водораслова флора в България. В 

същото време, те, както и повечето научни изследвания, поставят 

повече въпроси отколкото отговори са дали, и така очертават 

възможности и насоки за бъдещи проучвания както на 

пренебрегвани досега екологически и таксономически групи, 

конкретни видове и техните морфо-еко-физиологически и 

репродуктивни особености и др., така и на нови територии, което 

неминуемо ще доведе до обогатяване на знанията за общото 

биоразнобразие в страната.  
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Ръководители на проектите: доц. Т. Мичев (Атанасовско езеро), д-р М. Маринов (ЗМ 
Пода), маг. М. Димитров (Комплекс Ропотамо) и маг. Д. Георгиев (Северни влажни зони) 
16. Национален доклад за Сребърна на МОСВ за Рамсар:  участие с отчетен доклад 
“Report on the Srebarna phytoplankton during the period 1987-1995”, 14.07.1998 



 

110 

 

17. ОВОС за устойствен план на Дуранкулак, изготвен от ЕТ-Димов, 1998 
Възложител: Фалкон и Льо Балкан 
18. Хидробиологично проучване на защитени крайморски водни басейни в Южна 
Добруджа, 1998-2000 
Възложител: Льо Балкан 
19. Национален план за опазване на биологичното разнообразие - Министерство 
на околната среда и водите, Глобален фонд за околната среда и Програма за 
развитие на ООН, София, 1998-1999 
20. Комплексно проучване на екосистемите на планинските влажни зони на Южна 
България – биоразнообразие, влияние на глобалните климатични промени, 
антропогенно въздействие и устойчиво развитие (Тема V РПБ-3/99), 1998-1999 
Ръководител: ст.н.с. д-р А. Петрова 
Възложител: Национален Фонд “Научни изследвания”  
21. Изготвяне “План за управление на Сребърна”, 1997-2001 
Ръководител: ст.н.с. д-р Г. Хибаум 
Възложител: Рамсар  
22. EMERGE (част: Изследване на девет рилски езера), 2000-2001 
Ръководител от българска страна: ст.н.с. д.б.н. В. Найденов  
Възложител: V рамкова програма на Европейския съюз 
23. Комплексни геоложки, геохимични и екосистемни проучвания в района на 
българската Антарктическа база “Св. Климент Охридски”, 2001 
Ръководител: ст.н.с. д-р Н. Чипев  
Възложител: МОСВ 
24. Bulgarian Wetlands Inventory,  2001(-2007) 
Главен координатор: доц. д-р Т. М. Мичев 
Научен ръководител: доц. д-р М. Стойнева  
Възложител: Wetlands International & Le Balkan 
25. Мониторинг на резервата Сребърна 2000-2003 
Възложител: МОСВ 
Главен координатор: д-р В. Василев (ЦЛОЕ-БАН) 
26. CLIMLAKE – Climate variability and ecological dynamics in Lake Tanganyika – 
DWTC project, 2001-2005 [Research project EV/13/02], 2001-2005 Главен координатор: 
J.-P. Descy, Namur, Belgique. 
27. Изготвяне на План за управление на Поморийското езеро, 2008-2009 
Възложител: Световна банка, Зелени Балкани и ЦЛОЕ-БАН 
28. Биоразнообразие на водораслите в Природен парк Витоша, 2008-2009 
Ръководител: доц. д-р М. П. Стойнева 
Възложител: Дирекция на Природен парк Витоша  
29. Оценка на състоянието на обрастванията с водорасли и предложение за 
почистване на Главен Деривационен Канал към дневен изравнител «Момина 
Клисура», след ВЕЦ «Сестримо» към яз. район «Чаира» и водопроводяща 
деривация «Ханово-Скалица» към яз. район «Овчарица», 2008 
Ръководител: ст.н.с. II ст. д-р Йордан Костурков  
Възложител: Предприятие «Язовири и каскади» 
30. Аерофилни водорасли от скалния феномен Природна забележителност 
Белоградчишки скали, 2009-2010 
Възложител: Университетски фонд „Научни изследвания” 
Ръководител: доц. д-р М. Стойнева  
31. Култивиране на екзотични, медицински и ядливи гъби, 2009-2010 



 

111 

 

