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І. УВОД
Географското разположение на Рила и нейната привлекателност я превръщат в
най-посещаваната планина в България и определят социално-икономическото и
значение. Един от най-красивите обекти в планината е циркуса на Седемте рилски
езера. Езерата са с ледников произход, разположени са стъпаловидно по склона на
северозападния дял на Рила на височина 2 100-2 500 м. и се намират в „Национален
парк Рила”.
Седемте рилски езера са проучвани сравнително малко и несистемно поради
трудната им достъпност. Въпреки това, те представляват интерес, тъй като са уникална
високопланинска система, сравнително слабо повлияна от антропогенна дейност.
Интересът към тях се подсилва и от желанието тези езера да се запазят в естествения си
вид за бъдещите поколения, колкото се може по-дълго.
Годините на по-интензивни изследвания върху рилските езера са свързани с
реализиране на българо-френски проект (резултатите са отразени в поредицата
Observatoire de Montague de Moussala(OM2) и сборника Biodiversity and Evolution of
Glacial Water Ecosystems in the Rila Mountain(2000)), европейския проект EMERGE
(2000-2003 год.), както и няколко проекти, финансирани от МОМН.
Проучванията на Седемте рилски езера до този момент са концентрирани основно
върху физичните и химичните параметри на водите, а биологичните изследвания са
обхващали съобществата на зоопланктона и фитопланктона. Като компонент от
високопланинските езерни екосистеми, бактериопланктонът заема важна част от
хранителните мрежи в тях. Въпреки това, липсват задълбочени проучвания върху
бактериалните съобщества и тяхното значение за поддържане на екологичния баланс в
езерната екосистема. Това дава основание в настоящия дисертационен труд да бъдат
проучени по-точно и подробно характеристиките на бактериопланктонните съобщества.
В дисертацията са разгледани някои от основните характеристики на
бактериалните съобщества като численост/плътност, разнообразие и метаболитен
профил, като те са анализирани съобразно височинния градиент, дълбочината на
водната колона и времето на пробовземане. Определени са и основните механизми, с
контролиращ ефект върху тези параметри. Някои от получените резултати
потвърждават установени зависимости в други високопланински езера, а други са
уникални, както за циркуса на Седемте рилски езера, така и за високопланинските езера
като цяло. Получените резултати обогатяват оскъдната
бактериопланктона на този уникален природен обект.

база

от

данни

за
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II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Целта на дисертационната работа е да се изследва генетичното разнообразие и
динамиката на бактериопланктона, населяващ циркуса на Седемте рилски езера.
За постигане на целта са поставени следните задачи:
- Изследване на числеността на бактериопланктона по височинния градиент и в
дълбочина на водната колона, както и промяната в нейните стойности
съобразно периода на пробовземане
-

Анализ на състава на бактериалните съобщества съобразно височинния
градиент и времето на пробовземане

- Анализ на метаболитните възможности (метаболитен профил) на
хетеротрофния блок на бактериопланктона съобразно височинния градиент и
в дълбочина на водната колона, както и промяната в техните стойности
съобразно времето на пробовземане
- Анализ на състоянието на средата в момента на пробовземане съобразно
някои ключови фактори (температура, рН, суспендирани вещества,
неорганичен азот и фосфор, концентрация на хлорофил, плътност на
зоопланктона), отговорни за подържане на жизнеността и активността на
бактериалните съобщества
- Анализ на промяната в числеността, рестрикционния и метаболитния профил
на бактериопланктона съобразно промяната в стойностите на факторите на
средата и определяне на потенциалните механизми за контрол върху
бактериалните съобщества.
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ІІІ. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
1. Пробовземане.

Фиг.1. Разположение на Седемте рилски езера (Botev 2000).

Всички проби са взети, както и всички измервания са направени в най-дълбоката
част на езерата през юли и септември 2006 и 2007 година. Пробовземането е извършено
в по-плитките езера (Сълзатa, Детелинатa, Рибнотo) от две дълбочини (0.5 m под
повърхността и над дъното), а в по-дълбоките (Окотo, Бъбрекa, Близнакa, Долнотo) от
три дълбочини (0.5 m под повърхността и над дъното, както и от средата на водната
колона). Най-дълбоката част на езерото е определена с ехолот. Извършеното
пробовземане е в три повторения от всяка една дълбочина на съответното езеро.
Водните проби са взимани с батометър тип van Dorn, а зоопланктонът е събиран с
помощта на мрежа тип Apstein (200 µm размер на отворите). Водните проби са с обем
от 1.5l за определяне на хлорофил а и за химичните анализи и от 100 ml за
микробиологичните анализи. Съхраняват се съответно в химически чисти и в стерилни
бутилки в хладилна чанта (40С) до пренасянето им до лабораторията.

2. Физични и химични параметри на езерните води.
Температурата (°C) и разтвореният кислород (mg/l), са измерени в момента на
пробовземането с помощта на портативен уред OXI- 196 WTW, а pH,
електропроводимостта (μS) и общите разтворени вещества (mg/l) са определени в
момента на пробовземане с портативен уред Combo HI 98129 (Hanna Instruments, USA).
Концентрацията на неорганичните йони (нитратен азот - NO3-N, амониев азот NH4-N и фосфатен фосфор (орто-фосфор) PO4-P) е определяна в лабораторни условия
9

на спектрофотометър Cecil CE 3021 (Cecil Instruments, Cambridge, England) по методи
описани в издание на APHA (1989).

3. Биотични фактори на средата.
3.1. Фитопланктон.
Биомасата на фитопланктона е определена в лабораторни условия индиректно
като съдържание на хлорофил-а (μg/l) по ISO 10260.
3.2. Зоопланктон.
Зоопланктонът е преброен и определен по модифициран метод на Hensen (1887).
3.3. Бактериопланктон.
3.3.1. Численост.
Броят на бактериите е определен с епифлуоресцентен микроскоп след филтруване
през черен поликарбонатен филтър (0,2 μm диаметър на порите, Nucleopore® PC
Polycarbonate, Whatmann) с последващо oцветяване с акредин оранж (0,001%) на
адсорбираните върху филтъра бактерии (Hobbie et al. 1977).
3.3.2. Метаболитен профил.
Определя се чрез плаки EcoplateTM (BIOLOG, USA), съдържащи 31 различни
въглеродни източници в три повторения.
3.3.3. Рестрикционен профил на 16S рРНК гена.
За определяне рестрикционния профил на пробите е използван анализ на
амплифицирана 16S рибозомална ДНК (ARDRA – Amplified Ribosomal DNA Restriction
Analysis).

