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Работата по дисертацията е изпълнена в научна лаборатория към
Катедра „Екология и ОПС” на Биологически факултет на СУ и в учебна
лаборатория по „Зоология” към Катедра „Ловно стопанство” на ЛТУ.

Защитата на дисертацията ще се проведе на ................. в Биологически
факултет на СУ от ............ ч, в зала .......... на открито заседание на Научното
жури, избрано по условията и реда, предвидени в Закона за развитие на
академичния състав в РБългария, в състав:

Председател: проф. д-р Мария Делова Шишиньова – рецензия

Членове: доц. д-р Емилия Петрова Маркова – становище
проф. д-р Любомир Димитров Пенев – рецензия
доц. д-р Борислав Василев Георгиев – становище
доц. д-р Драган Петров Чобанов – становище

Материалите по защитата на дисертацията и рецензиите са публикувани
на страницата на Софийски университет (https://www.uni-sofia.bg/) и се
намират на разположение в Деканата на БФ, кабинет 238, София, бул. Драган
Цанков № 8.
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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Актуалност на изследването. Благодарение на разнообразната

екологична роля на бръмбарите бегачи (хищници, жертви, мършояди,

фитофаги), тяхното изучаване на екосистемно ниво има голямо научно и

практическо значение (DEHELEAN et al. 2012).

Независимо от сравнително големия брой публикации, групата не може

да се счита за достатъчно проучена в България поради липса на достатъчно

целенасочени системни изследвания на видовия състав, разпределението на

фауната, особеностите в екологията на много видове, плътността на

популациите, групите от доминиращи или редки видове и трофичната

специализация на видовете. Не съществува достатъчно подробна информация и

относно таксономичния карабиден състав в различните типове екосистеми от

отделни райони на страната, един от които е и избраният за разработването на

дисертационния труд.

За обект на работа при конкретното изследване е избран районът на нос

Емине, който е с много дискусионен статут по отношение на главните си

приоритети. От друга страна, природните дадености са причина за

инвеститорски апетити, свързани със застрояване и драстична хабитатна и

ландшафтна промяна, пряко засягаща пространственото разпределение на

карабидните съобщества (KINNUNEN, TAINEN 1994; BOMMARKO 1997; PENA et al.

2003). В избрания район задълбочени биологични и екологични анализи

липсват. Именно това обуслови необходимостта от настоящото проучване.

За целите на работата са използвани утвърдени и актуални подходи,

методи и категоризации.

Научна и приложна стойност. Направена е инвентаризация на

карабидната фауна от района на нос Емине, където подобни проучвания до сега

не са провеждани. Съставен е систематичен списък, включващ данни за общото

разпространение, зоогеографската и биотопична привързаност, жизнената

форма, пола и броя уловени екземпляри за 134 вида. От тях един вид е

български ендемит, един – балкански ендемит, 54 вида са нови за района, 3 са

нови за Черноморското крайбрежие, а два вида са нови географски съобщения

за България.
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Описани са таксономичната, зоогеографската, екологичната,

доминантната, половата структура на установения карабиден комплекс и

взаимовръзките с основни градиенти на средата. Установени са основните

антропогенни въздействия и изменения върху местообитанията.

Материалите по дисертацията могат да бъдат използвани при изготвяне

на фаунистични списъци и оценка на общото биоразнообразие или да послужат

при мониторингови и природозащитни дейности в района.

Апробация на работата. Материали, свързани с работата по

дисертацията, са представени на 3 национални и 2 международни

конференции.

Публикации. По темата на дисертацията са публикувани 4 статии в

съавторство. Три от тях са включени в сборници от конференции, а една е

отпечатана в списание с Impact Factor.

Обем и структура на дисертацията. Дисертацията е написана на

общо 234 страници, съдържа 92 фигури, 25 таблици и 37 страници приложения

(в които 18 снимки, 15 таблици и 53 фигури).

В библиографията са включени 323 литературни източника, от които 79

на кирилица, 242 на латиница и 2 интернет страници.

Изложението е структурирано в следните глави:

Глава І. Въведение – 3 стр.

Глава ІІ. Литературен обзор – 17 стр.

Глава ІІІ. Цел и задачи – 2 стр.

Глава ІV. Материал и методи на работа – 14 стр.

Глава V. Обща характеристика на изследвания район – 14 стр.

Глава VІ. Резултати –82 стр.

Глава VІІ. Обсъждане – 16 стр.

Глава VІІІ. Заключение – 11 стр.

Глава VІІ. Използвана литература – 24 стр.

Приложения – 37 стр.

Благодарности. Изказвам сърдечна благодарност на научния си

ръководител доц. д-р Емилия Маркова за съдействието при осъществяването на

настоящата дисертационна работа. Благодаря на проф. д-р Светослав

Герасимов за методичните насоки и осигурените възможности за

осъществяване на полевите изследвания. Особено съм признателна на гл. ас.
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Николай Коджабашев за подкрепата и всестранната помощ при теренната

работа, определянето на материала и оформянето на резултатите.

Отправям специални благодарности за неотлъчната помощ по време на

теренната работа и при първичната обработка на капаните към студентите от

Лесотехнически университет: Любомира Любомирова, Радостина Пръвчева,

Яница Иванова, Антон Стаменов, Пенчо Пандъков и Светослав Антонов.

Благодаря на колегите от Катедра „Екология и опазване на природната среда”

за моралната подкрепа, идеите и насоките. Признателна съм на проф. д-р

Любомир Пенев, проф. д-р Влада Пенева, гл. ас. д-р Стела Лазарова и гл. ас. д-р

Николай Дяков за отделеното време и помощта при математическата обработка

на резултатите. Благодаря на Нели Теофилова за безценните съвети при

техническото оформление на дисертацията, на Ладо Александров за

съдействието, както и на всички, които бяха до мен по време на работата ми.

КРАТКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

ГЛАВА І. ВЪВЕДЕНИЕ

Бръмбарите бегачи (Coleoptera: Carabidae) са едно от най-големите

семейства твърдокрили насекоми с космополитно разпространение и с

определящо значение за функционирането на екосистемите, както по

отношение на потока на енергията, така и във връзка с намаляването на

числеността на редица горски и селскостопански вредители. Бръмбарите бегачи

и техните съобщества се използват широко за биоиндикация на условията на

сухоземната среда в системата на биологичния мониторинг (DESENDER, BAERT

1995; LUFF 1996; CRANSTON, TRUEMAN 1997; PEARSALL, 2007).

Бегачите са много важни при описване на промените в местообитанията,

тъй като се появяват в почти всички сухоземни местообитания и проявяват

забележителни тенденции в популационно-динамично направление

(BUTTERFIELD et al. 1995; RAINIO, NIEMELÄ 2003; PEARCE, VENIER, 2006).

Като се има предвид високата им чувствителност по отношение на

измененията на абиотичните фактори и най-вече на киселинността на почвата,

карабидите успешно могат да бъдат използвани за установяване на степента на
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антропогенно повлияване и замърсяване в даден район (КРЫЖАНОВСКИЙ 1984;

AVGIN, LUFF 2010).