Възложител: Университетски фонд „Научни изследвания” 
Ръководител: доц д-р К. Узунова 
32. Изграждане на Национален център за върхови научни постижения в областта 
на биоразнообразието и екосистемните изследвания – CEBDER, 2009-2011 
Възложител: МОНТ 
Ръководител: ст. н. с. I ст. дбн Бойко Б. Георгиев  
33. Комплексно изследване и оценка на влиянието на садковите аквакултури 
върху хидроекосистемата на язовири в България, 2010-2012 
Възложител: МОНТ 
Ръководител: ст. н. с. II ст. д-р Таня Хубенова 
34. Проучване на ендолитни водорасли от скалния феномен Природна 
забележителност Белоградчишки скали, 2010-2011 
Възложител: Университетски фонд „Научни изследвания” 
Ръководител: доц. д-р М. Стойнева 
35. Проучване на биоразнообразието на водораслите на територията на НП 
„Пирин“. Етап 1: Райони на Кременски, Попови и Безбожски езера, 2010 
Възложител: Дирекция на парк Пирин 
Ръководител: доц. д-р М. Стойнева 
36. Проучване на аеротерестриални водорасли от редкия клас Eustigmatophyceae 
от скалния феномен Природна забележителност Белоградчишки скали, 2011-2012 
Възложител: Университетски фонд „Научни изследвания” 
Ръководител: доц. д-р М. Стойнева 
37. Bulgarian-Norvegian project on glacial relicts (EEA Grant BG0034-GAE-00100-E-V1-
EEA FM), 2010-2011 
Ръководител: проф.дбн Д. Пеев 
38. 7ма Национална конференция по ботаника, 2011  
Възложител: Университетски фонд „Научни изследвания”. 
Ръководител: доц. д-р Д. Колева 
39. Извършване на мониторинг на макрофити в езера, като елемент от 
Националната програма за мониторинг на повърхностни води за 2011г., 2011-2012 
Възложител: ИАОС при МОСВ  
Ръководител: доц. д-р М. Стойнева  
40. Извършване на мониторинг на фитопланктон в езера, като елемент от 
Националната програма за мониторинг на повърхностни води за 2011-2012г., 2011-
2013 
Възложител: ИАОС при МОСВ  
Ръководител: доц. д-р М. Стойнева  
41. Извършване на мониторинг на макрофити в езера, като елемент от 
Националната програма за мониторинг на повърхностни води за 2012г., 2012-2013 
Възложител: ИАОС при МОСВ  
Ръководител: проф. д-р М. Стойнева  
42. COST project “Cyanobacterial blooms and toxins in water resources: Occurrence, 
impacts and management”(Акция № ES1105), 2012-2016 
43. Наносорбенти за лабораторен контрол на качество и безопасност на околна 
следа и храни (НАНОСОРЛАБ), 2012-2015 
Възложител: Фонд Научни изследвания на МОН 
Ръководител: доц. д-р Иванка Дакова   
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УЧАСТИЕ НА М. П. СТОЙНЕВА В НАУЧНИ ФОРУМИ 

 
1. Работна среща за разглеждане на проект за разработване на Национален 

план за опазване и използване на влажните зони в България, 10-11 юни1992, 
ИЕ-БАН с писмо-покана 92-002247от 5.06.1992 от гл. секр. на МОС Иван Филипов 

2. International Symposium "Biology and Taxonomy of Green algae II", Stara Lesna, 
Slovakia, September 12-19, 1993 (с доклад: Stoyneva M. P. & St. J. Draganov. 
Chlorococcal algae in the spring (1990) Danube phytoplankton: species composition, 
distribution, cell numbers and biomass.) 

3. ILEC/UNEP International Training Course on Limnological Bases of Lake 
Management, Tihany, Hungary, 11-23 October 1993 (с доклад: Stoyneva M. P. 
Algological investigations of the wetlands along the Bulgarian Danube shore with special 
reference to the Srebarna Lake.) 

4. SIL and IWRB Workshop "Limnology and Waterfowl. Monitoring, modelling and 
management", 21-23 November 1994, Sarrod - Sopron, Hungary (с доклад: Stoyneva 
M. & T. Michev. Srebarna case: habitat changes as reflected by waterfowl) 

5. Работен семинар "Устойчиво използуване на земята и управление на 
водните ресурси във водосбора на биосферен резерват "Сребърна", 
Силистра, Окт. 1994. (с доклади: а) Мичев Т., М. Стойнева. Сребърна - инициатива 
за оптимално управление; б) Миче, Т., М. Карапеткова, М. Стойнева, Г. Баева. 
Оценка на въздействието върху околната среда на проекта за възстановяване на 
хидравличната връзка между резервата Сребърна и река Дунав) 

6. 6th Hungarian Algological meeting, Kezsthely, 13-16 June 1995 (с постер: 
Valchanova M. P. & M. P. Stoyneva. Flagellate algae of the peat bog Chokljovo, South-
western Bulgaria) 

7. Нациoнална конференция по ботаника "Фитогенфонд - Еволюция, 
Биологично разнообразие и екология", София, 29-31 май 1996 (с постер: 
Стойнева М.. Управлението на фитопланктона като инструмент за регулиране на 
биоразнообразието на влажната зона "Атанасовско езеро")  

8. 10th Workshop International Association of Phytoplankton Тaxonomy and 
Ecology (IAP), June 21-29, 1996, Granada, Spain (с постер: Stoyneva M. P. Long-term 
studies of the phytoplankton assemblages of the shallow Srebarna Lake (North-Eastern 
Bulgaria) 

9. Международен Симпозиум “Екология’96”, 4-6 септември, Бургас, България (с 
доклад: Stoyneva M. P. & T. M. Michev. Scientific background of the ecological 
monitoring of the reserve “Atanassovsko Lake” (South-Eastern Bulgaria) and its use in 
the future management of this important wetland). 

