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Дисертацията съдържа 281 страници, от които 33 страници приложения, 49 таблици и 75
фигури. Списъкът на цитираната литература включва 362 заглавия, от които 60 на
кирилица и 299 на латиница. Цитирани са 3 интернет източници.
Дисертацията е разработена по време на редовна докторантура (2010-2013) в секция
„Биоразнообразие и процеси в сладководни екосистеми“ на Институт по Биоразнообразие
и Екосистемни Изследвания към БАН.
Дисертационният труд е обсъден и насочен към защита на заседание на разширен състав
на Научния колегиум на Отдел „Водни екосистеми“ на ИБЕИ-БАН, проведено на 21 март
2014 г.

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 30 юни 2014 г. от 10.00 часа в
Заседателната зала на База 1 на ИБЕИ-БАН, ул. „Ю. Гагарин“ № 2, на открито заседание
на петчленно Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИБЕИ–БАН №
95/24.04.2014 г.) в състав:

1. проф. д-р Георги Михайлов Даскалов (ИБЕИ–БАН) – председател на Научното жури
2. проф. д-р Йордан Иванов Узунов (ИБЕИ-БАН) – научен ръководител
3. проф. д-р Яна Илиева Топалова (БФ, СУ „Св. Кл. Охридски“) - рецензент
4. доц. д-р Димитър Стефанов Кожухаров (БФ, СУ „Св. Кл. Охридски“)
5. доц. д-р Олимпия Николаева Роева (ИБФМИ–БАН) - рецензент

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в библиотеката на
ИБЕИ-БАН, База 1.
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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
БДЗБР
БДИБР
БЕК
БИ
ЕП
ЕР
ЕС
ЕТ
ЗП
МЗБ
МОСВ
ОБТ
ПУРБ
РДВ
РТ
ФХЕК
ХМЕК
ССА
COND
DCA
DIOX
MDS
NUMB
OSAT
pF
pH
QR
SD
SPEC
TWAT
WL

Басейнова дирекция Западно-беломорски район
Басейнова Дирекция Източно-беломорски район
Биологични елементи за качество
Биотичен индекс
Екологичен потенциал
Екорегион
Екологично състояние
Езерен тип
Зоопланктон
Макрозообентос
Министерство на околната среда и водите
Общ брой таксони
План за управление на речния басейн
Рамкова Директива за Водите (ЕС 2000/60) (=WFD)
Речен тип
Физични и охимични елементи за качество
Хидроморфологични елементи за качество
Каноничен коресподентен анализ (=Canonical Correspondence analysis)
Електропроводимост (=Conductivity)
Detrended correspondence analysis
Кислородно съдържание (=Dissolved oxygen)
Многомерен анализ (=Multidimensional scaling)
Количество индивиди (Number)
Кислородно насищане (=Oxygen saturation)
Честота на срещане
Активна реакция
Качествено мислене (=Qualitative Reasoning)
Диск на Секи (=Secci disc)
Общ брой таксони (=Species)
Температура (=Temperature)
Водно ниво (=Water level)