4. Статистическа обработка на резултатите.
За статистическа обработка на резултатите е използвана програмата NCSS 97
(http://www.ncss.com/). Цитираните данни са средни стойности. За анализиране на
ARDRA профилите е използван софтуерен продукт SynGene, версия 4.01.02.
Използван е Principal component analysis (PCA) за оценка на вариабилността на
параметрите съобразно височинния градиент. Зависимостта на числеността, състава и
метаболитното разнообразие на бактериопланктона от стойностите на останалите
фактори на средата е определена чрез мултирегресионен анализ (multiple regression
analysis).
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ІV. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ
1. Характеристика на средата
Седемте рилски езера са типични високопланински езера със стойности на
факторите на средата, корелиращи с надморската височина и климата. Някои от
анализираните фактори на средата се променят съобразно времето на пробовземане и
надморската височина, а други - остават сравнително устойчиви във времето и
пространството.
Температурата за всички пробовземания варира от 0.9±0.0°С (Сълзата юли 2006г.),
когато цялото езеро е замръзнало и пробата е взета от изтичалото, до 20.1±0.0°С
(Рибното езеро юли 2007г.) (Фиг. 2). Височинен градиент в промяната на температурата
в циркуса на Седемте рилски езера е регистриран само през 2006г., изразяващ се с
повишаване на температурата с понижаване на надморската височина, като изключение
от тенденцията прави Бъбрека месец юли, а през септември 2006г. извън градиента
попадат Близнака и Долното езеро.

юли 2006г.

септември 2006г.

Фиг. 2. Стойности на температурата (°C) в езерата през 2006г.съобразно месеца на измерване.

Стойностите на рН за 2006г. варират от 5.3±0.1 (Бъбрека, септември 2007г.) до
8.6±0.0 (Близнака, септември 2006г.), като стойностите на рН в повечето езера са около
неутралния пункт и в диапазона за оптимално развитие на бактериопланктона.
Наблюдавана е тенденция на увеличаване на рН стойностите през месец юли 2006 год. с
намаляване на надморската височина, като извън градиента попада Рибното езеро (Фиг.
3). През септември 2006г. също се регистрира височинен градиент в стойностите на рН,
но той обхваща само езерата от Сълзата до Близнака.

юли 2006г.

септември 2006г.

Фиг. 3. Стойности на рН съобразно месеца на пробовземане.

Концентрацията на разтворените вещества варира от 1.0±0.0 mg/l до 20±0.0 mg/l,
като и двете стойности са измерени в Сълзата през 2006г. съответно юли и септември.
Концентрацията на разтворените вещества се отличава със значително по-ниски
стойности през месец юли 2006г. (3.6±1.3 mg/l) в сравнение с тези, измерени през
останалите месеци на пробовземане (от 6.7 до 7.5 mg/l). Най-високата отчетена
концентрация на суспендирани вещества се предполага, че е в резултат от инцидентно
попадане на алохтонна субстанция в езерото.
През 2006г. е регистрирана обща тенденция на по-ниски концентрации на
разтворените вещества във водата в края на периода на снеготопене (юли), като
резултат от разреждането на езерната вода с относително бедните на йони сняг и лед от
водосбора. През 2007г. поради по-ранното настъпване на лятото и по-бързото
разтопяване на снежната покривка, резултатите получени за юли и септември са почти
едни и същи или с минимални разлики.
Седемте рилски езера са добре оксигенирани, като стойностите за всички
пробовземания варират в граници от 7±0.0 mg/l (Сълзата юли 2007г. и Рибното езеро
септември 2007г.) до 10±0.0 mg/l (Окото юли 2006г.) (Фиг. 4).
За двата месеца на пробовземане през 2006г., най-добре оксигенирани са Сълзата и
Окото, като няма ясна зависимост на концентрацията на разтворен кислород от
надморската височина. За 2007г. се регистрира частичен отрицателен височинен
градиент в стойностите на разтворения кислород, като през юли обхваща езерата от
Сълзата до Близнака, а през септември от Сълзата до Детелината.
Концентрацията на нитратния азот флуктуира в широки граници както между
самите езера, така и между отделните периоди на пробовземане от 15.5±10.9 μg/l
(Окото септември 2006г.) до 175±23.7 μg/l (Детелината юли 2007г.).
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юли 2007г.

септември 2007г.

Фиг. 4. Концентрация на разтворен кислород (mg/l) през 2007г. за месеците на пробовземане.

По-високо количество на нитратен азот през юли 2006г. се дължи на пролетното
топене на снеговете и все още ниската скорост на фотосинтезата. По-лошите
метеорологични условия през юли 2006г., закъснялото топене на ледовете и по-малкото
количество на фитопланктон определят и по-високата концентрация на нитратния азот
в сравнение с юли 2007г.
Концентрацията на амониевия азот в циркуса на Седемте рилски езера е ниска и
много често под границата на чувствителността на метода, както е през месец юли
2006г., с изключение на Рибното езеро (137±0.0 μg/l), където е регистрирана и найвисоко измерената стойност за всички пробовземания. През 2007г., концентрацията на
амониев азот варира от 0 μg/l до 59.27 μg/l (Фиг. 5).
При пробовземанията през 2006г. не се наблюдава ясна зависимост между
надморската височина, на която е разположено езерото и концентрацията на амониевия
азот, с изключение на тенденцията за намаляване на концентрацията на амониевия азот
с намаляване на надморската височина от Близнака към Долното езеро.
Наблюдаваната тенденция на по-голямо количество на амониев азот в долните
езера през септември 2007г., вероятно е резултат от наличието на повече биомаса
(обраствания) и по-ниска окислителна активност на бактериопланктона.
Концентрацията на фосфатния фосфор, подобно на другите йони варира в голям
диапазон като през 2006г. е регистрирана с около 3 пъти (39.7±17.2 μg/l) по-висока
средна концентрация в сравнение с 2007г. С най-ниска средна концентрация на
фосфатен фосфор за всички пробовземания са Бъбрекът и Близнака (средно 17.2±16.6
μg/l), а с най-висока Сълзата и Окото (средно 37.5±29.2 μg/l). В останалите езера,
концентрацията на фосфатния фосфор варира от 19.3 μg/l до 27.9 μg/l. Обща тенденция за
двете години на пробовземане е концентрацията на фосфатния фосфор да намалява от
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юли към септември, като степента на редукция през 2007г. е с около 85% и е по-голяма
от тази, регисрирана през 2006г. (25%).

септември 2006г.

септември 2007г.

Фиг. 5. Концентрация на амониев азот (μg/l) за месеците на пробовземане.

