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СТАНОВИЩЕ 

 
От проф. Нешо Хайнрих Чипев, д-р, Шуменски университет „Епископ Константин 

Преславски” - Шумен, Факултет по природни науки, върху Дисертационен труд на тема 

„Принос към проучването на хидро- и аеробионтни прокариотни и еукариотни водорасли в 

България“, представен от проф. Мая Петрова Стойнева за присъждане на НС „Доктор на 

биологическите науки“.  

1. Структура и характер на дисертационния труд 

Представеният ми за становище  дисертационен труд е добре структуриран в обем от 

825 страници (без приложенията) и е илюстриран с общо 194 фигури и 14 таблици, и 

съдържа следните раздели: Увод (5 стр.), Литературен обзор (44 стр.), Материали и методи 

(43 стр.), Резултати и обсъждане (668 стр.), Заключение (5 стр.), Литература (1013 заглавия, 

от които 341 на кирилица и 672 на латиница), Приложения.  

Темата на дисертационния труд е удачно подбрана и съответства на проведеното 

екстензивно и задълбочено изследване на хидро- и аеробионтните прокариотни и еукариотни 

водорасли съставящи водорасловата флора на България.  

2. Литературния обзор разглежда задълочено състоянието на изследванията по 

отношение на рецентното биразнообразие на прокариотните и еукариотните водорасли от 

различни типове местообитания в България, като анализът обхваща литературни източници, 

публикувани в периода 1898-2013 г. Като цяло обзорът е широкообхватен, но ясно 

преследващ определена цел.    

3. Целта на дисертационния труд е ясно формулирана и подчертава актуалността на 

изследванията на рецентната алгофлора на България и нейното състояние. Постигането на 

целта е гарантирано с голям набор задачи, от които личи амбицията на автора да обхване 

колкото се може повече страни на обекта на изследване.  

4. Разделът „Материал и методи“ включва съвременни методи на проучване. 

Използвани са широк набор от лабораторни и полеви методи. Събрани са и са обработени 

много голям брой проби, което гарантира изпълнението на поставените задачи и 

достоверността на получените резултати. Данните са обработени статистически с адекватни 

методи, удачно подбрани и приложени.  

5. Разделът „Резултати и обсъждане“ следва очертаната от литературния обзор и 

поставените задачи последователност. В него са представени подробно резултатите и 

данните от изследванията на състава, таксономичната характеристика и особеностите 

последователно на изследваните екологични групи, а именно хидрофитона, термофитона, 

едафофитона, аерофитона, спелеофитона, както и на симбионтните водорасли (ендофитона). 

Разделът е добре илюстриран и получените резултати са подкрепени със статистически 

анализи. Обсъждането е направено високо професионално и отразява ясно отношението на 

автора по дискутираните въпроси. Задълбочените познания на проф. Мая Стойнева в 

областта на алгологията й позволяват не само да приема или да коментира становища на 

други автори, а и да предлага свои виждания и интерпретация на данните.     

6. Изводи и приноси на дисертационния труд 

Дисертационният труд има множество и значими приноси, които могат да се групират 

в четири групи: Флористични приноси, Таксономични приноси, Хидробиологични, 

екологични и созологични приноси, Методични приноси.  

Като особено важни мога да оценя следните приноси: 

 Флористични приноси:  

- Анотирани са общо 1605 вътреродови таксона водорасли (1490 вида, 1 подвид, 86 

разновидности, 25 форми и 3 морфотипа) от 471 рода на 8 отдела и тяхното 

разпространение у нас от екологическите групи на хидрофитона (вкл. 

лимнофитопланктон, метафитон, лимно- и халофитобентос), термофитона, 

аерофитона, спелеофитона и едафофитона, и на симбионтните водорасли в широк 
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смисъл. Лично от автора са установени 1538 таксона (96% от анотираните), 59 от 

които доказани и с изследвания в култури и/или с помощта на електронна 

микроскопия (СЕМ, ТЕМ). 

- Нови за България са един клас, един разред, 84 рода, 467 вида, 25 разновидности и 9 

форми, което е 31% от анотираните вътреродови таксони  и 18% от анотираните 

родове. За първи път за България е установено развитие на бентосни сладководни 

кафяви водорасли и за първи път са съобщени 2 вида амебовидни охрофитни 

водорасли от ендофитона. 

- 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. 