За големия изследователски интерес към семейството допринасят също

масовото разпространение и значителното видово обилие на неговите

представители, както и все още недостатъчно изяснените филогенетични и

таксономични връзки.

ГЛАВА ІІ. ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР

В главата е представена обща морфологична, систематична и екологична

характеристика на сем. Carabidae. Описани са особеностите в географското

разпространение и практическото значение на представителите му. Разгледана

е историята на проучванията на семейството.

ГЛАВА ІІІ. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

Целта на изследването е да се проучат карабидофауната и структурата

на съобществата от бръмбари бегачи в различни типове местообитания от

района на нос Емине, като се анализират основните екологични параметри на

карабидоценозите и индикаторното им значение, с последваща оценка на

антропогенното въздействие и прогнозиране на екологичните тенденции.

Във връзка с това бяха формулирани следните задачи:

1. Установяване на видовия състав, качествена и количествена оценка на

фауната и анализ на разпределението й по местообитания и биологични

спецификации.

2. Сравнителен анализ на таксономичната структура на установените

съобщества от бръмбари бегачи.

3. Зоогеографска характеристика на карабидофауната и анализиране на

зоогеографските категории в сравнителен аспект.

4. Определяне на доминантната структура на съобществата, половата

принадлежност, срещаемостта и изисквания на видовете към характера на

местообитанията и условията на влажност.

5. Анализиране на видовото разнообразие на ценозите от различните

местообитания.
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6. Анализиране на спектъра от жизнени форми на бегачите.

7. Сравняване на таксономичното сходство и видовото обилие между

съобществата от различните типове местообитания чрез кластерен анализ.

8. Провеждане на градиентен анализ на карабидните съобщества с

помощта на методи за ординация и класификация и разкриване на

закономерностите в пространственото разпределение на видовете бегачи и

факторите на средата, които го обуславят.

9. Оценяване на съвременното състояние на биоразнообразието и

консервационната значимост на местообитанията в района на нос Емине на

основата на съобществата от бръмбари бегачи и определяне степента на

повлияност на района от човешкото въздействие, като се прогнозира за

развитието на местообитанията и се създаде модел за приоритизиране на

териториите в района.

ГЛАВА ІV. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ НА РАБОТА

В главата е направена обосновка за избора на изследвания район,

описани са основните черти и местоположението на пробните площи.

Материалът е събиран чрез утвърдения стационарен метод с почвени

капани от типа „pitfall“ (DAHL 1896; HERTZ 1927; BARBER 1931). С цел

стандартизиране на данните е използван показателят капаноденонощие.

Периодът на изследването обхваща три години (2010–2012) и включва по

три сбора през първите две години и два допълнителни сбора през 2012 г.

Уловеният материал е определен с помощта на няколко основни

литературни източника: КРЫЖАНОВСКИЙ (1965, непубликувани данни), ARNDT et

al. (2011), LINDROTH (1974), GANGLBAUER (1892), HŮRKA (1996), REITTER (2006),

TRAUTNER, GEIGENMÜLLER (1987). Използвана е и сравнителна карабидна

колекция към Катедра „Ловно стопанство” на Лесотехнически университет.

Систематичният списък следва класификацията на KRYZHANOVSKIJ et al.

(1995); изключение прави само род Pseudoophonus Motschulsky, 1844, който в

тази класификация се разглежда като подрод на род Harpalus Latreiille, 1802.

При определянето на доминантната структура на съобществата е

използвана класическата класификация на TISCHLER (1949) за почвени
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безгръбначни, модифицирана от ШАРОВА (1981) с въвеждането на 5-ата

категория „еудоминант“.

Използвани са класически показатели за α- и β-разнообразие:

концентрация на доминирането (SIMPSON 1949), видово богатство (MARGALEF

1958), общо видово разнообразие (SHANNON 1949, 1963), изравненост (PIELOU

1966), таксономично сходство (JACCARD 1908; SØRRENSEN 1948), сходство по

количествени признаци (JACCARD 1902, НАУМОВ 1964).

Срещаемостта на видовете е съпоставена с класификацията на

BODENHEIMER (1955) и BALOGH (1958).

Типизацията по жизнени форми е направена по класификацията на

ШАРОВА (1981), а при зоогеографската структура са използвани наложени

категории (VIGNA TAGLIANTI 1995; CASALE, VIGNA TAGLIANTI 1999; VIGNA TAGLIANTI

et al. 1999), с някои изменения (KODZHABASHEV, PENEV 2006).

Определени са екологичните групи бегачи в зависимост от типа на

обитаваните местообитания и в зависимост от отношението на видовете към

влажността.

Използвани са методи за математическо и статистическо обработване на

материала – градиентен анализ с методи за класификация по метода

TWINSPAN (HILL, ŠMILAUER, 2005) и градиентен анализ с методи за ординация,

извършена с програмен продукт CANOCO 4.5 (TER BRAAK, ŠMILAUER 2002). Като

помощен метод при анализа е използван и програмният продукт PRIMER 6

(CLARKE, GORLEY, 2005).

ГЛАВА V. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИЗСЛЕДВАНИЯ РАЙОН

Главата включва общо описание и местоположение на района на

изследване и кратка характеристика на релефа, геоморфоложките,

климатични, почвени и хидроложки и хидрографски условия. Анализирано е

отражението на флората, растителността и местообитанията върху

разпределението на животинското население и фауната в района. Подробно е

описан природозащитният статус на района на нос Емине към настоящия

момент и в исторически аспект.
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ГЛАВА VІ. РЕЗУЛТАТИ

За периода на изследването са уловени общо 12 618 екземпляра, които се

отнасят към 134 вида, 46 рода, 18 трибуса и 3 подсемейства (Cicindelinae,

Carabinae, Brachininae). Това представлява съответно 18% от общо установените

за страната видове бегачи, 37% от родовете и 49% от трибусите. От общо

известните за Черноморското крайбрежие на България таксони (TEOFILOVA et al.

2012b), установените при настоящото проучване представляват съответно 29%

от видовете, 48% от родовете и 55% от трибусите.

През първата година от изследването са уловени 75 вида от 28 рода. През

втората година броят на установените видове е 102, принадлежащи към 40

рода, като от тях 46 вида са нови – не са улавяни през първата година. През

третата година са уловени 79 вида от 37 рода, а броят на неустановяваните до

сега видове е 13, което свидетелства за непълна обхванатост на реално

същесвуващия видов състав. Необходимо е провеждане на допълнителни

изследвания в района, като в тях бъдат включени и допълнителни методи на

улов.

Броят на установените в отделните местообитания таксони е показан на

Фигура 8.

Най-богати на родове и видове са крайбрежните биотопи и пробните

площи със сравнително по-малко човешко присъствие.

Фигура 8. Брой таксони в отделните пробни площи
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Най-богат, както по брой родове, така и по брой установени видове, е

трибус Harpalini. По брой екземпляри най-многочислени са трибусите Carabini,

Callistini и Nebriini (Таблица 1).