10. International Symposium “Biology and taxonomy of green algae”, Smolenice, 
Slovakia, 6-10.10.1997 (а) с доклад: Stoyneva M. Green algae of Bulgarian coastal 
wetlands.I; б) с постер: Stoyneva M. On the distribution of Pseudokirchneriella 
danubiana and P. roselata in Bulgaria) 

11. 9th Hungarian Algological meeting, Gardony, 12-15 May 1998 (с доклад: Stoyneva 
M. Blue-green algae and their blooms in Bulgarian coastal wetlands) 

12. Работна среща в ЦЛОЕ за Сребърна с представители на мисията на Рамсар и 
Световното природно наследство, 2.10.1998 (с доклади: a) Stoyneva M. State 
and dynamics of the srebarna phytoplankton during the last 15 years; b) Michev T., B. B. 
Georgiev, A. Petrova & M. Stoyneva. Biodiversity of the Srebarna biosphere reserve) 
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13. Symposium for European Freshwater Sciences (SEFS), University of Antwerp 
(RUCA), Belgium, 25-28 August, 1999 (с постер: Stoyneva M. & M. Nedialkova. Annual 
phytoplankton dynamics in a small swamp near the town of Sofiya, Bulgaria) 

14. 12th Workshop International Association Phytoplankton Taxonomy and Ecology, 
(IAP), September 6-16, 1999, Canada (с доклад: Stoyneva M. Planktonic green algae 
of Bulgarian coastal wetlands) 

15. Шеста национална конференция по ботаника “Ботаническите изследвания и 
предизвикателствата на XXI век”, София, 18-20 юни  2001 (с постер: Стойнева 
М. Оценка на промените в състоянието на водата под гнездовата колония на 
къдроглавите пеликани в Сребърна през последните 15 години по данни на 
фитопланктона) 

16. International Symposium "Biology and Taxonomy of Green algae", Smolenice, 
Czecho-Slovakia, June 24-28, 2002 (с постер: Stoyneva M. P. Species composition and 
distribution of green algae in Bulgarian hot springs) 

17. 13th Workshop of the International Association of Phytoplankton Taxonomy and 
Ecology (IAP), Castelbuono, Italy, 31.08-08.09.2002 (с постер: Stoyneva M. Steady-
state phytoplankton assemblages in Bulgarian wetlands) 

18. Workshop on PRAESTAS project, 13-15 January 2003, Toulose, France 
19. Verbania-Intra, Annual project meeting EMERGE, 19-23 November 2002 (с постер: 

Kalchev R., I. Botev, W. Naidenow, G. Petrova, M. Stoyneva & T. Trichkova. Ecological 
Relations in the Pelagial of Nine Glacial Lakes in the Rila Mountains) 

20. Workshop on phytoplankton in European rivers, February 27-March 1, 2003, 
Institute of Freshwater Ecology and Inland Fishheries, Berlin, supported by the German 
Society of Limnology (DGL) (с доклади: а) Stoyneva M. Monitoring of rivers in Bulgaria; 
b) Stoyneva M. Review of the studies of the phytoplankton in the Bulgarian Danube 
sector (845-375 km). 

21. Научна сесия 40 години Биологически факултет, ноември 2004 (с постер: 
Мичев Т., М. Стойнева. Червен списък на влажни зони в България) 

22. 3rd GBIF Science Symposium, 18-19 April 2005, Brussels, Belgium (с доклад: Cocquyt 
C., A. De Wever, М. Stoyneva, M., P.-D. Plisnier & W. Vyverman. Changes in 
phytoplankton and bacterial biodiversity linked to hydrodynamics in Lake Tanganyika).  

23. XVII International Botanical Congress (IBC), Vienna, Austria, Europe, Austria Center 
Vienna, 17-23 July 2005 (с доклад: Gärtner G. & М. Stoyneva. Are there really conflicts 
between classical and modern taxonomy in coccoid green algae?)  

24. 14th Workshop of the International Association of Phytoplankton Taxonomy and 
Ecology (IAP), Sapanca, Turkey, 4-11 September 2005 (с доклад: М. Stoyneva, M., J.-
P. Descy & W. Vyverman. Green algae in Lake Tanganyika: Is a morphological 
variability a response to seasonal changes?) 

25. International Symposium Changing Great Lakes of the World (GLOW IV), State of 
lake Tanganyika, a case study. Climate change, Food web alterations, Invasive species 
and Management, February 20th to 22nd, 2006, Bagamoyo, Tanzania (с пленарен 
доклад: Descy J.-P., P.-D. Plisnier, B. Leporcq, S. Sténuite, S. Pirlot, V. Gosselain, L. 
André, L. Alleman, D. Langlet,  W. Vyverman, C. Cocguyt, A. De Wever,  М. P. 
Stoyneva, D.  Deleersnijder, J. Nathani, D. Chitamwebwa, A. Chande, I. Kimirei, B. 
Sekadende, S. Mwaitega, S. Muhoza, D. Sinyenza, L. Makasa, C. Lukwessa, I. Zalu, & 
H. Phiri.  Climate variability as recored in Lake Tanganyika (2001-2005)) 

26. IV Balkan Botanical Congress, 20-26 June 2006, Sofia (с постер: Stoyneva M. P. & G. 
Gärtner. New and remarkable aeroterrestric taxa from Bulgaria) 
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27. 5th International Conference on reservoir limnology and water quality, Workshop 
“Cyanobacterial Water Blooms: effects, consequences and management”, Brno, 31st 

August – 2nd September 2006 (с постер: Pavlova V., M. Stoyneva, P. Babica, Z. 
Bratanova & J. Kohoutek. Blue-grеen algae, their bloooms and occurrence of 
microcystins in some coastal Bulgarian wetlands) 

28. V International Symposium Biology and Taxonomy of Green Algae, Congress 
Center of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice-Castle, Slovakia, June 25-29, 
2007 (с доклад: Stoyneva M. P., E. Ingolić & W. Vyverman. Siderocelis irregularis 
Hindák (Chlorophyta) in Lake Tanganyika (Africa)). 