3

1. УВОД
Определянето на актуалното екологично състояние на различните категории водни обекти
е изключително важно от гледище не само на използването на водите за нуждите на
населението, но и на мерките заложени в плановете за управление (ПУ), които следва да
бъдат взети за възстановяване на онези водни тела, които по изискванията на
Европейската Рамкова Директива за Водите (2000/60/ЕС) (РДВ) не са в „добро“
екологично състояние (ЕС) или нямат „добър“ екологичен потенциал (ЕП). От друга
страна, моделирането на явленията на възстановяване на структурата и функциите на
водните съобщества разкрива възможност за подбор на оптимални управленски сценарии,
които не пораждат конфликти между целите за опазване на биоразнообразието и на
екосистемните функции/услуги, и водоползването и водопотреблението за стопански
нужди.
РДВ поставя като основна цел постигането на “добро” състояние на всички
повърхностни води до 2015 г. Директивата формулира ЕС на водните обекти като «израз
на качеството на структурата и функционирането на водните екосистеми, които са
асоциирани с повърхностните води». Въведени са три групи елементи за качество при
определянето на ЕС, респективно ЕП за отделните категории повърхностни водни тела –
биологични (БЕК), физични и химични (ФХЕК) и хидро-морфологични (ХМЕК).
Състоянието на едно водно тяло се преценява чрез по-лошото от неговото химично или
екологично състояние, или чрез по-лошите стойности на неговите биологични или
физични и химични елементи за качество. Водещо значение в оценката на състоянието
имат БЕК. Принципите на РДВ са транспонирани в нашето национално законодателство –
Закона за водите и Наредба № Н-4/2013.
Проведените в настоящата работа хидробиологични проучвания целят създаването на база
данни, анализите и обобщенията на които да спомогнат за научното разбиране на
промените в околната среда в локален и глобален мащаб. Te ще допринесат за решаването
на международни екологични и социално-икономически проблеми чрез описанието и
извеждането на тенденции и на тази основа - разработването на прогностични модели.
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2. ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР
Литературния обзор е разделен на пет подглави. Те разглеждат развитието на концепциите
за оценка на антропогенното влияние върху водните екосистеми, като се отделя повече
внимание на съвременните постановки залегнали в РДВ. Проследяват се основните
фактори, които влияят върху разпределението на ЗП и МЗБ в различни категории водни
обекти. Направен е кратък преглед на изследванията за видовото разнообразие на ЗП и
МЗБ в България за последните 10 години. Отделя се внимание на качественото
моделиране и завършва с обобщение.

3. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Основната ЦЕЛ на настоящия дисертационен труд е изследване и QR-моделиране на
видовото разнообразие на зоопланктона и макрозообентоса и определяне на екологичното
състояние, респективно екологичния потенциал в различни категории водни обекти.
За постигане на целта следва да се изпълнят следните ЗАДАЧИ:
1. Описание и оценка на основни физични и хидрохимични показатели на изследваните
язовирни, езерни и речни води;
2. Проучване на динамиката на видовия състав на зоопланктона и макрозообентоса в
характерни пунктове, подлагани на антропогенни натиск и въздействия, въз основа на
нови и исторически данни;
3. Описание на динамиката на обилието и ценотичната структура на зоопланктонните и
макрозообентосните съобщества;
4. Описание и оценка на динамиката на зоопланктонните и макрозообентосните съобщества
във връзка с основни физични и химични фактори;
5. Разработване и апробиране на модели за описание на видовото разнообразие в различни
категории водни обекти, подложени на антропогенни натиск и въздействия;
6. Разработване и анализ на екологични сценарии при вземане на определени управленски и
стопански намерения и/или дейности в обхвата на речния басейн.
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4. ОБЕКТИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ
Подбор на обекти и пунктове на пробонабиране
Избраните три водни обекта са представителни за характерни категории водни тела, както
следва:
1. Язовир Мещица - (Пернишко) e представителен за категорията “изкуствени водни
тела”. До момента на нашето проучване яз. Мещица не бе изследван хидробиологично. В
края на 2010 г. язовирът беше източен за ремонт на стената му, което позволи да се
проследи развитието на ЗП и МЗБ в първите години от (ново)завиряването на язовира. По
данни