Таблица 1. Таксономична структура на установения карабиден комплекс

Подсемейство Трибус Брой
родове

%-но
отн.

Брой
видове

%-но
отн.

Брой
екз.

%-но
отн.

I. Cicindelinae 1. Cicindelini 1 2,2 2 1,5 8 0,06
II. Carabinae 2. Nebriini 2 4,4 2 1,5 1939 15,4

3. Notiophilini 1 2,2 3 2,2 83 0,7
4. Carabini 2 4,4 9 6,7 1967 15,6
5. Cychrini 1 2,2 1 0,7 11 0,09
6. Dyschiriini 1 2,2 1 0,7 1 0,008
7. Trechini 1 2,2 2 1,5 320 2,5
8. Tachyini 2 4,4 2 1,5 3 0,02
9. Bembidiini 2 4,4 10 7,5 122 1,0
10. Pterostichini 5 10,9 7 5,2 958 7,6
11. Sphodrini 2 4,4 10 7,5 1044 8,3
12. Platynini 2 4,4 2 1,5 546 4,3
13. Amarini 2 4,4 11 8,2 110 0,9
14. Harpalini 12 26,0 47 35,1 1468 11,6
15. Callistini 2 4,4 5 3,7 1944 15,4
16. Licinini 1 2,2 1 0,7 1 0,008
17. Lebiini 6 13,0 11 8,2 260 2,1

III. Brachininae 18. Brachinini 1 2,2 8 6,0 1832 14,5
Общо: 46 100% 134 100% 12618 100%

В откритите местообитания („Ретранслатори, степ”; „Ретранслатори,

нива”; „Иракли, нива 2”; „Иракли, нива 1”; „Иракли, нива 2 – екотон”)

преобладават трибусите Harpalini, Callistini, в по-малка степен – Sphodrini и

Brachinini. В пробна площ „Иракли, нива 1” най-голям е делът на трибус

Nebriini, което е породено от силното присъствие на Nebria brevicollis, дължащо

се вероятно на близостта на речния бряг и свързаните с това по-мезофилни

условия на средата.

В преходните местообитания („Иракли, лозя”; „Военна база, Домусколак

дере”; „Иракли, бряг – екотон”), с увеличаване на влажността се наблюдава по-

голямо участие на трибус Carabini. В по-малко откритите пробни площи се

наблюдава голямо процентно присъствие и на трибус Pterostichini, докато в

пробна площ „Иракли, лозя” най-голям е делът на представителите на трибус

Harpalini.

В горските местообитания („Военна база, борова гора”; „Ретранслатори,

дъбова гора”; „Иракли, дъбова гора”; „Иракли, река Вая”) нормално присъстват
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повече представители на трибусите Carabini и Pterostichini. В пробна площ

„Ретранслатори, дъбова гора” се наблюдава увеличено процентно присъствие на

трибусите Sphodrini и Brachinini, породено вероятно от близостта на открития

степен хабитат. В пробна площ „Иракли, река Вая” високата влажност се явява

определяща за разпределението на трибусите. В нея представителите на трибус

Carabini са изместени от влаголюбивите Platynini и Nebriini.

По отношение на видовото разнообразие в отделните родове, получените

резултати за целия карабиден комплекс сочат, че най-богато представен по

брой видове е род Harpalus (21 вида). Следват родовете Ophonus (12 вида),

Amara (10 вида), Bembidion (9 вида), Brachinus (8 вида), Carabus и Calathus (по

7 вида).

Най-многочислени по брой екземпляри са родовете Chlaenius (1941 екз.),

Nebria (1890 екз.), Brachinus (1832 екз.) и Carabus (1776 екз.). Най-

многочислените видове са: Chlaenius nitidulus (1927 екз.), Nebria brevicollis

(1890 екз.), Carabus coriaceus (1240 екз.), Brachinus crepitans (1213 екз.),

Pterostichus melas (880 екз.).

По време на проведеното изследване бяха установени някои видове с

консервационна или научна значимост – еднемични, нови, редки или

видове с ограничено разпространение:

 Pterostichus (Pterostichus) merkli Frivaldszky, 1879 – български ендемит;

 Cychrus semigranosus ssp. balcanicus Hopffgarten, 1881 – балкански

ендемит.

 Dyschirius (Dyschiriodes) rufipes Dejean, 1825 – нов за България;

 Laemostenus (Laemostenus) janthinus (Duftschmid, 1812) – нов за

България;

 Amara (Amara) communis Panzer, 1797 – нов за Черноморското

крайбрежие;

 Zabrus (Pelor) graecus Dejean, 1828 – нов за Черноморското крайбрежие;

 Harpalus (Harpalus) quadripunctatus Dejean, 1829 – нов за

Черноморското крайбрежие.

Предвид слабата проученост на изследвания район по отношение на

карабидното богатство, не е изненадващ фактът, че 54 от общо установените 134

вида не са споменавани в научната литература като срещащи се тук. За повечето

от тях има данни за други части от Черноморското крайбрежие, но те могат да
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бъдат приети като нови за района на нос Емине. По този начин общият брой на

новите видове става 59.

Данните от зоогеографската подялба показват, че и четирите

зоогеографски комплеска са представени със сходен процент хоротипове, като

превес има Медитеранският, включващ 37 (28%) от установените видове,

следван веднага от Европейско-азиатския фаунистичен комплекс с 36 вида

(27%). Представители на Северния Холарктичен и Европейско-сибирски

фаунистичен комплекс са 33 вида (25%), а на Европейския – 28 вида (21%).

Най-голям брой представители бяха установени за категорията

Балканско-предноазиатски вид – 17 вида (13% от всички видове). По 14 вида

(около 10%) бяха установени за категориите Палеарктичен и Европейско-

предноазиатски вид, а от Медитеранския комплекс най-многобройни са

Европейско-предноазиатско-медитеранските видове – 10 вида (7,5%).

Доминантната структура на целия карабиден комплекс показва

наличието на 2 еудоминанта (Carabus coriaceus и Chlaenius nitidulus с обща

численост 35% от всички уловени екземпляри, 3 доминанта (Pterostichus melas,

Calathus fuscipes и Brachinus crepitans), 2 субдоминанта (Harpalus dimidiatus и

Acinopus megacephalus), 11 рецедента (Calosoma sycophanta, Carabus ullrichi,

Carabus convexus, Trechus quadristriatus, Myas chalybaeus, Calathus cinctus,

Laemostenus terricola, Agonum sp., Harpalus flavicornis, Ophonus azureus и

Microlestes negrita) и 85 субрецедента (Фигура 14).

Спрямо разпределението по количеството на уловените екземпляри в

категориите на доминантност, може да се изтъкне големият дял на

еудоминантите и доминантите, съставляващи заедно 60% от общата численост

(Фигура 15). В отделните пробни площи еудоминанти се явяват 1 до 4 вида, като

общо те обхващат 35% от числеността на съобществата.

Във всички пробни площи, с изключение на подобния на степ хабитат,

сред еудоминантите се открива Carabus coriaceus. В пробна площ

„Ретранслатори, степ” той се проявява като доминант.