29. BULAQUA 2007 - Second International Conference and Exhibition of Water 
Resources, Technologies and Services, Sofia, June 2007 (с доклад: Pavlova V., M. 
Stoyneva, P. Babica, J. Kohoutek & Z. Bratanova. Microcystins contamination and 
cyanoprokaryote blooms in some coastal Bulgarian wetlands) 

30. Семинар “30 години участие на България в Програмата “Човекът и 
биосферата” (МАВ) на ЮНЕСКО – интегриране на наука, местно развитие и 
опазване на природата”, Национален музей ‘Земята и хората’, 23-24.11.2007, 
София (с доклад: ‘Сребърна – научните изследвания като основа за управленски 
решения’). 

31. Closing Conference MedWEt CODDE Project & Ramsar ‘Wetland Inventory and 
Assessment in the Mediterranean region: Advanced Tools’, 17-18 March 2008, 
Athens, Greece (с доклад: Stoyneva M. & T. Michev. Inventory of Wetlands of Bulgaria)  

32. Seminar Ecology Sofia-2009, 23-24 April 2009, Sofia (с доклад: Uzunov B. A., G. 
Gärtner, M. P. Stoyneva & E. Ingolić. First record of multinucleate green soil algae from 
Pirin Mt.) 

33. VIII Национална конференция с международно участие „Природни науки 
‘2009”, 2-3.10.2009 (с доклад: Узунов Б. А., М. П. Стойнева 2009. Водорасли от 
десет торфища на Пирин планина) 

34. 29th International Phycological Conference of the Polish Phycological Society, 
Krakow-Niedzica, Poland, 19-23rd May, 2010 (с постери: а) Uzunov B. A., Gärtner, G., 
M. P. Stoyneva, E. Ingolić  & W. Kofler. On the taxonomy of some rarely recorded 
aeroterrestrial coccal green algae from Pirin Mt., Bulgaria; б) Uzunov B. A., M. P. 
Stoyneva & G. Gärtner. Notes on the akinete-forming strain of the green alga 
Klebsormidium dissectum (Gay) Ettl & Gärtner (Streptophyta) from Pirin Mt., Bulgaria). 

35. Научна конференция „Биологично разнообразие и жизнена среда”, 24-
25.06.2010, София. (с доклад: Узунов Б. А., М. П. Стойнева. Биоразнообразие на 
водораслите в Пиринските торфища; с постер: Манчева А., М. П. Стойнева., Г. 
Гертнер. Проучване на аерофилни водорасли от Природна забележителност 
Белоградчишките скали). 

36. Младежка научна конференция “Климентови дни” 22-23 ноември 2010 г. 
София. (с постери: а) Berov D., Gyosheva, B. & M. Stoyneva. Pilot Study of the 
Species Composition of the Communities of Cystoseira crinita Duby and Cystoseira 
barbata (Stackhouse) C. Agardh in Sozopol Region; б) Deyanova D., Berov. D. & M. 
Stoyneva. Pilot Study of the Composition of Epiphyte Communities on Cystoseira 
barbata (Stackhouse) C. Agardh in Sozopol Region) 

37. 16th Workshop of the International Association of Phytoplankton Taxonomy and 
Ecology (IAP), San Michelle all’Adige (Trento), Italy, 21-28 August 2011 (с пленарен 
доклад: Stoyneva M., H. Sarmеnto, V. Balagué, P. Compère, M. Leitao & J.-P. Descy. 
The queer Tetraedron minimum (A. Braun) Hansgirg from Lake Kivu, Africa). 
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38. Cyanobacteria and human health. 16th Academy of Studenitsa, July 1-3.2011, Novi 
sad, Serbia, (с постер: Pavlova V., Stoyneva M., Bratanova Z. Karadjova I. & Lazarov B. 
2011. Cyanotoxins and harmful blue-green algae in Bulgarian water bodies) 

39. VII Национална конференция по ботаника, София, 29-30 септември 2011 (с 
пленарен доклад: Стойнева М. Катедрaта по ботаника при Биологическия 
факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски“ през последните 30 
години; Б) с 2 доклада: а) Асенов А., М., Стойнева, Д. Димитров. Минало, настояще 
и бъдеще на Хербариума на Софийския университет (SO); б) Стойнева М., А. 
Манчева, G. Gaertner, Б. Узунов. Обикновени ли са водораслите от 
необикновените Белоградчишки скали?; в) Узунов Б., Стойнева, М., А. Манчева, 
G. Gärtner. ACUS – новата колекция от живи аеротерестриални водорасли на 
Софийския университет “Св. Климент Охридски”; В) с постер: Зидарова Р., М. 
Стойнева, Б. Узунов, М. Керакова, Е. Варадинова 2011. Ново находище на 
Hildenbrandtia rivularis (Rhodophyta) в България) 

40. COST – CYANOCOST (Action ES 1105) Kick-off workshop meeting, Brussels, April 
2012  

41. COST -  CYANOCOST (Action ES 1105) Workshop Meeting Madrid, November 2012 
42. Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“, 16-18 октомври 

2013, НВУ „Васил Левски“ (с доклад: Павлова В., М. Стойнева, З. Братанова, И. 
Караджова. Цианобактерии и цианотоксини – здравни аспекти и изисквания за 
безопасност при въздушен транспорт.) 

