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РЕЦЕНЗИЯ 

 
 

За Научното Жури при Биологичния факултет на СУ 

 
    От проф. дбн. Димитър Райчев Пеев 

 

 

На дисертационен труд за Доктор на науките: Принос към проучването на 

биоразнообразието на хидро и аеробионтните прокариотни и еукариотни водорасли. 

 От проф.д-р. Майя Петрова Стойнева, катедра „Ботаника”, БФ на СУ „Климент 

Охридски”. 

 

 

1. Необходимост 

 На фона на съвременното ни познание за биоразнообразието на различните 

биотични групи познанията за водораслите нямат този обем и тази публичност. Това 

състояние се определя, както от по-трудната достъпност до обектите на проучване, 

различната степен на дискретност на видово и родово ниво, специфичното съхранение 

и обработка на пробите, както и на изключително широкия екологичен спектър на 

местообитанията – от термалните извори до високопланинските литотелми със снежна 

вода. 

 Представеният ми за рецензиране труд е изключително необходим за 

обобщаване и „довеждане до знанието” на съвременните биолози от България (и не 

само) изчерпателната информация за тази важна биотична група. 

 

2. По отношение на структурата на труда 

 2.1. Обща структура 

 Информацията е представена в 3 тома, както следва: 

Първи том - 508 стр. - Увод, Литературен обзор, Материал и методи и начало на глава  

4 – Резултати, Обсъждане. 

Втори том - 315 стр. - Резултати, Обобщени резултати, Ползвана литература. 

Трети том-Приложения: Илюстрации, снимки на терен, таблици, списък на таксоните, 

справки за научната активност на автора (IF, публик.деиност, копия от статии свързани 

с дисертацията). 



2 

 

Така организирана, обемистата и широкоспектърна информация е максимално 

достъпна и добре илюстрирана. 

 Възприет е класически подход при структуриране на труда. Разработката 

съдържа 5 основни глави, както следва: 

 

 Увод – съдържа насочващата интерпретация на Моленауер за биотаксономията, 

защо са „пренебрегвани” водораслите; коментар за степените на застрашеност и 

влиянието на загубените територии от влажни зони. Акцентът в увода е формулираната 

основна цел – да обедини данните от около 20 години теренни, лабораторни и 

културални изследвания на всички групи водорасли и типове местообитания на 

алгофлората на България (цитирам по смисъл). Особенно ценна е практическата насока 

за ползуване на водораслите според Рамковата директива за водите в консервацията и 

мониторинговата дейност. 

 Формулирани са 13 основни задачи, чието изпълнение дава възможност за 

постигане на основната цел. Част от задачите имат класически характер – събиране, 

определяне, въвеждане в култури, морфология, формиране на устойчиви групировки и 

пр. Останалите задачи имат генекологичен аспект и са свързани с инвазивния 

потенциал, функционалните групи, консервационна значимост и възможностите за 

екологични оценки, отношение към типологичните системи в България (типология Б), 

както и наличието на токсични щамове водорасли в български водоеми. 

 На края на увода са представени наукометрични данни, които доказват 

недвусмислено самостоятелния характер на десертационния труд. Тези аргументи 

приемам напълно и без да изпреварвам „заключението” на тази рецензия, мога да 

отбележа в аванс: поставените задачи са изпълнени, дори преизпълнени; Създаден е 

един „opus magnum“на тема „Български водорасли“. 

 

 В глава 2 „Литературен обзор” - информацията е разпределена в 5 раздела, 

съобразно еколог. специфика на видовете: изследване хидро, термо, едафо, крио, 

спелеофитона на паразити и симбионти, както и таксономични проучвания. Интересен 

е авторския подход – тази глава има собствено „заключение” - без номерация. На 

критичен анализ са подложени, както цитирани и ползувани 1500 източника покриващи 

цяло столетие до наши дни. Прави впечатление присъствието на българската школа –

работите на проф. Д. Воденичаров, проф. Д. Темнискова, проф. Найденов и др. водещи 



3 

 

учени в това направление. В чуждоезичната литература личат имената на Хегевалд, 

Фотт, Етта, Хортобаги и много други експерти в тази област. 