Половата структура на комплекса показва общо преобладаване на

мъжките екземпляри над женските. Във всички пробни площи преобладават

мъжките екземпляри, изключение прави само бреговият екотон на Иракли

(Фигура 19).
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Фигура 14. Кръгова диаграма на разпределението на видовете по нивата на

доминантната структура на целия карабиден комплекс (брой видове)

Фигура 15. Доминантна структура на карабидния комплекс (брой
екземпляри)

Фигура 19. Разпределение на екземплярите по пол в отделните пробни площи (♀ -

женски, ♂ - мъжки, н - „неопределени”) (брой екземпляри)



14

Индексите на α-разнообразието показват, че с най-висока

концентрация на доминирането по SIMPSON се характеризира екотонната

пробна площ на брега в Иракли, където доминантни видове липсват, а

категорията на еудоминантите е представена от два вида. Най-ниска е тази

стойност в пробната площ, разположена в старата дъбова гора край клетъчните

ретранслатори.

Показателят за видово богатство на MARGALEF, функцията на SHANNON и

изравнеността на PIELOU са с най-високи стойности в пробните площи

„Ретранслатори, дъбова гора”, „Военна база, Домускоалак дере” и

„Ретранслатори, степ” (Фигура 20).

Фигура 20. Индекси за α-биоразнообразие

Анализът на β-биоразнообразието показва средно или ниско

таксономично сходство между отделните пробни площи, което говори за

значителна хетерогенност на изследваните съобщества и демонстрира

отделянето на две главни групи местообитания – „горски” и „екотони” (Фигура

22). По-високо е сходството между крайбрежните местообитания, както и

между разположените в непосредствена близост една до друга пробни площи

„Ретранслатори, степ” и „Ретранслатори, дъбова гора”. Групирането на

кластерите следва влажностния градиент и синантропният ефект.
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Фигура 22. Дендрограма на сходството по JACCARD, изчислено за пробните площи,

в които са проведени пълни шест сбора, обща численост

Разпределението на видовете според тяхната срещаемост (Таблица 7)

показва, че видовете, които се срещат във всички пробни площи и имат

срещаемост 100% са 5: Carabus coriaceus, Trechus quadristriatus, Calathus

fuscipes, Laemostenus terricola и Harpalus dimidiatus.

Таблица 7. Категории на срещаемост на карабидите

BODENHEIMER,
BALOGH

брой видове

Постоянни
видове

(над 50%)

26 Nebria brevicollis, Calosoma sycophanta, Calosoma
inquisitor, Carabus ullrichi, Carabus convexus, Carabus

coriaceus, Trechus quadristriatus, Myas chalybaeus,
Pterostichus melas, Calathus fuscipes, Calathus ambiguus,
Calathus melanocephalus, Calathus cinctus, Laemostenus

terricola, Amara aenea, Amara anthobia, Amara familiaris,
Harpalus rubripes, Harpalus attenuatus, Harpalus tardus,

Harpalus dimidiatus, Acinopus megacephalus, Ophonus
azureus, Chlaenius nitidulus, Microlestes maurus,

Microlestes negrita
Спомагателни

(25 до 50%)
29 Leistus rufomarginatus, Notiophilus rufipes, Carabus

scabriusculus, Cychrus semigranosus, Bembidion lunulatum,
Calathus distinguendus, Calathus longicollis, Agonum sp.,
Amara communis, Parophonus mendax, Pseudoophonus
rufipes, Harpalus flavicornis, Harpalus hospes, Harpalus

distinguendus, Ophonus puncticeps, Ophonus similis,
Ophonus ardosiacus, Ophonus sabulicola, Ditomus

calydonius, Dixus obscurus, Dinodes decipiens, Microlestes
fissuralis, Microlestes minutulus, Cymindis ornata,

Brachinus berytensis, Brachinus brevicollis, Brachinus
crepitans, Brachinus explodens, Brachinus psophia

Случайни (под 25%) 48 всички останали
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Типизацията по жизнени форми на имагото показва преобладаване на

клас Зоофаги, представен от 76 вида (57%), а Миксофитофаги са 58 вида (43%)

(Фигура 24). Най-застъпени са съответно групите на повърхностно-

постилковите стратобионти, живеещи в цепнатини и харпалоидните

геохортобионти.

Фигура 24. Разпределение на подкласовете жизнени форми в целия карабиден

комплекс

Анализът на разпределението на подкласовете жизнени форми в

различните пробни площи показва, че зоофагите стратобионти са най-много

във всички пробни площи, с изключение на „Ретранслатори, степ”, където

известен превес имат миксофитофагите геохортобионти. Това е в пълно

съгласие с типичното преобладаване на видовете със смесено хранене в открити

територии.

Анализът на предпочитаните от установените видове местообитания

показа, че по-голямата част от видовете (79 вида, 59%) могат да населяват

повече от един тип местообитания. Значителна част от карабидите от района

на нос Емине обаче (42 вида, 32%) са стенобионтни и са привързани към

конкретни условия, което ги прави особено чувствителни към всякакви

промени в условията на околната среда. Групата на евритопните видове, които

са екологично пластични и устойчиви, е представена от 12 вида (едва 9% от

общо установените) (Фигура 27).

Повече от половината от установените видове са привързани към

откритите местообитания (Фигура 28), като по-голямата част от видовете (48%)
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предпочитат сухите такива и са представители главно на Медитеранския и в по-

малка степен – на Европейско-Азиатския фаунистичен комплекс. Горските

видове (19%) са представители преди всичко на Европейския фаунистичен

комплекс. Еврибионтите (9%) са предимно холарктични или палеарктични

елементи (Таблица 9).

Фигура 27. Разпределение на установените видове по хабитатен преферендум

Фигура 28. Разпределение на установените видове според типа на

предпочитаното местообитание

Таблица 9. Разпределение на зоогеографските елементи

в различните типове местообитания (брой видове)

Зоогеогр.
комплекс

Откри-
ти сухи

Откри-
ти
влаж-
ни

Гор-
ски
сухи

Горски
влаж-
ни

Откри-
ти
брего-
ве

Сен-
чести
брего-
ве

Хало-
бион-
ти

Ботро-
бион-
ти

Еври-
бион-
ти

Северен
Холарктичен

13 1 3 2 2 5 0 1 6

Европейски 6 1 7 7 2 1 3 0 1
Европейско-
азиатски

19 2 1 3 3 4 1 0 3

Медитерански 26 1 1 2 2 1 1 1 2
Общо: 64 5 12 14 9 11 5 2 12
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Разделянето на бегачите в екологични групи по отношение на

влажността показва преобладаване на ксерофилните форми (Фигура 29),

предимно представители на трибусите Harpalini, Amarini и някои Sphodrini (58

вида; 44%). Мезофилните видове са 36 (27%), а хигрофилни са 27 вида (20%). Те

са представени преди всичко от неморалната част на трибусите Carabini,

Pterostichini, Platynini, Sphodrini и Brachinini и типичните крайводни Bembidiini

(Фигура 29).