Разликите в стойностите на температурата (p<0.05), рН (p<0.02), разтворените
вещества (p<0.02), разтворения кислород (p<0.02), нитратния азот (p<0.02), амониевия
азот (p<0.02) и фосфатния фосфор (p<0.02) между езерата в един и същ месец и между
месеците на пробовземане за едно и също езеро са статистически достоверни.
Разликите в стойностите на температурата, рН, разтворените вещества, разтворения
кислород в дълбочина, в повечето от случаите, са статистически недостоверни.
Статистическа достоверност съществува и между разликите в концентрациите на
нитратния и амониевия азот и фосфатния фосфор (p<0.05), измерени в дълбочина, с
изключение на тези, отчетени за юли 2006г.

Като индиректен количествен показател за наличие на фитопланктон в системата е
използвана концентрацията на Chl-а, а тя е изключително ниска (0 – 3.87 µg/l), но в
границите на регистрираните стойности и от други автори (Beshkova 2000, Kamenic et
al. 2000; Hofer et Sommaruga 2001; Villar-Argaiz et al. 2002; Carrillo et al. 2002,
Straškrábová et al. 2006, Tait and Thaler 2000, Wille et al. 1999, Yannarell et al. 2003).
Наблюдавана е тенденция на по-високи концентрации на Chl-а през юли 2006г. (с
изключение на Близнака и Детелината), което е свързано с пролетния пик в развитието
на фитопланктона веднага след топенето на снеговете. По-високите атмосферни
температури през 2007г. са предизвикали по-ранно развитие на фитопланктона и
вероятно е пропуснат пролетният пик при юлското пробовземане, с което могат да се
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обяснят и по-високите стойности на Chl-а, регистрирани през септември на същата
година. Трайни тенденции в промяната на концентрацията на Chl-а съобразно
надморската височина няма, с изключение на групата на най-високо разположените
езера (Сълзата, Окото и Бъбрека).
Регистрираните разлики в концентрациите на Chl-а между езерата (р<0.01) и между
годините на пробовземанията (р<0.002) за едно и също езеро са статистически
достоверни. Статистически достоверна разлика в концентрациите на Chl-а не е
установена между месеците на пробовземане през 2006г. в Близнака и Детелината, а
през 2007г. в Сълзата, Окото, Детелината и Рибното.

По отношение на зоопланктона, преобладаващи по численост в Седемте рилски
езера са зоопланктерите филтратори (ротифери и кладоцери), като тяхната плътност и
групова принадлежност се променя с височината и месеца на пробовземане.
Плътността на зоопланктона варира в широки граници от 1 407 инд/м 3 (Близнака
септември 2006г.) до 1 408 095 инд/м3 (Сълзата септември 2006г.). Ако сравняваме за
двете години пробовземанията от септември, то плътността на зоопланктона е около 17
пъти по-висока през септември 2006г. в сравнение с 2007г. Поради липса на данни за
юли 2006 год. подобно сравнение не може да се направи. С най-висока средна плътност
на зоопланктона за трите пробовземания е Сълзата – 504 364±82 393.7 инд/м3, а с найниска са Окото (8 030±4 358 инд/м3) и Близнака (2 534±1 004 инд/м3).
През септември 2007г., няма представители на Rotifera в Сълзата, а в останалите
езера числеността им е ниска, като проявява тенденция на покачване с намаляване на
надморската височина. Тази тенденция се запазва до Детелината, където е регистрирана
и най-високата плътност на ротифери (21 391 инд/м3). Cladocera са с най-ниска
плътност в Близнака, като той се явява и границата между две оформили се тенденции
за намаляване на плътността на кладосерите с намаляване на надморската височина от
Сълзата до Близнака и постепенно покачване на плътността от Близнака до Долното
езеро. Представители на Copepoda липсват в Сълзата, Рибното и Долното, а от
останалите езера най-висока е плътността им в Бъбрека (1 019 инд/м3). С най-голямо
значение за бактериопланктона са представителите на Rotifera и Cladocera, чийто
механизъм на хранене чрез филтруване на водните маси може в определини ситуации
да е решаващ за числеността на бактериалните съобщества. Регистрира се тенденция на
намаляване на плътността на филтраторите с намаляване на надморската височина, но
тази тенденция е ограничена и валидна само от Сълзата до Близнака.
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2. Характеристика на планктонните бактериални съобщества,
населяващи циркуса на Седемте рилски езера
2.1. Численост на бактериопланктона
Хидроложката система на Седемте рилски езера предоставя разнообразни условия за
развитие на бактериалните съобщества, тъй като част от езерата (Сълзата, Окото и
Бъбрека) нямат повърхностна връзка по между си и се оттичат директно в Близнака, а след
Близнака, езерата са свързани в единна система чрез повърхностни отточни връзки.
Предполагаме, че тази относителна самостоятелност на Сълзата, Окото и Бъбрека може да
доведе до формиране на бактериални съобщества, отличаващи се от тези в останалите
езера. Върху формирането на съобществата, освен относителната изолираност на найвисоко разположените езера влияние вероятно оказва и височинния градиент на някои от
факторите на средата.
Въздействието на ниските температури, силната ултравиолетова радиация, дългият
период на покритие с лед и флуктуиращите хидроложки особености на високопланинските
езера (Medina-Sánchez et al. 2004) могат да повлияят развитието и динамиката на
бактериопланктона (Straškrabová et al. 1999). Общият брой бактерии в Седемте рилски
езера варира в граници от (0.63±0.02) х 105 кл/мл до (271.84±2.4) х 105 кл/мл (Фиг. 6) –
численост, установена и за други високопланински езера от Tuomi et al. (1997), Allagier et
Grossart (2006), Pearce et al. (2005), Warnecke et al. (2005), Pernthaler et al. (1998), Hoffer et
Sommaruga (2001), Wille et al. (1999), Panzenböck et al. (2000), Felip et al. (1995), Langenheder
et Jürgens (2001), Hinder et al. (1999), Pérez et Sommaruga (2006), Bosshard et al. (2000),
Medina-Sánchez et al. (1999) и Straškrabová et al. (1999).
С най-висока средна численост на бактериопланктона за месеците на пробовземане
са плитките езера - Рибното ((89.52±91.4) х 105 кл/мл), Детелината ((86,97±124,3) х 105 кл/мл)
и Сълзата ((69.13±81.1) х 105 кл/мл), а с по-ниска средна численост -дълбоките езера и
особено по-високо разположените, каквито са Окото и Бъбрека, чиято средна численост на
бактериопланктона е съответно (35.68±28.5) х 105 кл/мл и (40.89±40.8) х 105 кл/мл.
Факторите, обуславящи високата средна бактериална численост в плитките езера могат да
бъдат различни за всяко едно от езерата, особено като се вземе предвид разликата в
надморската височина на тяхното разположение. Предполага се, че високата бактериална
численост в Детелината се подържа от фитопланктона (средната концентрация на Chl-а е
най-висока – 2.56±0.2 µg/l), а в Рибното от натрупаната органична материя в резултат от
масовото развитие на Sparganium angustifolium Michx (покрива около 35% от повърхността
на езерото). В Сълзата няма ясно изразен постоянен фактор на средата, който да има ефект
върху по-високата регистрирана средна численост.
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Фиг. 6. Численост на бактериопланктона (Log N) в Седемте рилски езера за месеците на пробовземане.