43. Информационни дни по програма COST с любезното участие на официални 
представители на програмата, София, 24-25 окотомври 2013, Гранд Хотел 
София (с доклад: Stoyneva M. CYANOCOST – Cost Action ES 1105) 

44. COST - CYANOCOST (Action ES 1105) Workshop Meeting Sofia. November 2013  
45. International conference “Bioscience – development and new opportunities”, 125 

years Sofia University, 50 years Faculty of biology, Kliment days, 20-22 November 
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de Valencia, Supervisor Dr Susana Romo. Servei de Publicacions, 210 pp, I.S.B.N.:978-
84-370-6681-3. Цит.: N 3. 

 Costa A. B. 2007. Estrutura da comunidade fitoplanctônica em sistema de áreas 
alagáveis, na planície de inundação do rio Jacupiranguinha, Vale do Ribeira de Iguape – 
SP. PhD Thesis, EESC –USP, São Carlos, 225 pp. Цит.: N 7. 

 Krishnanr J. 2008. Investigation on hydrobiology and water quality parameters of Periyar 
Lake, Thekkady, Kerala. PhD Thesis, Mahatma Gandi University, Kerala, India. Цит.: 3. 

 Skaloud P. 2008. Polyphasic approaches in the taxonomy of green aerophytic algae. 
PhD Thesis, Prague, February 2008, Supervised by Dr J. Neustupa, 129 pp. Цит.: N 13. 

 Dantas E. W. 2010. Ecologia da Comunidade de Algas Planctônicas em Reservatórios 
de Pernambuco (Nordeste, Brasil). PhD Thesis, Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, Departamento de Biologia, Recife, 124 pp. Цит.: N 7. 

 Gressler V. 2010. Composição quimica e potencial biológico das algas vermelhas 
marinhas Laurencia filiformis, Laurencia intricata, Plocamium brasiliense et Ochtodes 
secundiramea da costa brasileira. PhD Thesis, Universidad da São Paolo, Orientador: 
Prof. E. Pinto, 284 pp. Цит.: N 10. 

 Münz J. 2010. Entwicklung einer Thermodesorptionseinheit für die GC/MS zur 
Bestimmung hochreaktiver, biogener Kohlenwasserstoffe und deren Anwendung im 
Rahmen von Labor- und Feldstudien. PhD Thesis Johannes-Gutenberg Univeristata in 
Meinz, 141 + 31 pp. Цит.: N 10. 

 Aruoja V. 2011. Algae Pseudokirchneriella subcapitata in environmental hazard 
evaluation of chemicals and synthetic nanoparticles. PhD thesis, Estonian University of 
Life Sciences, Tartu. Цит.: N 6. 

 Ndebele-Murisa M. R. 2011. An analysis of the of the primary and secondary production 
in Lake Kariba in changing climate. PhD Thesis. Цит.: N 9A. 

 Stein E. 2011. Evaluation of biological activities and chemical composition in extracts of 
red algae Laurencia (Rhodemellaceae, Ceramiales) from the coast of Espirito Santo, 
Brazil. PhD Thesis, Sao Paulo, Brazil. Цит.: N 10. 

Цитирания в български дисертации за придобиване на научната степен доктор, в 
които М. Стойнева не е научен ръководител или консултант:  25 

 Белкинова Д. Ст., 2000. Изследване върху морфологичната изменчивост и 
таксономията на подрод Acutodesmus Heg. (Scenedesmus, Chlorophyta). Дисерт., 
Пловдив. Цит.: NN 3, 36.  

 Станчева Р. 2004. кремъчни водорасли от холоценски седименти на торфища в 
Същинска Средна гора. Дисертация за получаване на ОНС „доктор“ Софийски 
университет „Св. Климент Охридски“, Биологически факултет, 184 стр. Цит.: NN 36, 
40, 41, 42. 

 Павлова В. Цв. 2007. Хигиенни и аналитични аспекти на наличието на 
микроцистини в повърхностни води. Дисертация, Национален център по опазване 
на общественото здраве, София. Цит.: NN 7, 38, 40, 44, 100. 

 Иванов П. 2008. Таксономично разнообразие, разпространение и екология на 
кремъчни водорасли от някои реки в България. Автореферат на дисертация за 
присъждане на образователна и научна степен “доктор”, София, 35 с. Цит.: NN 45, 
49. 

 Беров Д. 2013. Структура на съобществата от кафяви водорасли от род Cystoseira 
и влиянието на антропогенни фактори върху тяхното разпространение. 
Макроводораслите као индикатор за екологичното състояние на крайбрежните 
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морски екосистеми в Черно море. Дисертация за получаване на ОНС „Доктор“. 
София, 281 стр. Цит.: N 10, 58. 

 Стоянов П. Ст. 2013. Изменчивост, таксономия и екология на някои нишковидни 
синьозелени водорасли (Cyanoprokaryota). Пловдив, ПУ “П. Хилендарски”, 173 стр. 
Цит.: 56, 57, 66, 73, 74, 85, 90, 100, 102, 103. 