Фигура 29. Екологичните групи бегачи по отношение на влажността (брой

видове)

Най-голям е делът на сухолюбивите видове в пробните площи

„Ретранслатори, нива – екотон” (61%), „Ретранслатори, степ” (58%) и

„Ретранслатори, дъбова гора” (57%), а най-малък – в дъбовата гора край Иракли

(38%) и в крайбрежните пробни площи „Военна база, Домусколак дере” и

„Иракли, река Вая” (по 39%). Хигрофилните видове са най-многобройни в

пробната площ по брега на река Вая, където достигат 26% от установените

видове.

Данните от класификацията на съобществата чрез TWINSPAN

свидетелстват за групиране на местообитанията от открити и сухи към горски и

влажни, което доказва първостепенната роля на влажността като екологичен

фактор при разпределението на съобществата от бръмбари бегачи.

Ординацията на пробните площи показва силна дисперсия на

изследваните съобщества и на установените екологични групи от бръмбари

бегачи, което говори за относителна разнородност на ландшафтите. Наблюдава

се известно разделяне на откритите пробни площи от смесените и тези с горска
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и горско-храстова растителност, което потвърждава определящото значение на

растителността като екологичен фактор (Фигура 31 и 32).

Фигура 31. PCA разпределение на Фигура 32. DCA анализ на данните
пробните площи с проведен от капаноденонощията за всички
двугодишен сбор пробни площи

Кореспондентният анализ спрямо градиентите на влажността и

растителността демонстрира разделянето на пробните площи на привързани

към по-засушливи условия на средата, свързани с откритите биотопи и

зависими от структурата на растителната покривка (Фигура 34).

Фигура 34. Ординация на пробните площи спрямо градиентите на

растителността и  влажността
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При разпределянето на зоогеографските категории се вижда

привързаността на медитеранските видове към сухи територии с ниска

растителна покривка, докато европейските и европейско-сибирски категории

показват привързаност към пробните площи с преобладаващо дървесна или

дървесно-храстова растителност (Фигура 35).

Фигура 35. Разпределение на хоротипите

Ординацията на жизнените форми доказва, че миксофитофагите

геобионти и стратохортобионти са привързани към откритите и антропогенно

повлияни терени, докато зоофагите проявяват зависимост от горските

местообитания. От представената на Фигура 38 ординационна графика личи

връзката на степната пробна площ с представителите на клас Миксофитофаги.

Високото видово богатство на родовете Ophonus и Harpalus допринася за

групирането на категориите стратохортобионти и харпалоидни геохортобионти

с това местообитание. Обилието на представителите на родовете Cymindis и

Brachinus от своя страна привързва с тази пробна площ постилково-

цепнатинните стратобионтни зоофаги.
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С пробна площ „Военна база, Домусколак дере” се свързват летящите

епигеобионти от род Cicindela, а с изоставеното лозе са свързани постилково-

подземните стратобионти, живеещи в цепнатини от род Paradromius.

Най-голямо разнообразие от жизнени форми е свързано с брега на река

Вая, където бяха установени и голям брой редки видове.

Фигура 38. PCA разпределение на пробните площи и категориите жизнени форми

ГЛАВА VІІ. ОБСЪЖДАНЕ

Таксономичната структура на карабидната ценоза от района на

изследване показва най-високо участие на представителите на трибус Harpalini,

което се дължи на големия брой видове, типични за откритите територии

(обикновено създадени или видоизменени от човешка дейност – обработваеми

земи и ксерофилни, подобни на степи тревни биотопи) и е установено и за

други райони на страната (КОДЖАБАШЕВ, МОЛЛОВ 2000; КОСТОВА 2004; POPOV,

KRUSTEVA 1999; SHISHINIOVA et al. 2001; KODZHABASHEV, PENEV 2006; TEOFILOVA et

al. 2012b).
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Съвременната фауна в района като цяло е много разнородна по произход,

което много често затруднява определянето на основните подходи при

определянето на природозащитната стойност и консервационната й значимост

в различните типове местообитания. В контекста на този факт, видовете могат

да бъдат категоризирани в три основни направления: видове, обитатели на

непроменените или относително малко променените местообитания

(автохтонни видове); видове, установили се в далечното минало благодарение

на човешката дейност или по други естествени причини и променили

първоначалния облик на района; експанзивни видове, обитаващи

антропогенни ценози.

Установено е, че видовото богатство намалява по градиента на

урбанизацията (WELLER, GANZHORN 2004). Характерно е наличието на по-малък

брой видове в антропогенно натоварените пробни площи – дъбовата гора край

Иракли, засегната от засиленото човешко присъствие през лятото и

агроценозите. Най-малък брой видове бяха открити в пробната площ,

разположена в боровата култура, свидетелство за засиленото антропогенно

въздействие.

През последните десетилетия се наблюдават засилени процеси на

вторична ксерофитизация, следствие от глобалните климатични промени и

изсичането на естествената дървесна растителност и промените в нейния видов

и възрастов състав (OHLEMULLER et al. 2006). Тази сукцесионна деградация, дава

силно отражение и върху съвременното състояние на фауната, което се

изразява във видово обедняване, силна дистрофия на зооценозите и подмяна

на естествените съобщества с екологично пластични, инвазивни елементи.

Глобалното засушаване в следствие на климатичните и антропогенни

промени довежда до сериозни деградационни промени във фаунистичните

комплекси и до непредвидими изменения и тенденции в бъдеще време.

Характерно е разширяването на северните граници на разпространение на

някои южни видове (OHLEMULLER et al. 2006; ALEKSANDROWICZ 2011). Типични

термофилни видове, които бяха установени по време на проучването са

например: Tachys fulvicollis, Bembidion inoptatum, Bembidion castaneipenne,

Scybalicus oblongiusculus, Gynandromorphus etruscus, Harpalus pygmaeus, Dixus

obscurus, Ophonus ardosiacus, Microlestes fulvibasis, Microlestes negrita,

Cymindis ornata.
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Голямото процентно участие на Медитеранските елементи говори за

успешното проникване на средиземноморски видове по Черноморското

крайбрежие, където те заселват предимно екстра- и интразонални

местообитания (морския бряг, пясъчни дюни, слънчеви изложения и други).

Ниският процент на европейските видове от своя срана може да се дължи

на продължителното обезлесяване, засегнало големи части от цяла Европа.

Заместването на горите с открити биотопи и обработваеми земи е причина за

изместването на европейския неморален комплекс от по-лесно

приспособяващите се Европейско-азиатски видове, привързани към такъв тип

местообитания (DESENDER, TURIN 1989; KODZHABASHEV, PENEV 2006;

ALEKSANDROWICZ 2011).

Намаляването и деградацията на горските съобщества довеждат до

формиране на нов карабиден комплекс, представен предимно от открито

живеещи ксерофилни видове, докато старият неморален карабиден комплекс

(Carabini, Pterostichini, Platynini) се оказва изместен в участъците със запазени

горски биотопи.