В глава 3 „Материали и методи” - информацията е представена в 7 раздела-свързани 

с терминологията, описанието на първичните данни, начина на пробонабиране, 

транспорт, съхранение, култивиране, микроскопиране, методи за оценка, 

класификационни системи и таксономични източници, детайли, които разкриват 

широтата на научния фронт, който подлежи на анализ и обобщение. 

 

Глава 4 съдържа по-съществената част – „Резултати и обсъждане“. Информацията 

е представена в 10 раздела, паралелни на тези от глава 2ра по тип местообитания. 

Главата завършва с раздел „Обобщени” резултати. Тази част е с най-високо факторно 

тегло и има изключително фактическо богатство, което ще коментирам по-долу. 

 

3. По отношение методичната обезпеченост 

 Освен общата характеристика на водораслите, тук се анализира и се аргументира 

и необходимостта от подразделянето на водораслите на подгрупи и групи, коментират 

се философските категории „парадокс на планктона“ и пр. 

Данните са събрани от повече от 161 повърхностни водорасли за пробонабиране, 

събирани са от 1-3 и повече повторения по хоризонтала и вертикала, при височинна 

амплитуда от 0 до 2800 мнв., при което 38% са с консервационен статус. Посочени са 

географските координати на всяка проба, което дава възможност за повторение и 

верификация във всеки момент. Описано е подробно самото пробонабиране, съобразно 

на препоръките на водещи автори. 

 Количествената обработка (по Тома) дава възможност да се посочат общата и 

видова численост на фитопланктона във всяка проба. Може да се определи биомасата, 

както и прозрачността на водата (по Секки). Посочен е Индексът на изравненост на 

Пиелу, индекс за общо видово разнообразие на Маргалеф и Индекс на доминиране на 

Симпсън. Разгледани са още няколко категории и индекс (Тунмарк, Нигаара и др.) 

даващи възможност за пълна оценка на състоянието на водорасловия комплекс. 

 Статистическите анализи са реализирани пакети с Twin Span и BioDiv, 

подходящи за работа с биологични обекти. Приложен коректно е РСА по биологични и 

абиотични показатели. Обезателно необходимо е да се отбележи, че при определяне на 

водораслите, освен локалните източници е ползувана и световната база данни за 

водораслите (Algaebase). 
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4. По отношение на обема и фактическия материал 

 Резултатите от изследването са представени на 647 стр. Факт, който е 

впечатляващ. Отделната структурна единица (описанието) в тази глава съдържа името 

на отдела, класа, разреда и вида, включен в т.н. анотиран списък на фитопланктоните 

водорасли. Описанието на всеки вид съдържа следните рубрики: род с таксономични 

бележки, вид с базионим и автор; синоними, таксономични бележки; екологически 

предпочитания и географско разпространение; находища в България, където е 

установен и лит.източници.  

Списъкът съдържа 1284 вида, 81 разновидности 28 форми на 375 рода от 7 отдела 

водорасли. 

 Така подредена и изложена информацията дава пълна представа за различните 

интерпретации на даден таксон от определен  (и) автор (и) широтата на географския 

диапазон на разпространение, публикуваните и потенциални (непубликувани) 

находища в България. Таксономични бележки са направени за 1063 таксона. 

 По сходен начин са описани 1284 вида, като има материали, които са определени 

само до род (стр. 726 – напр. род Phormidium) и сходство с вече описани видове. 

 Особенно интересни са резултатите от РСА (стр. 633-635) илюстриращи 

градиента свързан с трофичния статус и основните екологически изисквания (не 

предпочитания, както е в текста). 