Примери за цитирания в чуждестранни дипломни работи, в които М. Стойнева не е 
научен ръководител или консултант  

 Rezacova M., 2005. Chrysophyte flora and its seasonal periodicity of two floodplain 
pools of river Lužnice in the Southern Bohemia and one pond in the Eastern Bohemia. 
Цит.: N 2. 

 Hunting E. R, 2007. Allelochemical activity in aquatic biofilms. MSc essay Limnology and 
Oceanography, Thesis study, Student 0623121, University of Amsterdam. Examiners: 
Prof. Dr W. Admiraal & Dr M. H. S. Kraak, 25 pp. Цит.: N 13. 

 Amisi M. 2010. Riverine Nutrient inputs to Lake Kivu. Institut Superieur Pedagogique de 
Bukavu, R. D, Congo. Master of science degree, Makerere University; Reg. No. 
2007/HD13/11068X. Цит.: N 12. 

 Štenclová L. 2011. Fylogeneze v rámci čeledi Oocystaceae (Chlorophyta). Bakalářská 
práce, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta, České 
Budějovice. Цит.: N 17.  

 Štifterová A. 2012. Community structure and diversity of corticolous algae in micro- and 
mesoscales. Master Thesis, Promotor Dr J. Neustupa, Caroline University of Prague, 
Faculty of Natural Sciences, Dept. Botany, Praha, 58 pp. Цит.: N 48. 

Примери за цитирания в научно-приложни и практико-приложни разработки, 
официални оценки, доклади и др. 

 Анонимен 2006. Местообитания и растителност в резервата Сребърна. Централна 
лаборатория по обща екология. http://www.ecolab.bas.bg/Members/ 
nevena/SrebarnaBG/ plants/document_view. Цит.: 64. 

 Ганев Д. 2009.   Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитени 
зони „САКАР” /BG0000212/ И „САКАР” /BG0002021/ на инвестиционно предложение 
за „Изграждане на фотоволтаична централа с обща мощност два  мw  в пи № 
012022 с площ 48.884 дка, в землището на село Доброселец, община Тополовград, 
област Хасковска”, 72 стр. Цит.: N 100. 

 Стойчев Ст. 2009.  До: Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите. 
На вниманието на: Европейска комисия, Брюксел СТАНОВИЩЕ на Коалиция „За 
Да oстане Природа” в България по реда на чл.12, ал.5 на Закона за биологичното 
разнообразие относно забраните в проект на заповед за обявяване на защитена 
зона “Дуранкулашко езеро” BG0002050. Цит.: N 100.  

 Профиров Л. 2009. Доклад за оценка на съвместимостта на инвестиционно 
предложение за “жилищно строителство” на имот 62788.25.156 в землището на с. 
Рогачево, община Балчик, намиращ се върху местообитанията на птиците в 
защитената зона “Батова” (BG 000 2082), 21 стр. Цит.: N 100. 

 Павлов Д. Е. Павлова, Н. Коджабашев, Р. Мечева, И. Пандурски, М. Недялкова, 
2010. Доклад за оценка на съвместимостта на инвестиционно предложение 
Ветроенергиен парк “Пъстрина” с П33 BG 000 1037 “Пъстрина” по Директива за 
местообитанията, 124. Цит.: N 100. 

 Профиров Л. 2010. Доклад за оценка на съвместимостта на инвестиционно 
предложение “Проект за ПУП курортно и ваканционно застрояване в ПИ 
24102.34.451 в землището на с. Дуранкулак, община Шабла” с предмета и целите 
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на опазване на защитената зона “Дуранкулашко езеро” с код BG 000 2050 по 
Директивата за птиците, 41 стр. Цит.: N 100. 

 Бекярова Ж. 2011. Доклад за оценка за съвместимост на „ПУП – ПЗ за ПИ № 
049070 с площ 10.503 дка в землището на с. Осеново, община Аксаково, област 
Варна” с предмета и целите на опазване на защитена зона: BG0002082 „Батова” по 
директива 79/409ЕЕС. Цит.: N 100.  

 Грозев Л., Т. Димова, В. Пеевска, Д. Ганев 2011. Доклад за екологична оценка 
„ПУП-П3 за изграждане фотоволтаична централа за производство на електрическа 
енергия в поземлени имоти с Н 000915, 000909, 000917, землище на град 
Ивайловград, община Ивайловград, област Хасково“.Цит.: N 100. 

 
СПИСЪК НА ПУБЛИКУВАНИТЕ РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ  

ЗА ТРУДОВЕТЕ НА М. СТОЙНЕВА 
 
1. Николов Т. 2007. Забележителни приноси във фикологията. - Списание на БАН 4: 

105-106. Рец.: N 67. 
2. Големански  В. 2008. Книги и рецензии. Инвентаризацията на българските влажни 

зони и тяхното биоразнообразие. - Национална Океанографска комисия, Бюлетин 
5: 26-27. Рец.: N 100. 

3. Golemansky V. 2012. Dobrina Temniskova, Maya Stoyneva, 2011. Algology. I. General 
part. II. Systematic part. Sofia, “Pensoft”: 1140 p. (ISBN 978-954-642-606-2; ISBN 978-
954-642-607-9). – Arch. Biol. Sci., Belgrade 64 (1): 393-394 ?IF=0.791. Рец.: NN 102, 
103. 