- Установени са нови, непубликувани находища за 783 таксона (49% от анотираните), 

потвърдени са находищата на 258 таксона (16% от анотираните) и са представени 

1442 таксона с публикувани от автора находища (90% от анотираните).  

Таксономични приноси: 

- Като нови за науката са описани един вид и една форма същински зелени водорасли, 

описани съответно от хидрофитона (Lobocystis michevii Stoyneva) и едафофитона 

(Trochisciopsis tetraspora f. minor Gärtner et al.).  

- Представени са таксономически бележки за 1199 таксона и фигури за  186, в които 

са посочени отклонения от размерите (вкл. са представени данни за разширяване на 

диапазона на размерите на 25 таксона), и са дадени нови и/или потвърдителни данни 

за ултраструктурата на вегетативни и размножителни клетки, както и за начините на 

размножаване и др.  

- Описани са тератологически форми водорасли от фитопланктона и фитобентоса и е 

доказана много рядката им поява само в „проблемни“ водоеми, подложени на силно 

антропогенно въздействие.  

Хидробиологични и екологични приноси: 

- Анализирани са устойчивите равновесни групировки и е доказано, че те са много 

редки в плитките български водоеми, установени само при хипертрофни условия в 

стресирани водоеми и във водоеми с чести нарушения през летния-късно-летния 

период на годината. Получените резултати дават основание да се твърди, че 

теоретическата концепция, според която 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 и дори може да се 

предположи, че понякога самите нарушения и стрес-факторите могат да доведат до 

появата и задържането на устойчивите състояния. 

- Изработени 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 екологически изисквания.  

- 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.  

- 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. 

- 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.  
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- Установено е много рядко описваното в световен мащаб преобладаване на 

еукариотни водорасли сред аерофитите и ендолитите в Белоградчишките цветни 

скални масиви. 

- 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 участие на авторката Червен списък на българските влажни зони. 

Созологически статус имат съответно 67% и 89% от находищата на аерофитона и 

едафофитона.  

- Общо сред посочените макрофитни хидробионтни видове водорасли 

консервационно значимите таксони са 85, публикувани в първия 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. 

- 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 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. 

Методични приноси: 

- Предложен е, и е тестван нов пряк и икономичен метод за събиране на аерофилни и 

ендолитни водорасли (вкл. цианопрокариоти).  

- Използвана е предложената с участие на автора 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 (вкл. инвазивни видове). 

- За първи път в алгологичните изследвания в България са използвани концепциите 

за т.нар. устойчиви (равновесни) състояния на фитопланктона, за връзката между 

нарушенията във водоемите и разнообразието на фитопланктона, за C, S, R 

жизнените стратези, за т.нар. функционални групи във фитопланктона и са 

използвани комбинираният индекс, автотрофният индекс, специализираните видови 

индекси (зеленоводораслов индекс; цианофицеен, диатомов, еугленов и сложен 

индекс) за оценка на екологичното състояние и мониториране на водоемите по 

фитопланктон.  

- Показано е, че съставът на въглеводородите може да се използва като 

хемотаксономичен маркер при червените водорасли. 

- Предложено е използването на тератологически форми на фитопланктерите за 

експресни оценки на състоянието на водоемите.  

- 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 
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съответни промени съобразно спецификите на българските водоеми. Предложени са 

конкретни промени в протоколите за мониториране на водоемите тип езеро по 

биологичния елемент фитопланктон 

- 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. 

7. Публикации във връзка с дисертационния труд 

Резултатите и данните от изследванията по темата на дисертационния труд са 

публикувани в 103 научни статии (30 с импакт фактор), от които 38 не са представяни за 

предишни хабилитации, включително 13 в списания с импакт фактор, 8 в реферирани 

списания без импакт фактор, 9 в монографии и сборници, 1 в нереферирано списание и 6 в 

пълен текст в сборници от научни конференции. Научните трудове на проф. Стойнева имат 

370 цитирания.  

8. Заключение 

Въз основа на гореизложеното, както и предвид критериите на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България, Правилника за приложението му и Препоръките 

за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ за направление 

„Биологическите науки“, съм убеден, че настоящият труд отговаря на изискванията за 

научната степен „Доктор на науките“ и го оценявам положително като препоръчвам на 

Научното жури да присъди научната степен „Доктор на биологическите науки” на проф. 

Мая Петрова Стойнева. 

 

04.12.2014 г.        Подпис: 

Шумен         (проф. д-р Н. Чипев) 