Ниската численост на бактериопланктона в Окото и Бъбрека, вероятно се дължи на
лимитиращите концентрации на амониевия азот, регистрирани в тези езера (съответно
4.3±7.1 µg/l и 1.4±2.5 µg/l при средна стойност за всички езера 14.6±3.9 µg/l),
фосфатния фосфор (за Бъбрека 18.25±16.9 µg/l при средна стойност за всичките езера
26.3±16.2 µg/l) и Chl-а (за Окото 0.45±0.5 µg/l при средна стойност за всичките езера
1.83±0.4 µg/l).
Като цяло се наблюдава тенденция към повишаване на бактериалната численост
от юли към септември и от 2006 към 2007г., вероятно поради оптимизиране на
стойностите на средата и по-специално на повишаване на температурата. Височинен
градиент в степента на нарастване на бактериалната численост (с изключение на
Рибното и Долното) от юли към септември е регистриран през 2006г. (Фиг. 7), докато
през 2007г., степените на нарастване нямат височинна зависимост. Тези противоположни
тенденции, регистрирани в две последователни години са резултат от коренно
различните климатични условия през пролетните и летните месеци на 2006 и 2007г.
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А

Б

Фиг. 7. Степен на нарастване в числеността на бактериопланктона от юли към септември 2006 год. (А) и
от юли към септември 2007 (Б) в системата на Седемте рилски езера.

Средната численост на бактериопланктона в езерата за четирите пробовземания
варира от (35.68±15.1) х 105кл/мл в Окото до (89.52±91.4) х 105кл/мл в Рибното (Фиг. 8).
Наблюдава се тенденция към увеличаване на числеността на бактериопланктона с
понижаване на височината, като извън този височинен градиент са Сълзата и Долното езеро.

Фиг. 8. Средна бактериална численост (х105кл/мл) в Седемте рилски езера, измерена при
пробовземанията.

2.2. Численост на бактериопланктона в дълбочина на водната колона
Разпределението на бактериопланктонът в дълбочина на водната колона се променя
съобразно времето на пробовземане, морфометричните характеристики на езерата и
надморската височина. В плитките езера, тенденцията е за по-висока бактериална
численост в придънния воден слой през 2006г. и по-ниска през 2007г., но са
регистрирани редица изключения, най-често в Сълзата (Фиг. 9).
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Фиг. 9. Разпределение в числеността на бактериопланктона (Log N) в повърхностните (П) и придънни (Д)
водни слоеве на по-плитките езера от системата на Седемте рилски езера.

В дълбоките езера, също няма единна тенденция в разпределението на
числеността на бактериопланктона в дълбочина (Фиг. 10). В Бъбрека се забелязва
еднотипност в разпределението на числеността на бактериопланктона спрямо месеца на
пробовземане – през юли 2006 и 2007г., числеността се увеличава с увеличаване на
дълбочината, а през септември 2006 и 2007г. – най-ниска е числеността на
бактериопланктона в средния воден слой, а в останалите или е сравнително еднаква
(2007г.) или е по-висока в придънния воден слой (2006г.). В Близнака, през всичките
месеци на пробовземане, числеността на бактериопланктона се увеличава с
увеличаване на дълбочината. Подобна тенденция е регистрирана и в Окото през
септември 2006г. и юли 2007г. Противоположно на това разпределение в бактериалната
численост е регистрирано в Долното езеро през септември 2006 и 2007г. и в Окото през
септември 2007г.
В по-дълбоките езера, подобно на плитките, не се наблюдава единна тенденция в
разпределението на числеността на бактериите в дълбочина на водната колона.
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Фиг. 10. Разпределение в числеността на бактериопланктона (Log N) в повърхностния (П), средния (С) и
придънен (Д) водни слоеве на по-дълбоките езера от системата на Седемте рилски езера.

Разпределението в числеността на бактериите в дълбочина на водната колона е
статистически достоверно (р<0.05), с изключение на разпределението през месец
септември 2006г. в Долното езеро, където р=0.09.