на

БДЗБР

антропогенният

натиск

тук

е

дифузното

замърсяване

от

селскостопански източници. Язовирът принадлежи към езерния тип L13: Средни и малки
полупланински язовири в ЕР 7. Към този тип се отнасят малките и средни по размери
язовири с площ под 10 km2, както и плитки до много плитки изкуствени водни тела със
средна дълбочина по-малка от 15 m.
2. Поддържан резерват Сребърна, като представителен за категорията „езеро“.
Представлява леко модифицирано водно тяло с регулиран воден режим с цел опазване и
поддържане на консервационната ценност/стойност – една от най-известните български
защитени територии. Характерният антропогенен натиск тук е модифицирането на
хидрологичните и морфологичните характеристики на водоема. Езерото се отнася към
езерен тип L5: Крайречни езера и блата. Характерни за този тип са мезо – до еутрофни
условия и полимиктичност. Субстратът е дебел слой органична тиня. Наблюдават се
сезонни флуктуации на водното ниво, които зависят както от нивото на река Дунав, така и
от равнището на подземните води, които са допълнителен източник на захранване на
езерото с пресни води.
3. Средно течение на река Тунджа в участъка над/преди яз. Копринка (при с. Павел баня)
и под/след яз. Жребчево (при с. Гавраилово и с. Самуилово), където речното течение е
съществено повлияно от човешката дейност чрез баражиране и регулиране на оттока
(двата язовира), както и чрез органично замърсяване от значими населени места (Калофер,
Казанлък, Сливен, Ямбол, Елхово), които заустват отпадните води от промишлеността и
комуналния сектор без пречистване. Тунджа се отнася към речен тип R5: Полупланински
тип в ЕР 7. Географските координати на изследваните водоеми са представени на Табл. 1.
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Таблица 1 Географски координати на проучваните пунктовете
Обект и тип на
Надморска
водното тяло
Пункт
височина
Latitude (N)
Longitude (E)
(m, a.s.l.)
Езерото Сребърна
Сухата чешма
10-12
N 4406'24.32''
E 2703'35.62''
0
L5
Камъка
10-12
N 44 6'23.33''
E 2704'54.04''
Червенка
10-12
N 4406'37.69''
E 2703'44.96''
Язовир Мещица
Стената
745
N 42⁰40'57.3''
E 23⁰01'47.0''
L13
Среда
745
N 42⁰40'59.14''
Е 23⁰02'02.5''
Ляв ръкав
745
N 42⁰41'06.0''’
E 23⁰02'07.4''
Десен ръкав
745
N 42⁰40'52.3''
E 23⁰02'15.9''
Река Тунджа
Павел баня
398
N 42036'31.3''
E 25013'39.5''
R5
Гавраилово
176
N 42036'38.8''
E 26011'53.5''
Самуилово
154
N 42034'59.8''
E 26019'24.6''

5. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
 Материали
Проучванията в обхвата на настоящия труд бяха проведени в рамките на следните научноизследователски и научно-приложни проекти:
1. „Разработване на класификационна система за оценка на екологичното състояние и
екологичния потенциал на определени типове повърхностни води (реки и езера) на
територията на Република България”, финансиран от ОПОС ВЕ 161Р0005 по
Договор № 5/2009 с МОСВ/БД (Ръководител: С. Чешмеджиев) (пробите от Тунджа от
2009)
2. „Определяне на референтни условия и максимален екологичен потенциал за типовете
повърхностни води (реки и езера) на територията на Република България”,
финансиран от ОПОС ВЕ 161Р0005 по Договор № 6/2009 с МОСВ/БД (Ръководител:
доц. д-р Л. Пехливанов) (пробите от 2009)
3. „Биологично разнообразие на водните екосистеми във влажните зони в заливната
тераса на долен Дунав с оглед оптимизиране на екосистемните функции в условията
на климатични промени”, финанасиран от МОН/ФНИ по Договор 02-352/2008
(Ръководител: доц. д-р Л. Пехливанов) (всички проби от Сребърна)
4. DynaLearn – ангажирани и информирани инструменти за изучаване на системно
концептуално познание” [DynaLearn - Engaging and informed tools for learning
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conceptual system knowledge] 7th FP ICT – 2009, GA 231526] (02.2009-04.2012
(Ръководител: проф. д-р Й. Узунов) (част от пробите от Мещица и Тунджа)
5.

„Национално съфинансиране на научния проект “DynaLearn - ангажирани и
информирани инструменти за изучаване на системно концептуално познание” (FP7
EC, GA 231526) финансиран от МОН/ФНИ по Договор ДО 142-02/2009 (Ръководител:
проф. д-р Й. Узунов) (част от пробите от Мещица и Тунджа)

6. Изменения в състава, структурата и функционирането на сладководни и морски
екосистеми, повлияни в различна степен от човешката дейност (2011-2013)
(Бюджетна субсидия) (Ръководител проф. д-р Й. Узунов) (част от пробите от Мещица
и Тунджа).
Към събраните с лично участие материали и данни за 2009-2012 г. са добавени данни от
минали периоди (юни, август, септември 1987 г.). Обемът на така организираната
първична информация е обобщен в Табл. 2.
Таблица 2 Брой на различните типове проби събрани по време на теренните изследвания
Обект/Вид проба

МЗБ

ЗП

ФХ

яз. Мещица

26

33

22

ез. Сребърна

17

-

17

р. Тунджа

32

-

27

ОБЩО

75

33

66

Структурата на въведените кодове, които са използвани в дисертацията е илюстрирана на
Фиг. 1а,б.

