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С настоящия труд, след 20-годишни теренни и лабораторни изследвания на 

биоразнообразието на хидро- и аеробионтни прокариотни и еукариотни 

водорасли от различни райони и типове местообитания в страната, е направена 

инвентаризация на рецентната алгофлора на България и са очертани 

тенденциите в развитието на биоразнообразието на водораслите у нас. 

Дисертационният труд е структуриран по общоприетия начин и е написан много 

добре.  Заключителната част на литературния обзор определя актуалността и 

голямата значимост на настоящото изследване. Въпреки многобройните данни 

публикувани за повече от един век, хидро- и аеробионтната алгофлора, много 

типове местообитания и райони в страната са недостатъчно проучени, липсват 

данни на молекулярно, генетично и ултраструктурно ниво на изследване за 

новоописани видове водорасли. Това прави настоящото изследване много 

актуално и значимо. Получените резултати в дисертационния труд са 

публикувани в 103 научни публикации в реномирани научни списания и са 

докладвани на 45 научни форума, като част от тях са получени от 

разработването на 43 проекта.  

За разработване на настоящия труд са проучени 238 основни обекта  (161 

влажни зони, от които 157 типа влажни зони от алпийските глациални до 

черноморските езера и блата, включително големи язовири и микроязовири, 

кариерни езера, рибарници и др. на територията на цялата страна за проучване 

на фитопланктон и симбионтни водорасли, 38 за лимнофитобентос, 4 за 

хидрохалобентос, 6 за термофитон, 19 за едафофитон, 9 за аерофитон, 1 за 

спелеофитон), 38 за лимнофитобентос, 4 за хидрохалобентос, 6 за термофитон, 

19 за едафофитон, 9 за аерофитон, 1 за спелеофитон). От основните обекти са 

събрани 4065 проби по стандартни методи, транспортирани, съхранявани в 

хладилник при 2-4 ºС, култивирани на хранителна среда или микроскопирани. За 

определянето на видовете водорасли на светлинно микроскопски ниво са 

изработени нетрайни, полутрайни и скваш препарати. Прегледани са над 12 000 

препарата, които са обработени количествено и са цитологично 



идентификацирани, като някои от тях допълнително са характеризирани с 

трансмисионен и сканиращ електронен микроскоп.  

Анотирани са общо 1605 вътреродови таксона водорасли от 471 рода на 8 

отдела от екологическите групи на хидрофитона, термофитона, аерофитона, 

спелеофитона и едафофитона, и на симбионтните водорасли в широк смисъл.  

Най-подробно изследвана и най-богата в таксономическо отношение е 

подгрупата на лимнофитопланктона – 1393 таксона от 375 рода, като в 

подгрупата на лимнофитобентоса и сред ендофитите са доказани съответно 

макроскопични сладководни кафяви водорасли и микроскопични амебовидни 

охрофити.  

Авторът е идентифицирал нов за науката един вид и една форма същински 

зелени водорасли, описани съответно от хидрофитона (Lobocystis michevii и 

едафофитона (Trochisciopsis tetraspora f. minor Gärtner et al.), допълнен e 

жизненият цикъл на все още приемания за фитопланктен вид Ducellieria chodatii. 

Нови в дисертационния труд за България са един клас, 84 рода и 501 

вътреродови таксона (467 вида, 25 разновидности, 8 форми и 1 тип).  

Това позволява на автора да направи извода, че алгофлората на България е 

съставена от поне 645 рода и 5424 вида, разновидности и форми на 8 отдела, 

което прави много значим настоящия труд. Паралелно са представени 

таксономически бележки за 1199 таксона, в които са посочени отклонения от 

размерите на няколко таксона и са дадени нови  и потвърдителни данни за 

ултраструктурата на вегетативни и размножителни клетки, както и за начините 

на размножаване и др.  

Представени са първите данни за биоразнообразието на хидро- и аеробионтни 

водорасли. Върху нови субстрати и в нови типове местообитания са намерени 

37 таксона. 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. Лично установени са 1538 таксона,като 59 от тях са 

култивирани и характеризирани с  помощта на СЕМ, ТЕМ микроскопия.   

Заслуга на автора е: 

- публикуваните за първи път 85 консервационно значими таксони в 

Червения списък на водораслите за страната;  

- включените 6 таксона в Червената книга на РБългария;  

- оценените като:  

а/ редки 241 таксона микроскопични хидробионтни планктонни 

водорасли;  

б/ инвазивни 3 таксона;  

в/ опасните цианотоксини-микроцистини;  

 г/ пещерна лампова флора  - видовия състав на пещера Леденика 

-  извода, че възстановяването на всички видове дори при реставрация на 

съответната екосистема не са гарантирани, тъй като промените в 

биоразнообразието в процесите на еутрофикация и обратна олиготрофикация 

нямат строго огледален характер. 

- новият пряк метод за събиране на аерофитонни водорасли, позволяващ 

запазване на водораслите в по-естествено състояние, намаляване загубите на 



материал и време, гарантиране на по-голяма точност и достоверност на 

получените резултати. 

- предложената българска терминология на водораслите, оригиналната 

класификационна система на типовете влажни зони в България и Червения 

списък на влажните зони може да се използва за нуждите на мониторинга в Р 

България съобразно изискванията на Рамковата директива за водите на ЕС.   

 

Заключение. Извършено е едно много целенасочено и пълно изследване на 

алгофлората в различни типове местообитания по територията на цялата 

страна, изследвана е динамиката на алгофлората в конкретни местообитания и 

на различни екологически групи и подгрупи и на таксономическите групи.  

Получени са многобройни и интересни резултати, които  отразяват 

съвременното биоразнообразие на хидро- и аеробионтните водорасли в 

страната, което е значим принос, както  за описанието, така и за запазването на 

богатата водораслова флора в България.  

Публикуваните резултати от автора получават широко международно признание 

в научната общност. Това прави проф. д-р Майя Петрова Стойнева 

разпознаваема и международно призната в областа на алгологията. 

Затова убедено препоръчвам на уважаемото Научно жури и на Факултетния 

съвет на Биологическия факултет да присъди на проф. д-р Майя Петрова 

Стойнева научната степен ”Доктор на науките”?. 
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