2.3. Рестрикционен профил на 16S рРНК гена на бактериалните съобщества от циркуса
на Седемте рилски езера
Бактериопланктонът е представен от дребни пръчковидни и коковидни форми,
като не повече от 5% от общата численост са филаментозните форми. Предполага се, че
бактериите в Седемте рилски езера са се адаптирали да противостоят на хищническия
натиск чрез бързо увеличаване на скоростта на размножаване при подобряване на
условията на средата, вместо образуване на филаменти. Бързите процеси на
увеличаване на числеността на бактериите при подобряване на условията на средата от
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юли към септември 2006г. в Сълзата при наличие на висока численост на зоопланктон
потвърждава това предположение.
Дисертационната работа не е фокусирана върху таксономичната идентификация на
видовете, а върху профила на бактериалните съобщества и тяхната динамика. По тази
причина, те се охарактеризират само до представителство на видовете като ивици от
ARDRA електрофорезите и класифицирани като видове генералисти (представени в
почти всички съобщества) и видове тесни специалисти (влизащи в състава на
бактериопланктонните съобщества само при определени условия на средата).
От общо 64 различни по молекулно тегло ивици, само няколко са тези (13, 16, 20,
21, 30 и 15 (с изключение на юли 2006г.)), които присъстват в различни рестрикционни
профили не проявявайки строго изразена сезонност или височинна принадлежност
(Фиг. 11-14). Някои от тези ивици присъстват дори и в рестрикционните профили на
бактериопланктона от Сълзата, Окото и Бъбрека, които нямат повърхностна връзка
помежду си и се предполагаше, че те могат да формират характеристични бактериални
съобщества. Въпреки тенденцията на по-често присъствие на горе изброените ивици в
ARDRA профилите, в рестрикционните профили на бактериопланктона от Сълзата
липсва ивица 16, от Окото – ивици 21 и 15 и от Бъбрека – ивица 30. Може да се
предположи, че видовете, представлявани от тези ивици не присъстват в състава на
съответните бактериални съобщества или не са създадени подходящите условия за
тяхната пролиферация и превръщането им в доминанти.
Голямата динамика в състава на рестрикционните профили на бактериопланктона
от Седемте рилски езера предполага дълга селекция на тесни специалисти, които да се
развиват бързо при бързата промяна в стойностите на факторите на средата. Тесните
специалисти са тези, които според някои автори (Buckling et al. 2003, Yuhana 2005)
освен че създават разнообразието на бактериалните съобщества определят и тяхната
екометаболитна пластичност. Получените резултати подкрепят тезата, че по-изгодната
екологична стратегия за бактериопланктона от високопланинските езера е да подържа
високо видово разнообразие от тесни специалисти с висока специфична скорост на
растеж, вместо К-стратези.
Друго доказателство за “предпочетената” екологична стратегия от
бактериопланктона е ярко изразената ситуационност в появата на определении ивици в
рестрикционните му профили. Установява се, че повечето от общия брой ивици (46 от
64) притежават специфика на присъствие в рестрикционните профили на
бактериопланктона от системата на Седемте рилски езера, която е свързана с времето
на пробовземане. Разнообразието от тесни специалисти се допълва и от присъствие на
ивици в профили, установени само през даден сезон. Така например, ивица 11 е
регистриран през юли 2006г. и 2007г., а ивици 6, 37, 50 и 62 са установени само през
септември 2006г. и 2007г.
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Фиг. 13. Рестрикционен профил на
бактериопланктона в системата на
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Ситуационната поява на различни ивици в рестрикционните профили на
бактериопланктона от Седемте рилски езера е не само времева, но и пространствена.
Някои ивици са регистрирани само в профилите на едно езеро и то през точно
определен сезон и година. Езерата с най-много такива ивици в рестрикционните
профили на бактериопланктона са най-високо разположените (най-драстични условия
на средата през дългия зимен сезон и най-висока степен на облъчване с УВ през лятото)
- Сълзата (9, 12, 26 и 57), Окото (18, 43, 52 и 58), Бъбрека (1, 4, 53 и 63) и Близнака (7,
19, 49 и 56). В профила на Детелината е регистрирана само една ивица (2), а в Рибното
и Долното по две, съответно 10 и 55 за първото езеро и 8 и 64 за второто.
Добре изразена тенденция от юли към септември през двете години на изследване
е увеличаването на бактериалната численост, съпроводено с увеличаване на
бактериалното разнообразие (с изключение на Долното през 2006 и 2007г. и на Окото
през 2007г.). Успоредно с това се подменя и видовия състав на доминантите, което е
резултат от бърза пролиферация на най-приспособените за конкретно възникналата
ситуация. Изключенията от тази тенденция са рестрикционните профили, които
съдържат в състава си малко ивици, но с високо (над 20%) процентно присъствие.
Например, в Долното езеро, делът на ивиците с присъствие над 20% в рестрикционния
профил на 16S рРНК през юли 2006г. е 72%, а през септември 2006г. – 90%. За Окото
през 2007г., тези показатели са следните – през юли 72%, а през септември 91%. Може
да се приеме, че ивиците с ниско процентно присъствие представляват видове
субдоминанти, които не процъфтяват по численост, тъй като условията на средата са
близки, но не са оптимални за тях.
На пръв поглед липсва единна тенденция в промяната на разнообразието на
бактериопланктона, както между месеците от една година, така и между двете години
на пробовземане. Ако отнесем промяната в биоразнообразието към промяната в
стойностите на температурата се очертава ясно изразена тенденция, бактериалните
съобщества да увеличават разнообразието си при стойности на температурата в
диапазона 10-15°С. През юли 2006г. генетичното разнообразие нараства с понижаване
на надморската височина, с изключение на Детелината и Рибното. Формирането на този
височинен градиент вероятно е свързано с обособяване на височинен градиент в
стойностите на факторите на средата, както вече отбелязахме за температурата. През
2007г. не се наблюдава голяма разлика в генетичното разнообразие на бактериопланктона
от различните езера, вероятно поради сходство в условията на средата.
Динамичната картина на смяна на доминантните видове съобразно ситуационния
комплекс от фактори на средата може да създаде впечатление за различен видов състав
на бактериопланктона във всяко езеро, въпреки съществуващата повърхностна връзка
между тях и възможния приток на алохтонни видове. Предполагаме, че езерата
26

разполагат с голям общ пул от бактериални видове тесни специалисти, който може и да има
специфични особености за всяко езеро, но от него процъфтяват като доминанти само тези
видове, за които конкретния комплекс от фактори на средата е оптимален. Това
предположение се потвърждава от наблюдаваните тенденции в степените на подобие на
ARDRA профилите на планктонните бактериални съобщества. За 2006г. са установени
височинни градиенти в стойностите на някои от факторите на средата, но не е установено
високо сходство между рестрикционните профили на бактериопланктона от Седемте рилски
езера. През 2007г., не е установен височинен градиент в стойностите на който и да е фактор на
средата - напротив условията са подобни, особено що се отнася до температурата. В същото
време, се установява високо подобие (над 80%) в рестрикционните профили на бактериалните
съобщества както между всички езера за един и същи месец (с изключение на СълзатаБъбрека през юли и Сълзата през септември), така и между двата месеца на пробовземане, но
само за езерата с повърхностна връзка между тях. Този факт потвърждава предположението за
общ бактериален пул.
2.4. Генетично разнообразие и генетично сходство на бактериалните съобщества
Средната стойност на индекса на Shannon за генетичното разнообразие на бактериалните
съобщества за юли 2006 и 2007г. е по-ниска (средна стойност Н´- 1.22 ±0.6 и 1.46±0.4
съответно за юли 2006г. и юли 2007г.) от тази през септември (средна стойност Н´- 1.67±0.2 и
1.82±0.1). През септември 2006 год., генетичното разнообразие на бактериалните планктонни
съобщества във всички езера се повишава в сравнение с юли 2006г., с изключение на Долното
езеро, където се регистрира понижение от Н´- 1.56 на 1.28. Най-съществено повишение е
отчетено в Окото 94% и Сълзата 132% (Фиг. 15).

Фиг. 15. Генетично разнообразие на бактериопланктонните съобщества, населяващи циркуса на Седемте
рилски, изчислено по Shannon.