Отговорът е твърде логичен, а това говори за висока степен на адаптация на групите 

подложени на Principal component analysis. 

 Налага се още веднъж да повторя, че е представен огромен по обем, задълбочен 

анализ, покриващ широк спектър от таксони по цялата екологична верига от 

местообитания. 

 Независимо от резултатите от проучването по зони с видовата, групова, родова и 

т. н. специфика се коментират и такива практически въпроси като необходимостта от 

оптимизиране на протокола за пробосъбиране , включително на нови показатели, 

уточняване класификацията на водоемите и точно определяне на референтните 

условия. При този подход се постига още по-ефективно разширяване на тематичния 

спектър на докторския труд и се достига до конкретни практически решения: 

Например: – термалните извори при Железница са включени в Червения списък на 

българските влажни зони с категорията „критично застрашени”: (710 – 711 стр.) 
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5. Постиженията в цифров вид 

За да подчертая изключителния обем на разработката, богатството от 

широкоспектърна научна информация, достоверността на данните получени по 

протежение на широк екологичен спектър в България (дори от почва в коренището на 

Primula deorum) точната илюстрация и др.ще преведа следните цифри. 

 

 5.1. Обработени 161 влажни зони и други местообитания, събрани 4065 проби; 

прегледани препарати 12000. 

Коректното пробонабиране, множеството повторения, изискуеми от статистическите 

методи дават основание  да се приеме висока степен на достоверност на резултатите. 

 

 5.2. Създаден е анотиран списък съдържащ 1284 вида, 81 разновидности и 28 

форми от 375 рода на 7 отдела с 9 рубрики за характера на местообитанията, в които са 

намерени тези таксони. Който е работил подобно нещо може да разбере за колко и 

какъв труд става дума. 

Този списък с неговата точна номенклатурна и таксономична основа е много 

подходящ за създаването на Национална Генетична банка на водораслите и всичките 

положителни последици от този факт. Самото техническо и съдържателно съставяне на 

списъка може да се приеме като голямо научно постижение. 

 

 5.3. Новости в науката 

     5.3.1. Нови за науката-1 вид кокални водорасли 1 форма 

     5.3.2. Нови за България-1 клас, 1 разред, 84 рода, 466 вида, 28 разновидности 

и 9 форми 

     5.3.3. Нови находища за 783 таксона 

     5.3.4. Установени 85 консервационно значими таксони за първи път в 

Червения списък на водораслите. 

     5.3.5. Принос към българската научна терминология. 

     5.3.6. Принос към създаване на оригинална класификационна система на 

типовете влажни зони в България. 

С горните пунктове не се изчерпват постиженията (представени подробно в 

автореферата на стр. 83-92 ) на автора свързани с възможностите за ползване на 

водораслите за мониторинг (s.l.), оптимизиране на методики (аерофитонни водорасли), 

установените нови субстрати или общо формулирани 27 пункта с постижения в глава 

4.10. „Обобщени резултати“.  
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 5.4. Наукометрични показатели 

     5.4.1.Статии с IF-30бр., общ IF= 18.4507. По тази много висока стойност 

публикуваните статии могат да се сравнят с такива на медиците, химиците, физиците и 

пр. Специалисти, които обикновенно ангажират върховите места по публичен интерес. 

Същевременно, този висок IF оборва първоначалните твърдения (в увода), че 

алгологията е в известен смисъл „неглежирана” наука. 

     5.4.2. Статии реферирани в списания без IF-33бр. 

     5.4.3. Статии в Монографски сборници-19 

     5.4.4. Статии в нереферирани списания-3 

     5.4.5. Доклади публикувани с пълен текст-13 

     5.4.6. Редакторство-на 3 списания 

     5.4.7. Учебници-2 по Алгология 

     5.4.8. Финансирани проекти-43 проекта финансирани от чуждестранни и 

български институции. 

     5.4.9. Участие в научни форуми-44 участия, като първи, втори и (или) 

следващ автор. 