4. Nikolov T.. 2012. Temniskova, D. & Stoyneva, M., 2011. Algology. Vol. I. General part 
(512 pp.). vol. II. Systematic part (628 pp.). Pensoft Publishing House, Sofia-Moscow, 
ISBN 978-954-642-606-2; ISBN 978-954-642-607-9, 1140 pp. (In Bulgarian). Going 
deep into the wonderful world of algae. – Phytologia Balcanica 18 (1): 93-95. Рец.: NN 
102, 103. 

5.   Николов, Т., 2012. Алгология. – Природни науки в образованието (=Chemistry: 
Bulgarian Journal of Science Education) 21 (2): 302-308. Рец.: NN 102, 103. 

6. Hindák, F. & A. Hindáková, 2012. Recenzia: Temniskova, D. N. & Stojneva, M. P. 
Algologia. Tom 1. Obšča čast, Tom 2. Sistematična čast. Sofija : Izdatelstvo Pensoft, 
2011. 1 140 p. ISBN 978-954-642-606-2. - Bull. Slov. Bot. Spoločn. 34 (2): 150. Рец.:  
NN 102, 103. 

7. Gärtner G. 2013. Temniskova, D. & Stoyneva, M., 2011. Algology. Vol. I. General part 
(512 pp.). vol. II. Systematic part (628 pp.). Pensoft Publishing House, Sofia-Moscow, 
ISBN 978-954-642-606-2; ISBN 978-954-642-607-9, 1140 pp. (In Bulgarian). – Ber. nat. 
med. Ver. Innsbruck 98: 208. Рец.: NN 102, 103. 
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АВТОБИОГРАФИЯ НА МАЙЯ ПЕТРОВА СТОЙНЕВА 

 

 

                             Персонална информация: 

 

 Дата на раждане: 12.05.1962 

 Място на раждане: София 

 Националност: българка 

 

 

Образование: 

Средно образование: Национална математическа гимназия  "Акад. Л. Чакалов", клас по 

биология - 1980  

Висше образование: Софийски университет "Климент Охридски", Биологически 

факултет, специалност - биология, специализация – 

ботаника - 1985 

Аспирантура: Софийски университет "Климент Охридски", Биологически факултет, 

Катедра “Ботаника”  (редовна 1986-1988; задочна – 1988-1991) 

Допълнителни квалификации:  

1993 - завършен курс на ILEC/UNEP "Лимнологични основи на управлението на езерата" 

в Тихани, Унгария 

1995 - завършен курс на IWRB "Холистичен подход за възстановяване на речни 

екосистеми” в Шьорп, Швеция 

2003/2004 и 2004/2005 – постдок в Лабораторията по Протистология и Водна Екология в 

Университета на Гент (Белгия) при проф. В. Веверман по проект CLIMLAKE  

2005 - завършен курс по криптогамна флора в Университета в Инсбрук (Австрия) 

2007 – завършен курс по алпийска флора в Университета в Инсбрук (Австрия) 

 

Професионална реализация: 

1986 - хоноруван асистент в Катедрата по ботаника, БФ, СУ 

1988 - асистент в Катедрата по ботаника 

 - хонорувани часове (лабораторни упражнения) по ботаника за учениците от 

Националната математическа гимназия  "Акад. Л. Чакалов", клас по биология  

1991 - старши асистент в Катедрата по ботаника 

1996 - главен асистент в Катедрата по ботаника 

2002 – доцент по Систематика на водорасли и гъби в Катедрата по ботаника  

2012 – професор по Систематика на водорасли и гъби в Катедрата по ботаника  
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Лекции и упражнения в СУ “Св. Кл. Охридски” (БФ, ГГФ, ФХФ)  
 
А. Лекции 

А.1. В бакалавърски курсове 
A.1.1. Задължителни дисциплини - 7 
А.1.2. Избираеми дисциплини - 3 
А.1.3. Факултативни дисциплини - 1 

А.2. В магистърски курсове 
А.2.1. АЛГОЛОГИЯ И МИКОЛОГИЯ 

А.2.1.1. Задължителни дисциплини - 4 
А.2.1.2. Избираеми дисциплини - 3 

А.2.2. БОТАНИКА И ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ (специализация по стар план) - 3 
А.2.3. ЕКОТУРИЗЪМ (обща с ГГФ) - 3 

A.2.1.1. Задължителни дисциплини - 1 
А.2.3.2. Избираеми дисциплини - 2 

А.3. С докторанти - 3 
A.3.1. Задължителни дисциплини - 2 
А.3.2. Избираеми дисциплини - 1 

Б. Упражнения 
Б.1а. В бакалавърски курсове (по стара програма) 

Б.1а.1. Задължителни дисциплини - 10 
Б.1б. В бакалавърски курсове (по нова програма) 

Б.1б.1. Задължителни дисциплини - 5 
Б.1б.2. Избираеми дисциплини - 3 
Б.1б.3. Факултативни дисциплини - 1 

Б.2. В магистърски курсове 
Б.2.1. АЛГОЛОГИЯ И МИКОЛОГИЯ 

Б.2.1.1. Задължителни дисциплини - 4 
Б.2.1.2. Избираеми дисциплини - 4 

Б.2.2. ЕКОТУРИЗЪМ (обща с ГГФ)  
Б.2.2.1. Избираеми дисциплини - 2 

Б.3. С докторанти  
Б.3.1. Задължителни дисциплини - 1 

Б.4. СДК - 1 
В. Практики - 6 

 
Изнасяни лекции извън СУ “Св. Климент Охридски”: 19 
В чужбина: 15 (от които 13 по програма Еразъм) 
В България: 4 
 