За 2007 год. се регистрира същата тенденция - на увеличаване на генетичното
разнообразие от юли към септември (от средно за всички езера 1.46±0.43 през юли на
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1.82±0.06 през септември). Най-силно този ефект се регистрира в Сълзата (59%), Детелината
(77%) и Рибното езера (73%). Изключение прави Окото, където се отчита понижаване от Н´от 1.57 на 1.33.
При сравняване на юлските пробовземания за 2006г., се наблюдава тенденция на
увеличаване на генетичното разнообразие с намаляване на надморската височина на
разположение на езерата, с изключение на Близнака и Рибното. За другите месеци няма ясно
изразена тенденция в разпределението на стойностите на генетичното разнообразие по
височинен градиент.
Сълзата

Окото

Бъбрека
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Рибното
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Фиг. 16. Степен на сходство в рестрикционните профили на 16S рРНК гена на бактериопланктона за
месеците на пробовземане.
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2.5. Генетично сходство на бактериопланктона в зависимост от височинния
градиент и месеца на пробовземане
При анализ на общата дендрограма на рестрикционните профили се открояват две
основни групи, като сходството между тях е 13%. В първата попадат рестрикционните
профили на бактериопланктона на Сълзата (юли и септември 2006), Бъбрека (юли и
септември 2006), както и на Близнака, Рибното и Детелината от септември 2006г., а във
втората – всички останали рестрикционните профили (Фиг. 17). Няма ясна тенденция в
разпределението на езерата по групи.
Формират се и две подгрупи рестрикционни профили: на бактериопланктона на
Близнака, Детелината, Рибното и Долното езера от юли 2007г. със степен на сходство 90% и
тази на бактериопланктона на Окото, Бъбрека, Близнака, Детелината, Рибното и Долното езера
от септември 2007г. със степен на сходство 87%.
През различните месеци на изследване се формират двойки езера с повтарящи се ивици, но
това не е решаващо за създаване на високо генетично сходство в рестрикионните профили на
населяващият ги бактериопланктон.
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Фиг. 17. Дендрограма на сходство на рестрикционните профили на16S рРНК гена на бактериопланктона,
обитаващ системата на Седемте рилски езера.
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2.6. Метаболитен профил на хетеротрофния блок на бактериопланктона

Основни източници на органична субстанция за бактириопланктона са фитопланктонът
и синтезираните от него екзополимери, екзоскелетите и екскрементите на животните, и в пониска степен особено в езерата, разположени на по-голяма надморска височина – алохтонната
органична материя. Общо достъпните за всички бактериални съобщества въглеродни
източници са пируват (B1), туин 40 (C1), α-циклодекстрин (E1), α-D-лактоза (H1), D-манитол
(D2), N-ацетил-D-глюкозамин (E2), L-аргинин (A4), L-серин (D4) и L-глутаминова киселина
(F4) (Фиг. 18). Единственото съединение, което не се използва от бактериалните хетеротрофни
съобщества, населяващи езерната система е 2-хидрокси бензоената киселина (C3), която
принадлежи към групата на фенолите. Трудно усвояем въглероден източник е и αкетобутирата (G3), като той е напълно недостъпен за бактериалните съобщества на Сълзата,
Окото и Долното езеро, а за Близнака само през юли.
По-плитките езера формират самостоятелни групи, съобразно характеристиките на
метаболитните профили на бактериалните съобщества, като към нея можем да причислим и
Окото. Това е групата с най-широк метаболитен профил и минимален брой недостъпни за
асимилиране въглеродни източници, като повечето от недостъпните въглеродни източници
остават трайно неизползвани и за двата месеца на пробовземане от хетеротрофните
бактериални съобщества.
Хетеротрофните бактериални съобщества от Бъбрека и Близнака формират група, за
която е характерен широк метаболитен профил през юли 2007г. и много по-тесен през
септември 2007г. Противоположно на тях е хетеротрофното бактериално съобщество от
Долното езеро.
Метаболитният профил на хетеротрофните бактериални съобщества от различните
езера органично е свързан с динамиката на хлорофил-а, т. е. на фитопланктона в
езерата. Стабилният метаболитен профил на хетеротрофните бактериални съобщества
от Сълзата, Окото, Детелината и Рибното езера отговарят на ниско, но сравнително
постоянно по количество присъствие на Chl-a (фитоплонктон), изразени така – колкото
е по-малко количеството на Chl-a в средата, толково е по-широк метаболитния профил
на хетеротрофните бактериални съобщества. Тази зависимост може да се обясни
единствено с възможността на тези съобщества да превключват метаболизма си към
използване на алохтонни въглерод съдържащи субстрати като допълнителни източници
на въглерод.
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Сълзата

Окото

Бъбрека

Близнака

Детелината

Рибното

Долното

Фиг. 18. Способност на хетеротрофните
бактериални планктонни съобщества да
усвояват различни въглеродни източници.
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2.7. Метаболитно разнообразие и степен на сходство в метаболитните профили на
бактериалните съобщества

Метаболитното разнообразие на бактериалните съобщества варира в границите от
67.74% до 96.77%, а броят на използваните въглеродни източници от 21 до 30 (Фиг. 19).
От юли към септември, метаболитното разнообразие се увеличава в езерата Сълзата,
Детелината и Долното, а намалява в останалите четири езера.

Фиг. 19. Метаболитно разнообразие на хетеротрофния блок на бактериопланктона в Седемте рилски езера.

Най-висока степен на подобие в метаболитните профили на хетеротрофните
бактериални съобщества между юли и септември 2007г. е установена за езерата
Сълзата, Детелината и Рибното (плитките езера) (над 96%), а най-ниска за Бъбрека и
Близнака – съответно 70 и 72% (Фиг. 20). Вероятно, ниската степен на подобие в
метаболитните профили на хетеротрофните бактериални съобщества в Бъбрека и
Близнака са свързани с по-съществени трансформации в източниците на въглерод, дори
и до смяна на основния източник на органичен субстрат.
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Фиг. 20. Степен на сходство на метаболитните профили на хетеротрофните бактериални съобщества,
населяващи водната колона на Седемте рилски езера през юли и септември 2007 год.