Представителите на трибусите Harpalini и Amarini са сравнително

екологично по-пластични и успяват да разширят ареалите си чрез усвояването

на новосъздадените при вторичното остепняване екологични ниши, като

използват богатството на подходящата хранителна база (предимно житни

растения). Остатъците от запазени гори съхраняват горските елементи в

обезлесените и антропогенизирани територии и тяхното опазване е от

съществено значение за поддържането на разнообразна фауна от предимно

Европейски и Европейско-сибирски горски видове (KODZHABASHEV, PENEV 2006).

Получените при зоогеографския анализ резултати демонстрират

засиленото присъствие на южни форми, което наред със смесването на

различни биогеографски елементи (ПОПОВ 2007; TZONEV et al. 2005),

допълнително свидетелства за съмнителното квалифициране на нос Емине

като гранична точка при отделянето на биогеографските райони Северно и

Южно Черноморско крайбрежие (JOSIFOV 1988). Необходимо е провеждане на

задълбочен анализ на биотата като цяло, за да бъдат направени окончателни

заключения.

Предвид стенобионтността на повечето редки видове, може да се направи

извод, че паралелно с унищожаването на естествената растителност са били
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унищожени и голяма част от характерните фаунистични елементи. Остатъци от

древната аборигенна фауна на района са запазени в петната от естествена

дървесна растителност, в крайречните и крайморски местообитания. Една част

от естествената фауна вероятно се е съхранила, адаптирайки се към условията

на културните агроценози. Тази компонента на фауната е показателна по

отношение на първичността на съобществата, респ. местообитанията, поради

което се използва при анализиране на конкретната ситуация и разрешаване на

спорове, свързани с естествеността и качествата на местообитанията.

Високият процент на установените стенобионтни видове показва още

веднъж необходимостта от разширяване на защитата на някои естествени и

полуестествени местообитания като значими биотопи и „острови” за

съхраняване на биоразнообразието. Тези местообитания включват

крайбрежните и крайречните биотопи, блатата, заливните територии,

мезофилните и ксерофилните гори, подобните на степни и полустепните

участъци. Важна група местообитания е формирана от голямото разнообразие

на морския бряг и крайбрежията на реките, блатата и езерата.

Относително високият процент на спорадични и редки интра- и

екстразонални и хигрофилни видове бегачи се дължи както на специфичните

климатични условия и географско местоположение на нос Емине, така и на

обусловените природни дадености в района (TEOFILOVA et al. 2012c).

Групата на масовите видове включва предимно широкоспектърни

екологично пластични видове. Обикновено те лесно се приспособяват към

промените в местообитанията и деградационните процеси и явления, като

изсичането на горите, рудeрализирането на пасищата и ливадите, вторичното

остепняване, засушаването и т. н., не повлияват успешното им заселване и

преживяване (NIEMELÄ et al. 2002; LÖVEI 2008; ALEKSANDROWICZ et al. 2009;

BARANOVÁ et al. 2013).

Броят и процентът на установените видове бегачи зависят от

физикогеографските условия на изследвания район, хабитатното многообразие

(LIK 2010) и хетерогенността на местообитанията (BAIOCCHI et al. 2012), но

значително влияние имат и периодът на събиране и методите на улов, като е

доказано, че комбинирането на различни техники дава най-представителни

резултати (КОДЖАБАШЕВ, непубликувани данни; LÖVEI 2008; TIMM et al. 2008;

MAKAROV, MATALIN 2009).
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Като се имат предвид дългият период между пробовземанията и

прилагането единствено на метода на земните капани, може да се твърди, че

полученият при настоящото проучване процент видове е доста висок.

Въпреки това, методът на улов със земни капани зависи от степента на

подвижност, която се определя от типа на местообитанието, размерите на

тялото и таксономичната група (LUFF 1992; THIELE 1997). Поради факта, че в

земните капани попадат предимно едрите и по-подвижни видове, а дребните

представители (Notiophilini, Clivinini, Dyschiriini, Apotomini, Trechini, Tachyni,

Bembidiini и Lebiini) се улавят предимно при ръчен сбор, коректната оценка на

видовото богатство и степента на рядкост на установената карабидна фауна

следва да бъде потвърдена при провеждането на бъдещи изследвания в района,

включващи прилагане на различни методи на улов.

ГЛАВА VІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В главата е направено кратко обощение на получените резултати,

изведени са изводи, анализирано е екологичното състояние на района,

прогнозирани са бъдещи тенденции в развитието му и са направени някои

препоръки за по-нататъшни действия.

Изводи

1. Районът на нос Емине се характеризира с високо разнообразие на

фауната от бръмбари бегачи. Сред установените 134 таксона са един български

и един балкански ендемит; два вида са нови за фауната на България, три вида

са нови съобщения за Черноморското крайбрежие, 54 вида са нови за района на

нос Емине.

2. Таксономичната структура на карабидния комплекс от района на

изследване свидетелства за преобладаването на видове, свързани с откритите

биотопи – по-голямата част от представителите на трибусите Harpalini, Amarini,

Sphodrini, Brachinini и Lebiini.

3. Зоогеографското типизиране на карабидофауната показва пъстър

състав на географски елементи и същевременно свидетелства за успешно

проникване на средиземноморски и европейско-азиатски видове и намаляване
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на европейските категории, което вероятно е резултат от обезлесяването и

глобалната ксерофитизация на местообитанията.

4. Доминантната структура на съобществата се характеризира с

наличието на два еудоминанта, което се свързва с антропогенно повлияни и

нестабилни екосистеми. От друга страна, високият процент на установените

редки и стенобионтни видове показва необходимостта от разширяване на

защитата на някои естествени и полуестествени местообитания като значими

биотопи и „острови” за съхраняване на биоразнообразието.

5. Анализът на индексите за биологично разнообразие доказва: 1)

значението на крайбрежните местообитания, свързано с първичната

хигромезофилия на бръмбарите бегачи; 2) ролята на местообитанията със

степни елементи в поддържането популациите на редки и стенотопни видове;

3) отрицателното влияние на антропогенизацията, изразена както като

безпокойство на видовете, така и като видоизменяне или унищожаване на

техните местообитания.

6. Установеният богат спектър жизнени форми говори за пълно усвояване

на съществуващите екологични ниши, а разпределението на видовете между

отделните класове и групи свидетелства за относителна еволюционна

завършеност на изследвания район.

7. Кластерният анализ изявява нисък процент на таксономично сходство

на групите от карабиди, отразяващо разнородността на ландшафта, и

потвърждава значението на влажността и влиянието на различните

антропогенни дейности при разпределението на бръмбарите бегачи.

8. Градиентният анализ доказва първостепенната роля на влажността и

растителността като основни екологични градиенти, свидетелства за

относителната разнородност на местообитанията и дава яснота за

привързаността на зоогеографските категории и жизнените форми към

определени условия на средата.

9. Установени са признаци за значителна антропогенна повлияност върху

биоразнообразието и местообитанията в района на нос Емине. Въпреки това е

констатирано наличието на разнообразна карабидофауна, което увеличава

необходимостта от оптимизиране на природозащитните дейности.