а)

б)

Фигура 1. Структура на въведените кодове, използвани в дисертацията а) река Тунджа и ез.
Сребърна; б) яз. Мещица
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 Методи
Физични и химични анализи
Събирането на материалите и измерването на показателите на водната среда бе
съобразено напълно с изискванията на въведените национални и/или международни
стандарти, както е описано в Табл. 3.
Таблица 3 Стандарти, ползвани при физичните и хидрохимичните измервания
Показатели

Метод /Стандарт

Определяне на активна реакция /рН/

БДС ISO 10523
-1

Определяне на електропроводимост (µS.cm )

БДС EN 27888

Определяне на разтворен кислород/насищане с

БДС EN 25814

-1

кислород (mg.l )/(%)
Определяне на амониев азот (mg.l-1)

ISO 7150/1

-1

Определяне на нитритен азот (mg.l )

EN 26777

Определяне на нитратен азот (mg.l-1)

ISO 7890-1

-1

Определяне на ортофосфати (mg.l )

EN ISO 6878

Методи за хидробиологичен анализ
 Макрозообентосни проби
Теренна работа. Събирането на макрозообентосните проби бе осъществено чрез
мултихабитатния метод, описан от Cheshmedjiev et al. (2011), съгласувано с изискванията
на актуалните към момента на събирането стандарти: EN ISO 9391:1993 Water quality Sampling in deep waters for macro-invertebrates - Guidance on the use of colonization,
qualitative and quantitative samplers (ISO 9391:1993). (Пробонабиране от дълбоки води за
макробезгръбначни – Ръководство за използване на колонизиращи, качествени и
количествени пробовземни устройства); Стандартът се използва за вземане на проби от
дълбоки води. За целите на дисертацията са използвани методи за пробонабиране с дънни
багери (за количествени проби); EN 27828:1994 Water quality - Methods of biological
sampling - Guidance on handnet sampling of aquatic benthic macro-invertebrates (ISO
7828:1985) (Ръководство за пробонабиране с ръчна мрежа на водни бентосни
макробезгръбначни); Методът се използва и за реки и е в съответствие с Приложение V на
РДВ и Наредба № 1/2011 за мониторинг на водите. EN ISO 10870 Water quality Guidance on the selection of sampling methods and devices for benthic macroinvertebrates in
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fresh waters (Ръководство за избор на методи за пробонабиране и апарати за бентосни
макробезгръбначни в сладки води); EN ISO 5667-1:2006/AC:2007 Water quality - Sampling Part 1: Guidance on the design of sampling programmes and sampling techniques (ISO 56671:2006) (Ръководство за дизайн на програми за пробонабиране и техники за
пробонабиране); EN 28265:1994 Water quality - Design and use of quantitative samplers for
benthic macro-invertebrates on stony substrata in shallow freshwaters (ISO 8265:1988) (Дизайн
и използване на количествени пробовземачи за бентосни макробезгръбначни от каменни
субстрати в плитки води).
Mакрозообентосните проби бяха събрани с помощта на хидробиологична мрежа с дълга
дръжка, с размер на рамката 0.30 m х 0.30 m с диаметър на окото 500 µm от различни
субстрати (пясък, чакъл, едри камъни, субмерзна растителност, крайбрежна висша водна
растителност). Посочената техника дава възможност за събиране на представителна
извадка на МЗБ от всички типове субстрати във водното тяло. Така събрани, пробите се
определят като относително количествени (Ковачев, Узунов 1981; Cheshmedjiev et al.
2011). МЗБ проби от дълбоките станции бяха събрани с дъночерпател тип Peterson (малък
и среден размер) и тип Eckmann.
Обработката на терена, както и съхранението на събраните бентосологични проби бе
съобразено с изискванията на ръководството за консервиране и съхранение на водни
проби: EN ISO 5667-3:2003/AC:2007 Water quality - Sampling - Part 3: Guidance on the
preservation and handling of water samples (ISO 5667-3:2003) (Ръководство за консервиране
и съхраняване на водни проби). Пробите бяха фиксирани на терен като 4% разтвор на
формалин. Oпределянето на основната част от състава на макрозообентосните съобщества
(Turbellaria, Hirudinea, Gastropoda, Plecoptera, Ephemeroptera, Heteroptera, Odonata,