Научни трудове 
Научни статии: 114  
Дисертация за ОНС „доктор“: 1 
Учебни помагала: съавторство в 1 учебник в два тома и в 1 ръководство; 

редакторство и съавторство на 1 учебна тетрадка 
Редакторство и съставителство: 3 монографии 
Био-библиографски и научно-популярни: 17 
Публикувани резюмета и научни отчети: 45 
Импакт фактор: 21.797   
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Цитирания:  464 
 
Участие в научни форуми : 75 в 61 форума 
Международен ботанически конгрес:  1 участие с доклад (пленарен в работна група) 
Международни научни сесии, симпозиуми, конференции, работни срещи и семинари:  

45 участия (2 пленарни доклада, 32 доклада и 12 постера) в 41 форума 
Национални форуми с международно участие:5 участия (4 доклада и 1 постер) в 4 

форума 
Национални научни сесии, симпозиуми, конференции, семинари и работни срещи: 

24 участия (16 доклада/от които 1 пленарен/ и 8 постера) в 15 форума 
 
Участие в научни проекти: 44 
Ръководство на научни проекти: 6 
Участие в научни проекти: 44 (от които 11 международни) 
 
Научно ръководство на докторанти: 3 
Защитили в чужбина: 1 (Университет на Инсбрук) 
Защитили в България: 1 (Софийски университет) 
Зачислени в България: 1 
 
Научно ръководство на дипломни работи: 14  
Магистърски: 13 
Бакалаквърски: 1 
 
Допълнителни учебни и научни дейности В СУ “Св. Климент Охридски” 
1991-1996 - ръководство на студентски научен кръжок "Акад. Н. Стоянов"  
1999-2001 – участие в подготовката на ученици за международни олимпиади в 

курсовете, организирани от БФ 
Консултации и ръководство на специализации: 3 
 
Административна заетост в БФ на СУ и в СУ “Св. Климент Охридски” 
1988-1989, 1992-1994 – секретар на Катедрата по ботаника 
2002 - ръководител на направлението Систематика на водорасли и гъби 

- ръководител на магистърска програма Алгология и микология 
2006 - випусков ръководител на курс от специалност Биология 
2008 – ръководител на Катедрата по ботаника и директор на Хербариума на СУ (SO) 
        - член на ФС на БФ 
        - член на НС на БФ (НС с права по шифър ботаника) 
        - отговорник на специалност Биология в БФ 
        - член на Комисията по качеството на СУ 
2010 - Директор на новосъздадената колекция от живи водораслови култури ACUS 
2011 - член на Комисията по диференцирано заплащане в БФ 
2012 – председател на Общото събрание на БФ  

- член на Общото събрание на СУ 
          
Административна заетост извън БФ на СУ “Св. Климент Охридски” 
2010  - председател на Атестационната комисия на ИБЕИ-БАН (юли-септември 2010) 
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Участие в редколегии 
1992-2002 - секретар на редколегията на Годишника на СУ, Кн. 2 – Ботаника 
1996 – член на редколегията на “Бранта”/”Branta” на Българо-френската природна 

консерватория “Льо Балкан”/”Le Balkan” 
2002 - член на редколегията на Годишника на СУ, Кн. 2 – Ботаника 
2006 – член на редколегията на Биология, Екология и Биотехнология  
2013 – главен редактор на Годишника на БФ-СУ, Книга 2 - Ботаника 

- Executive board member of the Journal of coastal life medicine (OMICS Life 
Sciences) 

 
Рецензентска дейност и участие в научни журита  
А. Рецензии на монографии - 4 
Б. Рецензии на статии - 41 

В международни списания с импакт фактор -  19  
В международни списания без импакт фактор - 19   
В български периодични издания - 3  

В. На проекти - 2 
В чужбина (ЕС) - 1 
В България - 1 

Г. На дисертации за НС „доктор на науките“– 1 (рецензия) 
Д. На дисертации за ОНС „доктор“– 8 (3 рецензии и 5 становища) 
Е. В конкурси за академични длъжности:  3 за професор (2 рецензии и 1 становище), 3 за 

доцент (становища), 4 за главен асистент 
Ж. На дипломни работи - 12 
З.  На научно-приложни разработки – 2 
 
Участие в научни съвети извън СУ “Св. Климент Охридски” 
1996 - член на Научния съвет на Природната консерватория към фондация “Льо Балкан” 
2009 - член на Консултативния съвет на МОСВ 
2011 - Национален експерт по фитопланктон към МОСВ (Комисия по интеркалибрацията 

в рамките на Рамковата директива на водите на ЕС) 
 
Членство в професионални асоциации, организации и дружества 

 Българско ботаническо дружество 

 Съюз на учените в България 

 Съюз на българските биолози 

 Българо-френска природна консерватория Льо Балкан (1998-2001) 

 International association of Phytoplankton Ecology and Taxonomy (IAP-SIL) 

 International Phycological Society (1993-1995) 

 New York Academy of Sciences (1997) 
 
 
 

 