27

Анализ на състоянието, прогнози и препоръки

Развитието на фауната като цяло зависи както от естествените

екологични процеси и явления, така и от силата на антропогенното въздействие

както върху самите видове директно, така и индиректно чрез промяната на

техните местообитания.

Много от местообитанията в района са били подложени на силно

антропогенно въздействие в миналото. В настоящия момент се наблюдават

признаци както на деградация, така и на възстановяване на някои от

изоставените земеделски земи и пасища. Сукцесионните процеси се намират на

различен еволюционен етап в зависимост от степента и характера на

нарушенията и от изходното състояние на екосистемите.

В пробната площ, намираща се в изоставеното лозе при Иракли,

сукцесията е забавена от силната деградация, причинена от дългогодишното

третиране с препарати за растителна защита, но въпреки това личи ясната

тенденция към възстановяване на гората. Преди да бъдат отново разорани,

земите в пробна площ „Ретранслатори, степ” се намираха в етап на видимо

вторично захрастяване и последваща сукцесия към крайморска гора. В

последствие обаче (през 2011 г.) територията претърпя пълна трансформация с

произтичащите от това промени в биологичните характеристики.

Трудно е да се определи насоката на развитие на естествените дъбови

гори в района. Те са силно проредени, едновъзрастови, без нормален подраст,

което е довело до изменение на влажностните условия към засушливи.

Унищожените дъбови гори, заменени впоследствие с борови култури трудно

биха се възстановили, предвид прекомерното възпроизводство, характерно

особено за черния бор, както и поради силно променените микроклиматични

условия. В тези екосистеми се наблюдават процеси на деградация или на

нетипична за горите ни сукцесия.

За процесите на възстановяване изключителна роля играят

антропогенните въздействия в момента. На някои места в района се

възстановява земеделският тип ползване. Разораните и обработваеми земи са с

беден видов състав, дължащ се на началния стадий на сукцесия и на

последиците от тяхната експлоатация. Особена роля на някои места играе

транспортът, особено нерегламентираният.



28

Най-силният фактор, от който зависи бъдещото развитие на

екосистемите в района, както и по цялото ни Черноморско крайбрежие, е

туризмът. От значение е както силата на неговото въздействие, така и местата,

където той е най-интензивен. Това обикновено са крайбрежните

местообитания, които са с установено богато биоразнообразие и същевременно

са чувствителни към резки промени в условията на средата. Въпреки че

проучваната територия е с висок природозащитен статус, човешкият фактор

играе съществена роля във функционирането на екосистемите. Ако се

регламентират условията и се осъществява адекватен контрол на

ограничителните мерки за допустимото натоварване от антропогенно

присъствие и дейности, се очаква:

 съхраняване на природните ресурси в естествения им вид и създаване

условия за устойчиво развитие;

 възстановяване и увеличаване на биологичното и екосистемно

разнообразие;

 стабилизиране на екологичната структура на съобществата;

 повишаване на продуктивността и богатството на местообитанията;

 увеличаване или поне запазване на броя на видовете с природозащитен

статус.

Въпреки всички отрицателни антропогенни дейности и въздействия

(TEOFILOVA et al. 2012a), е установено наличието на богата, първична и

разнообразна карабидофауна, което увеличава необходимостта от разширяване

на мрежата от защитени територии и зони така, че те да покрият всички главни

природни местообитания в района на нос Емине (TEOFILOVA et al. 2012c).

Необходими са мерки за оздравяване и защита на биологичното

разнообразие като цяло. Особени усилия трябва да бъдат положени за

възстановяване на унищожената част от леглото на река Вая край Иракли и

възобновяване на всички засегнати крайречни гори, с което да се обезпечи

микрохабитатната пъстрота, която определя и високото видово разнообразие на

съобществата (BAIOCCHI et al. 2012).

От изключително значение за съхраняването на съществените

местообитания е възстановяването и поддържането на екстензивни земеделски

практики в изоставените обработваеми земи (паша, екстензивно лозарство и

градинарство).
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Необходимо е засилване на мерките за защита на някои естествени и

полуестествени местообитания като значими биотопи и „острови” за

съхраняване на биоразнообразието. Тези местообитания включват

крайбрежните и крайречните биотопи, блатата, заливните територии,

мезофилните и ксерофилните гори, подобните на степни и полустепните

участъци. Важна група местообитания е формирана от голямото разнообразие

на морския бряг и крайбрежията на реките, блатата и езерата, както и

засолените местообитания по крайбрежието.

От гледна точка опазване на ендемичните форми, трябва да се обърне

внимание на факта, че повечето от тях се срещат в (суб)средиземноморските

региони (KOOMEN, VAN HELSDINGEN 1996), проявление на които има и в

проучвания район. Затова приоритетите в опазването на природата трябва да

бъдат насочени към този тип местообитания.

Важно е да се съчетаят правилно текущите дейности по запазване и

възстановяване на дъбовите гори по Черноморието (Проект LIFE09

NAT/BG/000229) с реалната екологична и икономическа обстановка.

Съхраняването и възобновяването на горите ще осигурят възможност за

възстановяване на неморалния фаунистичен комплекс.

Правилното проследяване на влажностния градиент на средата може да

даде коректна информация за разпределението и на растителността, което би

било от полза при налагането на мерки за съхранението на консервационно

значими видове. Особено внимание трябва да се обърне и на „смесените”

местообитания, където се наблюдава съчетание на различни условия на

средата.

Необходими са допълнителни регулярни проучвания в повече

местообитания, на по-голяма площ и с по-голяма продължителност, като

вниманието трябва да бъде насочено към прилагане на различни методи за

събиране на биологичен материал, с което да се гарантира по-качествено

обхващане на местното биоразнообразие и проследяване на фенологията на

видовете.

Засилването на антропогенните въздействия показва, че е необходим по-

добър контрол и синхронизация на действията на различните институции.

Необходимо е изработване на нова Програма за опазване на околната среда на
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община Несебър (старата е до 2013 г.) и съблюдаване за нейното правилно

прилагане.

Наложително е изготвянето на Планове за управление на

съществуващите защитени зони, които адекватно да отразяват реалното

състояние на биологичното и екосистемно разнообразие и да налагат коректни

ограничителни режими.

Важни за опазването на биоразнообразието като цяло са оформянето на

природозащитно съзнание в обществото и интегрирането на проблемите,

касаещи околната среда в останалите сфери на живота.