Coleoptera, Diptera varia) бе осъществено с лично участие, като за целта бяха използвани
съответните таксономични определители и друга подходяща литература. За потвърждение
на някои определения, както и за детерминиране на някои от останалите таксономични
групи ми бе оказана помощ от следните специалисти от ИБЕИ-БАН: проф. д-р Й. Узунов
(Oligochаeta); ас. Янка Видинова, (Ephemeroptera); ас. Виолета Тюфекчиева (Plecoptera),
гл. ас. д-р Е. Варадинова (Trichoptera, Turbellaria, Hirudinea, Gastropoda, Heteroptera,
Odonata, Coleoptera, Diptera varia); гл.ас. д-р С. Стойчев (Diptera: Chironomidae). Някои
определения на Gastropoda и Bivalvia бяха потвърдени от гл.ас. д-р И. Дедов. Що се отнася
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до данните от минали проучвания, асоциирани към настоящето изследване, освен от
горните колеги, определяне на материалите е извършвано още и от: доц. д-р И. Янева,
доц. д-р К. Кумански и проф. д-р Б. Русев. На всички тях искрено благодаря!
 Зоопланктонни проби
Теренна работа. Зоопланктонни проби бяха събирани само от яз. Мещица. За периода на
изследването (2011 – 2012 г.) бяха взети общо 33 количествени проби. За събирането на
зоопланктонните проби от станциите с по-големи дълбочини бе използвана фракционна
мрежа на Juday с размер на очите 55 μm и диаметър на отвора на мрежата 16 см.
Събраните проби бяха консервирани на място в 4% разтвор на формалин.
Лабораторна обработка. Работният обем бе доведен до 100 ml. Количествените
параметри са отчетени чрез изброяване на организмите в 1 ml., 2,5 ml. и 5 ml., като
определянето на численостите на зоопланктонните организми бе извършено в броителна
камера на Dimoff (1955). При установяване на видовия състав и количествените
зоопланктонни параметри бяха използвани микроскоп Olimpus BX5 и стереомикроскоп
Olimpus. Получените стойности са приведени към 1 m3, чрез умножаване по съответния
коефициент (в зависимост от взетия обем на пробата), за да се получи относителното
обилие на таксоните. Видовият състав на зоопланктона бе определен с помощта на
следните литературни източници: Voigt (1957), Кутикова (1970), Segers (1995), Wallace et
al. (2006), Смирнов (1971), Мануилова (1964), Рылов (1948), Монченко (1974).
Обработката и определянето на зоопланктонните проби бе извършено от докторанта. За
потвърждение на определените от докторанта таксони, както и за детерминиране на някои
от видовете ми бе оказана помощ от колегите докторант Стефан Казаков (Rotifera,
Cladocera, Copepoda) (ИБЕИ–БАН) и д-р Мариета Станачкова (Rotifera, Cladocera,
Copepoda) (БФ–СУ).
Показателите използвани в настоящата дисертация бяха подбрани по няколко основни
критерия: 1) Нормативно определените показатели за оценка качеството на водите по
Наредба № Н-4/2013 (БИ и ОБТ) и 2) Утвърдени показатели използвани при други
хидробиологични проучвания.
Статистическа обработка на данните. Използвани са лицензирани програмни продукти
(PRIMER V.6 И CANNOCO V.4.5), собственост на ИБЕИ – БАН и свободно достъпните
софтуери DynaLearn, R-software и PAST.
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Рангов коефициент на Spearman. Тестът на Spearman е използван за установяване на
корелации между факторите на средата и видовото богатство и/или обилието на
изследваните съобщества.
Класификационни (Клъстерни) анализи по метода UPGMA (Unweighted Pair-Group
Method with Arithmetic Mean) - използвани за различните категории данни: за сходство на
качествени данни за МЗБ: Sӧrrensen; за качествени данни – за зоопланктон: Jaccard; за
количествени данни – Bray-Curtis;
Двумерен MDS анализ (Multi Dimensional Scaling plot)
Ординационни анализи. Индиректен детрендид кореспондентен анализ (DCA) е
използван за определяне на дължината на градиента. Ако стойността на последния е под 4
се използва Redundancy detrendent analysis (RDA), ако е над 4 – CCA.
Качествено (QR-) моделиране. Моделите в настоящият дисертационен труд са построени
с помощта на установена методика (Bredeweg et al. 2008). За изграждането на
качествените модели бе използван програмния продукт DynaLearn 1.0.1 (Bredeweg et al.
2013).

6. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
6.1. Преглед на физичните и хидрохимичните показатели на изследваните водни
обекти
6.1.1 Основни физични и хидрохимични показатели на язовир „Мещица“
 Обобщената оценка на база на ФХЕК показва, че язовирните води на Мещица имат
потенциал, по-лош от “умерен“. Намалената прозрачност и високото съдържание на
азотни форми, могат да се свържат с натиска и въздействието от селскостопанските
дейности в района. Получените резултати от собствените изследвания в яз. Мещица,
потвърждават констатираното в ПУРБ на р. Струма (по данни на БДЗБР), а именно
непостигането на целите на РДВ за достигане на поне „добър“ екологичен потенциал
до 2015 г.
6.1.2 Основни физични и хидрохимични показатели в езерото „Сребърна“
 Обобщената оценка на база на ФХЕК, за периода 2011-2012, показва състояние полошо от „умерено“ за изследваните водни тела. Управленската намеса изразяваща се
най-вече в регулиране на нивото на езерната вода, чрез шлюза на канала Драгайка е
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наложителна за поддържането на оптималното - „добро“ екологично състояние на
влажната зона.
6.1.3 Основни физични и хидрохимични показатели в средното течение на р. Тунджа
 Обобщената оценка на база на ФХЕК, на пункта при Павел баня, показва състояние
по-лошо от „умерено“ през 2011 и подобряване до „добро“ ЕС през 2012 г. Същата
екологична ситуация се наблюдава и на следващия пункт Гавраилово - влошено
състояние през 2011, което през 2012 се подобрява. За разлика от тях, на пункта при
Самуилово се установява състояние по-лошо от „умерено“, валидно за целия период
2011-2012. Констатираното се потвърждава и от действащата нормативна уредба
(Наредба № 2/2008 и Приложение № 3 към Заповед № РД-930/25.10.2010) според
която, този участък от Тунджа е определен като уязвима зона, натоварена с нитрати от
земеделски източници във водосбора й.

6.2 Основни параметри на зоопланктонните и макрозообентосните съобщества
6.2.1 Видов състав, обилие и ценотичен анализ на зоопланктона и
макрозообентоса и определяне на екологичния потенциал в яз. Мещица (категория
„изкуствен воден обект“)
Зоопланктон. За периода 2011-2012 установеният видов състав на зоопланктона наброява
27 таксона, както и ларвните стадии на Copepoda. Всички таксони са видове характерни за
еутрофни водни басейни. Най-многобройна е групата на ротиферите, към която се отнасят
общо 20 вида, което е 69% от общото разнообразие в язовира. Най-много видове от
групата са установени в екотонната зона на ст. 3, където реката внася биогенни елементи
от водосбора. За периода на изследването не са установени постоянни за язовира
компоненти на зоопланктона с pF≥70%. В доминантният комплекс на язовира са
регистрирани 8 таксона, като през отделните изследвания, той е съставен от 1
(монодоминантен) и 2 или 3 таксона (олигодоминантен комплекс).
Най-многочислена е групата Rotifera, която съставлява 56% от общо установената
плътност на зоопланктона. Бързият популационен растеж на тази група позволява
адаптирането й към променливите екологични условия в завирения язовир, след пълното
му източване. Разпределението по численост и по биомаса на основните зоопланктонни
групи е показано на Фиг. 2.
13