Метаболитният профил на хетеротрофните бактериални съобщества от
повърхностния воден слой на Сълзата, Детелината и Рибното езеро е по-беден в
сравнение с придънния. От юли към септември, метаболитното разнообразие на
хетеротрофните бактериални съобщества от трите езера се увеличава в повърхностния
воден слой и намалява в дълбочинния слой в резултат единствено на спад в
разнообразието в Долното езеро.
Степента на сходство между бактериалните съобщества, населяващи
повърхностния воден слой през юли и септември, се увеличава с намаляване на
надморската височина, а намалява в придънните съобщества от Детелината към
Рибното езеро.
Степените на сходство между придънното и повърхностното бактериални
съобщества през двата месеца на изследване в Сълзата са много близки (около 51%), а в
Детелината и Рибното езеро се спазва тенденцията степента на сходство да нараства от
юли към септември.
Като обща закономерност в по-дълбоките езера се установява, че с най-широк
метаболитен профил са хетеротрофните бактериални съобщества през юли 2007г.
Метаболитният профил на придънните съобщества през юли е по-широк, от този на
повърхностните, но по-тесен от метаболитния профил на съобществата, населяващи
средата на водната колона.
През септември 2007г., броят на недостъпните за хетеротрофните бактериални
съобщества в повърхностния воден слой намалява, а в средния (с изключение на Долното
езеро) и придънния (с изключение на Близнака и Долното езеро) се увеличава. Повечето
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от недостъпните въглеродни източници са общи за цялата водна колона, като някои от
тях са характеристични за самото езеро, а други са общи за всички разглеждани езера.
През месец юли 2007г. най-ниско е метаболитното разнообразие на бактериалните
съобщества, населяващи повърхностния воден слой на езерата (средно 19.3%), а найвисоко на тези от средния воден слой (средно 80.7%). През септември средните
стойности на метаболитното разнообразие на съобществата от различните дълбочини
се доближават, като те са съответно 58% за повърхностния воден слой, 55.6% за
средния и 54.9% за придънния воден слой. През септември, метаоблитното
разнообразие на хетеротрофните бактериални съобщества в Окото, Близнака и Долното
езеро намалява с увеличаване на дълбочината на водната колона, а в Бъбрека нараства.
През юли, най-високата степен на сходство в метаболитните профили е между
хетеротрофните бактериални съобщества, населяващи средния и придънен водни
слоеве. Значително сходство за този месец е установено, също, и в метаболитните
профили на съобществата, населяващи повърхностния и придънен водни слоеве на
Близнака, което говори за сравнително хомогенно разпределение на хетеротрофните
бактериални съобщества в дълбочина на водната колона. Това, всъщност е и тенденцията,
която се наблюдава във всичките езера през септември, с изключение на Бъбрека.
Степента на сходство в метаболитните профили на съобществата, населяващи
повърхностния воден слой е в диапазона от 57% (Близнака) до 0% (Бъбрека), за
средните и придънни водни слоеве е сравнително еднаква, като за последните може да
се приеме, че се формира височинен градиент (с намаляване на надморската височина
се увеличава степента на подобие) в степента на подобие между метаболитните
профили на бактериалните съобщества от двата месеца на изследване, с изключение на
Близнака.

3. Механизми на контрол върху бактериопланктона
Основните фактори, с контролиращ ефект върху числеността, състава и
метаболитните възможности на хетеротрофните бактериални съобщества от циркуса на
Седемте рилски езера са температурата, фосфатният фосфор и фитопланктонът. Те, в
повечето случаи, действат комплексно като влизат във взаимоотношения помежду си
или с други фактори на средата.
Температурата е контролиращ фактор върху разпределението на числеността на
бактериалните съобщества както по височинния градиент, така и в дълбочина на
водната колона, освен това, повлиява и състава на бактериалните съобщества.
Стойностите на температурата в Седемте рилски езера оказват влияние и върху броя на
факторите, контролиращ числеността на бактериалните съобщества - много повече са
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факторите, оказващи ефект върху числеността на бактериите при ниски температури
(1), отколкото при температури над 15 °С (2). Този ефект, вероятно, е свързан с
влиянието на температурата върху разтворимостта на хранителния субстрат и
активността на другите организми.
BA

5,3 * 10 7

4,9 * 10 5 * T * DO

3,4 * 10 5 * PO4 * Chl 1,2 * 10 3 * pH * NO3 * PO4 * Chl

(1)

R2=0,83; p=0,0004; n=14
BA

1,1 * 10 7

1,1 * 10 5 * T * DO

(2)

R2=1,0; p=0,00; n=7

Определени са и факторите с ефект върху дълбочинното разпределение на
числеността на бактериите, като от анализа са изключени фитопланктонът (Chl) и
зоопланктонът (Zoo), тъй като стойностите за тях са получени от обработка на
интегрирани проби, а не от отделни дълбочинни пробовземания. Разпределението на
числеността на бактериопланктона в дълбочина не е разглеждано съобразно
температурната граница от 150С, тъй като в някои случаи поради температурна
стратификация на водната колона, различните водни пластове притежават стойности на
температура под и над условно приетата разделителна граница.
BAD

8,5 * 10 6

1,2 * 10 5 * DO * T

20,9 * NO3 * pH * PO4 * T

(3)

R2=0,99; p=0,00; n=43

Разпределението на бактериопланктона в дълбочина на водната колона в
системата на Седемте рилски езера се контролира от комплексното действие на DO *T
и NO3 * pH * PO4 * T . Вероятно за всяко езеро по отделно съществуват и други
механизми на контрол, но поради недостатъчната база от данни не можем да направим
индивидуален анализ и да установим и специфичните фактори за всяко езеро, контролиращи
разпределението в числеността на бактериите в дълбочина на водната колона.
Концентрацията на фосфатния фосфор в Седемте рилски езера е с контролиращ
ефект върху числеността (1) и рестрикционния профил на бактериопланктона (4).
Контрол върху числеността и метабания профил на бактериалните съобщества
оказва и фитопланктонът (Chl-а) (1). Пряката конкуренция между фитопланктона и
бактериите за минерални ресурси поражда важни взаимодействия в бедните на биогени
високопланински езера (Currie 1990, Thingstad et al. 1993). Често, миксотрофните
водорасли модулират конкуренцията за ограничените минерални вещества чрез
изяждането на бактерии (Routhhaupt 1992, Nygaard et Tobiesen 1993, Thingstad et
Rassoulzadegan 1995). Миксотрофите могат да задържат или освобождават фосфор в
зависимост от доминиращия тип хранене (автотрофно или фаготрофно) и нуждата от
биогени (Routhaupt 1997) и като следствие на това се усложняват връзките между
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бактериите и водораслите (Medina-Sánchez et al. 2004). Тези взаимоотношения могат да
бъдат повлияни и от активността на зоопланктона (Reche et al. 1997).
В периода на по-ниските температури, основен контролиращ ефект върху
рестрикционния профил на бактериалните съобщества оказват температурата и
концентрацията на фосфатния фосфор. Въздействието на тези фактори на средата
върху бактериопланктона в комбинация с рН на средата и концентрацията на нитратния
азот оказва лимитиращ ефект върху ДНК профила на бактериалните съобщества (4), а в
съчетание със суспендираните вещества и разтвореният кислород – стимулиращ ефект.
Силата на двата ефекта е съизмерима.
GB 1,9 6,3 * 10

6

* T * pH * NO3 * PO4

1,4 * 10

5

* T * TDS * DO * PO4

(4)

R2=0,91; p=0,00; n=14

В циркуса на Седемте рилски езера, директен контрол от страна на зоопланктона
върху бактериалните съобщества не е отчетен, с изключение на въздействието върху
рестрикционния профил на бактериопланктона при температура на средата над 15°С
(5). Вероятно при по-високи температури, зоопланктонът е с избирателна активност и
оказва селективен ефект върху видовото присъствие в състава на бактериалните
съобщества.
GB 1,4 5,9 *10 7 * pH * Zoo

(5).