     5.4.10. Общ брои цитати - в различни научни системи и списания - 290. 

 

6. Някои бележки и препоръки 

На фона на перфектното графично и смислово оформление на докторския труд ще 

отбележа следното: 

 6.1. По концептуалната част 

 * Еволюцията на живите организми, в частност адаптациите, имат стохастически 

характер (т.е. случаен), на принципа това „да“ – това „не“. Крайният резултат - 

сполучливата адаптация на даден вид обаче, създава илюзията за цел и (или) стратегия. 

Ето защо препоръчвам „предпочитания на видовете“, „цел“ „стратегия“ като термини 

да бъда избегнати или поне поставени в кавички, ако авторката обезателно иска да 

запази своя изказ.  

 

 6.1. По структурата и оформлението 

* В глава 2: „Литературен обзор“ има междинно „заключение“ без номерация; 

Същевременно точка 5 носи заглавието”Заключение”. Необходимо е двата абзаца да се 

индикират различно. 
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* По принцип: Номерацията трябва да бъде еднотипна, докато в глава 2-ра има 

буквени означения ,а всички останали глави са само цифрови. 

* В увода: Дитер Молленауер е цитиран на английски. Българският език е не по-

малко научен от английския. 

* В глава 3: „Материали и методи” (стр. 53) коментарите за българските 

хидроними нямат пряко отношение към „Материали и методи”. Могат да бъдат 

поставени към литературен обзор или в отделна рубрика с обяснителен характер. 

 

 6.3. По съдържателната част 

 Както бе споменато работата е перфектна. 

Предлагам да се изравни структурата на видовете описания, с цел да имат пълна 

сравнимост. Например на стр. 97 при род. Anacystis - няма функционални групи - дали 

няма или е пропуснато?; при род Anatheca – няма таксономични бележки и пр. 

При някои видове има рубрика „коментар”, при други не. 

При изравнена структура ще има непопълнени рубрики, но текстовете ще бъдат 

напълно сравними. 

 

7. Заключение – какво стои зад цифрите 

Зад цифрите , които са един реален, конкретен измерител стои: 

 Многогодишна, добре организирана пробонабирателна система, гарантираща 

оптимално покритие на зони обитавани от водорасли 

 Многогодишна, добре организирана и документирана работа по установяване на 

таксономичния и екологичен спектър на целевите групи водорасли. 

 Многогодишна критично-аналитична работа по оценки и преоценки на 

методики, протоколи, подходи и др. 

 Многогодишна откривателска дейност, както за науката, така и за България с 

всички трудности свързани със спецификата на водораслите. 

 И на последно място, но не и по значимост, стои сполучливото свързване на 

фундаменталните резултати с практическите аспекти на консервацията у нас-както на 

видово, така на групово и хабитатно ниво при тази много важна биотична група-

водораслите.  

Всичко казано до тук се потвърждава от високите стойности на наукометричните 

показатели на проф. Стойнева 
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Не акцентирам върху капацитета на проф. М. Стойнева да участва в редица 

национални и наднационални екипи, да организира и води проекти, да бъде търсен 

партньор и уважаван Ръководител и преподавател на Катедра „Ботаника” в БФ на СУ. 

 Ако трябва да намеря само едно прилагателно, което да характеризира този труд 

бих употребил „впечатляващ”. 

Предоставената ми за рецензия работа напълно отговаря и значително надвишава 

препоръките и изискванията за присъждане на научна степен „Доктор на науките“ на 

СУ св. „Кл. Охридски“.  

 Изложеното до тук ми дава пълно основание да предложа на Почитаемото Жури 

да присъди на проф. д-р Майя Петрова Стойнева научната степен „Доктор на 

биологическите науки“ по шифър 4.3. Биологически науки (Ботаника).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.12. 2014 г.       Подпис: 

София          /проф. дбн Д. Пеев/ 