Научни и приложни приноси на изследването:

 Установени са два ендемични и 59 нови таксона;

 В резултат на проведеното комплексно проучване е обогатена наличната

информация за биологичното разнообразие в района на нос Емине и е

допринесено за създаването представителна база данни за един твърде

интересен в научно и практическо отношение район;

 Изяснена и допълнена е информацията за състоянието на

карабидофауната в един недостатъчно проучен в зоогеографско,

екологично и фаунистично отношение район;

 Направен е подробен анализ на екологичните показатели,

характеризиращи структурата на съобществата на карабидите от

различни типове естествени и антропогенно повлияни екосистеми;

 Попълнени са някои празноти в знанията за тази важна за

функционирането на екосистемите група насекоми;

 С помощта на градиентен анализ е анализирана зависимостта на

специфични категории като жизнените форми и хоротипите от условията

на средата;

 Оценено е състоянието на местообитанията в района;

 Проведените комплексни мониторингови наблюдения и анализи

допринасят за полагането на основите за изготвяне на адекватен План за

управление на прилежащите защитени зони.
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Summary

Ground beetles (Coleoptera: Carabidae) are one of the largest families of insects with
a cosmopolitan distribution and decisive importance for the functioning of ecosystems.
Carabids and their communities are widely used for bioindication of the terrestrial
environmental conditions in the system of biological monitoring (DESENDER, BAERT 1995;
LUFF 1996; CRANSTON, TRUEMAN 1997; PEARSALL, 2007). The area of Cape Emine is too
outstanding regarding its main priorities. On the other hand, natural resources are the reason
for investors’ appetites, associated with construction and drastic habitat and landscape
changes, directly affecting the spatial distribution of the carabid communities (KINNUNEN,
TAINEN 1994; BOMMARKO 1997; PENA et al. 2003). In addition, in the area comprehensive
biological and ecological analyses are missing. All that set the pattern of this study.

For the purposes of the work approved and relevant approaches, methods and
categorizations were used. The material was collected by the method of „pitfall“ traps (DAHL
1896; HERTZ 1927; BARBER 1931).

During the study altogether 12 618 specimens were captured. They belonged to 134
species, 46 genera, 18 tribes and 3 subfamilies (Cicindelinae, Carabinae, Brachininae). This
represents respectively 18% of all ground beetles, established in Bulgaria, 37% of the genera
and 49% of the tribes (GUÉORGUIEV, GUÉORGUIEV 1995). Dyschirius (Dyschiriodes) rufipes
DEJEAN 1825 and Laemostenus (Laemostenus) janthinus (DUFTSCHMID 1812) were reported
as a new species for the carabid fauna of Bulgaria. Three species were new for the fauna of the
Bulgarian Black Sea coast. Fifty-four species were defined as new for the area of Cape Emine.
Two endemics were found: Pterostichus (Pterostichus) merkli FRIVALDSZKY 1879 (Bulgarian
endemic) and Cychrus semigranosus ssp. balcanicus HOPFFGARTEN 1881 (Balkan endemic).

Most numerous, both in number of genera and species, was tribe Harpalini. By the
number of specimens the most numerous were the tribes Carabini, Callistini and Nebriini.
The most richly presented in number of species was genus Harpalus LATREIILLE 1802 (21
species). The most abundant in number of specimens were the genera: Chlaenius BONELLI
1810 (1941 indvs.), Nebria LATREILLE 1825 (1890 indvs.), Brachinus F. WEBER 1801 (1832
indvs.) and Carabus LINNAEUS 1758 (1776 indvs.). The most numerous species were:
Chlaenius nitidulus SCHRANK 1781 (1927 indvs.), Nebria brevicollis (FABRICIUS 1792) (1890
indvs.), Carabus coriaceus LINNAEUS 1758 (1240 indvs.), Brachinus crepitans (LINNAEUS
1758) (1213 indvs.) etc.

Data of the zoogeographical division showed predominance of the Mediterranean
complex, consisting of 37 (28%) of the established species, immediately followed by the
European-Asiatic faunal complex with 36 species (27%). Representatives of the Northern
Holarctic and Euro-Siberian faunal type were 33 species (25%), and of the European – 28
species (21%). Results showed variegated composition of geographical elements and
evidenced of successful penetration of Mediterranean and Euro-Asiatic species and reducing
of European categories, which was probably a result of deforestation and global
xerophytization of the habitats. Correspondence analysis demonstrated the attachment of the
Mediterranean species to arid areas with low vegetative cover, while European and
European-Siberian categories showed affection to the sample areas with predominantly
ligneous or ligneous -shrub vegetation.
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The dominant structure showed the presence of 2 eudominants (Carabus coriaceus
and Chlaenius nitidulus) with total numbers of 35% of all captured specimens, which is
typical for anthropogenically-influenced and unstable ecosystems. Dominants were 3 species
(Pterostichus melas (CREUTZER 1799), Calathus fuscipes GOEZE 1777 and Brachinus
crepitans, subdominants were two (Harpalus dimidiatus (P. ROSSI 1790) and Acinopus
megacephalus (P. ROSSI 1794), recedents were 11, and subrecedents – 85 species.

The analysis of biodiversity indices proved: 1) the importance of coastal habitats
associated with the primary hygromesophylic preferences of ground beetles; 2) the role of
steppe-like habitats in the maintenance of the populations of rare and stenotopic species; 3)
the negative impact of anthropogenization expressed as a direct concern of the species and as
altering or destroying their habitats.

Cluster analysis indicated a low percentage of taxonomic similarity of the coenoses,
reflecting the diversity of the landscapes and also confirmed the importance of humidity and
the influence of various anthropogenic activities in the distribution of ground beetles.

Typification by life forms of the imago showed the predominance of class Zoophaga
and less participation of class Mixophytophaga. The most represented were respectively
groups of surface-litter stratobionts living in crevices and harpaloid geohortobionts. The
ordination of the life forms proved that mixophytophagous geobionts and stratohortobionts
are attached to the open and anthropogenically impacted terrains while zoophages are
dependent on forest habitats. The wide range of life forms demonstrated full utilization of
existing ecological niches, and the distribution of species between the classes and groups
testified about relative evolutionary completion of the region of Cape Emine.

The analysis of the preferred habitat types showed that the majority of the species (79
species, 59%) could inhabit more than one type of habitat. High percentage of the stenobiont
species, however, showed once again the urgent need of extension of the protection of certain
natural and semi-natural habitats as significant biotopes and “islands” for conservation of the
biodiversity.

Division of the carabid beetles into environmental groups regarding their relation to
humidity values showed predominance of the xerophilic forms both by number of species and
numbers of specimens, mostly representatives of tribes Harpalini, Amarini and some
Sphodrini (58 species; 44%). Mesophilic species were 36 (27%) and hygrophilic were 27
species (20%). They were represented primarily by the nemoral part of the tribes Carabini,
Pterostichini, Platynini, Sphodrini and Brachinini and the typical shore inhabitants of
Bembidiini.

The data from the classification of the communities by TWINSPAN attested to the
grouping of habitats from open and arid to forest and humid, proving the prime role of
humidity as an environmental factor in the distribution of carabid communities. The data
from the ordination of the sampling areas showed strong dispersion of the studied
communities and ecological groups of ground beetles, which spoke of the relative
heterogeneity of the biotopes. There was some separation of the open sampling areas from
mixed and those with ligneous and ligneous-shrub vegetation, confirming the determining
significance of vegetation as an ecological factor.

Signs of significant anthropogenic influences on biodiversity and habitats in the
region of Cape Emine were established. Despite of that, the presence of rich, original and
diverse ground beetle fauna was found, which reinforces the need of optimizing the
conservation activities.
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