R2=0,99 p=0,001 n=7

Фитопланктонът е основният фактор с контролиращ ефект върху метаболитното
разнообразие на бактериалните съобщества (6), като той действа самостоятелно и в
комбинация с други фактори на средата, част от които са абиотични (рН), а друга част –
биотични (численост на бактериопланктона (ВА) и рестрикционен профил на
бактериите (GB)).
CLPP= 90.02 10.38 * Chl 1.8 *10 3 * BA * GB * pH * Chl

(6)

R2=0,99; p=0,0001; n=14

Повечето изследователи приемат смесен контрол върху бактериопланктона, като
предлагат важността на комбинацията от ограничени ресурси, хищничество, вируси, рН
и температура за регулацията на бактериалното обилие и продуктивност (Sanders et al.
1992, Pace et Cole 1996). Psenner et Sommaruga (1992) изказват хипотезата, че във всеки
момент един от двата вида контрол доминира, но смяната между двата вида контрол
може да се извършва толкова бързо, че да е трудно да се регистрира в естествени
екосистеми.
Вероятно контролът върху бактериопланктона в Седемте рилски езера е също от
смесен тип, като това е и потвърждение на началната хипотеза.·
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V. ИЗВОДИ
1. Седемте рилски езера са типични високопланински водни обекти – добре
оксигенирани, бедни на хранителен ресурс, със сравнително ниски стойности на
температурата през лятото и есента. Стойностите на разтворения кислород и рН
са устойчиви във времето, а значително по-вариабилни са стойностите на
температурата, суспендираните вещества, концентрациите на неорганичния азот
и фосфор. Няма съществена промяната в стойностите на факторите на средата в
сравнение с измерванията, направени в минали години.
2. Числеността на бактериопланктона в Седемте рилски езера е висока (средна
стойност - (63,23±75,2) х105 кл/мл и флуктуира съобразно климатичните
условия. Морфометричните характеристики на езерата, също, са с определящ
ефект върху бактериалната численост - с най-висока средна численост са
плитките езера (Рибното, Детелината и Сълзата), а с по-малка - дълбоките езера
и особено по-високо разположените, каквито са Окото и Бъбрека.
3. Разпределението на числеността на бактериопланктона в дълбочина на водната
колона е климатично зависимо за плитките езера и морфометрично зависимо за
дълбоките езера. В плитките езера, тенденцията е за по-висока бактериална
численост в придънния воден слой през 2006 год. и по-ниска през 2007 год., докато в
дълбоките езера, тенденция е за най-висока бактериална численост в средния воден
слой, и през двете години на изследване.
4. Продължителната селекция в екстремните условия на Седемте рилски езера е довела
до формиране на бактериални съобщества, доминирани от видове - тесни
специалисти, които процъфтяват само при определено съчетание на стойностите на
факторите на средата. Екологичната стратегия на бактериопланктона да разполага с
голям пул от видове и да пролиферират само най-приспособените към конкретните
условия на средата е енергетично най-изгодната и най-пластичната при драстичните
флуктуации в стойностите на факторите на средата.
5. Най-голямото генетично разнообразие на планктонните бактериални съобщества е
установено в температурен диапазон 10-15°С, което се отчита като оптимум за
развитие на психрофилните бактерии. Доминирането на психрофилни видове е
предопределено от сравнително ниските температури на водата, подържани през
цялата година в системата на Седемте рилски езера.
6. Метаболитни възможности на планктонните бактериални съобщества показват добра
адаптация към автохтонните въглеродни източници, и в частност към метаболити,
екскретирани от фитопланктона (полиоли, азотацетилглюкозамин, туин 40 и др.),
както и към алохтонен въглерод, попадащ в езерата от техния водосбор. Широкият
метаболитен профил на бактериалните съобщества подсигурява тяхната
екометаболитна пластичност и следователно способността им да подържат активност
дори и при драстично намаляване на автохтония въглерод в съответното езеро.
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7. При ниски концентрации на хлорофил-а в средата (респ. фитопланктон),
метаболитният профил на бактериалните съобщества е по-широк. Разширяването му
е свързано с увеличаване на числеността на видове - тесни специалисти, с по-широк
катаболитен потенциал, обхващащ и алохтонната достъпна органична материя.
8. Основните фактори, с контролиращ ефект върху числеността, състава и
метаболитните възможности на хетеротрофните бактериални съобщества са
температурата, фосфатният фосфор и фитопланктонът.
9. Температурата на водата в Седемте рилски езера оказва влияние и върху броя на
факторите, контролиращ числеността на бактериалните съобщества, като много
повече са факторите с лимитиращ ефект върху пролиферацията на бактериите
при по-ниски температури.
10. Зоопланктонът оказва директен контролиращ ефект само върху видовото
разнообразие на бактериалните съобщества и то при по-високи температури на
средата.

40

ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Научни приноси
1. За първи път е проведено мащабно изследване за състава, числеността и
метаболитния профил на планктонните бактериални съобщества,
населяващи циркуса на Седемте рилски езера. Получените резултати
обогатяват значително наличната научна информация за обекта.
2. Установено е, че субалпийският климат е определящ за бактериалната
численост в плитките езера, докато в дълбоките тя е повлияна в поголяма степен от морфометрията на езерата.
3. Установено е, че рестрикционните профили на бактериалната 16S
рибозомна РНК гена се променят драстично съобразно стойностите на
изследвания комплекс от фактори на средата. Това е показател за
доминиращата роля на видовете r – стратези в структурата и функциите
на бактериопланктона от Седемте рилски езера.
4. Установено е най-високо генетично разнообразие на бактериопланктона в
диапазона на температурния оптимум на развитие на психрофилните
бактерии.
5. Установено е, че бактериопланктонът от Седемте рилски езера
притежава широк метаболитен потенциал с възможности да усвоява
както автохтонни, така и алохтонни източници на въглерод.
6. Установена е температурната граница, над която нараства броя на
факторите на средата с контролиращ ефект върху числеността,
активността и разнообразието на бактериопланктона.
Научно-приложни приноси
7. Научният подход с използване на комплекс от микроскопски, молекулярни
и функционални методи за характеризиране на бактериопланктона от
Седемте рилски езера бе доказан като удачен за установяване на
характеристиката и динамиката на бактериопланктона във
високопланински езера с различна морфология и водосбор.
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