а)

б)

Фигура 2 Процентно разпределение на основните групи на ЗП а) по численост и б) по биомаса в
яз. Мещица за периода на изследване (2011-2012)

При направения MDS плот са установени високи сходства в числеността на
зоопланктерите по станции и сезони. Прави впечатление, че първите две изследвания
(април и юни 2011), направени непосредствено след завиряването на язовира, рязко се
отличават от останалите по своя количествен състав (Фиг. 3).
Transform: Log(X+1)
Resemblance: S17 Bray Curtis similarity
2D Stress: 0.14
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Фигура 3 MDS плот на сходствата по Bray-Curtis в плътността на таксоните (ind.m-3) в
състава на ЗП в яз. Мещица за периода 2011-2012 г.
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Макрозообентоса. Установеният видов състав на МЗБ включва 37 таксона, 25 от които
определени до вид, 10 – до род и 2 - до семейство. Регистрираните таксони принадлежат
към 5 основни таксономични групи: Oligochaeta, Hirudinea, Coleoptera, Chironomidae,
Diptera varia. Динамиката на видовия състав на МЗБ показва тенденция на намаляване на
броя на таксоните от клас Oligochaeta и сем. Chironomidae за периода на изследване.
Повече от половината от дънните безгръбначни се срещат значително рядко (pF<5%), а
само 7 вида са с честота на срещане над 20%. Така от всички установени видове за
периода на изследване само L. hoffmeisteri и Limnodrilus sp. изграждат доминантният
състав на бентосната фауна.
Общият брой установени видове/таксони (SPEC) показва неравномерно разпределение по
пунктове и сезони. Според примерното нормиране на показателя SPEC (по Чешмеджиев,
Варадинова 2013) ЕП на язовира се колебае между „много лош“ и „добър“.
При направения анализ на данните за общия брой установени видове и плътността на
съобществата на МЗБ по сезони е установена определена сезонност в развитието на
отделните видове. С най-високо сходството са станциите 3 и 4, които са разположени в
екотонните зони между язовира и втичащите се в него реки. Динамичните условия след
завиряването на язовира оказват влияние върху МЗБ, в резултат на което постоянно едни
видове се заменят от други, което обуславя и ниските сходства в язовира (Фиг. 4а,б).

а)

б)

Фигура 4 Клъстер-анализ на видовото сходство между пунктовете а) и сезоните б) за периода
на изследване (Сходството е базирано на метода Bray Curtis)
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Структурни индекси се колебаят в широки граници. Максималните стойности на индекса
на видово разнообразие са установени при стената на язовира, къдетo условията са постабилни в сравнение със станциите в екотонната зона, които се характеризират с висока
изменчивост. През втората година потенциалът на язовира значително се влошава, което
би могло да се обясни с напредналия процес на антропогенна еутрофизация, дължащ се на
втока на селскостопански торове в язовирните води. БЕК подобно на ФХЕК показват
влошен ЕП за периода на изследване.

6.2.2 Видов състав, обилие и ценотичен анализ на макрозообентоса и определяне на
екологичното състояние в езерото Сребърна (категория „езеро“)
В резултат на изследването на МЗБ за периода 2011-2012 в акваторията на резервата
Сребърна са установени 77 таксона (48– определени до вид, 21– до род, 8– до семейство),
принадлежащи към 12 основни таксономични групи. 11 таксона се съобщават тук за първи
път, като 9 от тях са регистрирани в изолираната/самостоятелната локва Сухата чешма,
където видовото разнообразие се оценява като по-богато. Потвърдено е наличието в
състава на МЗБ на 66 от съобщените до 2010 таксони, което е близо 29 % от общо
установения видов състав.
Потвърждава се процесът на постепенно обогатяване на видовото разноообразие,
започнал след построяването на канала Драгайка, който продължава и сега, макар и не със
същите темпове (Фиг. 5).
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Фигура 5 Разпределение на броя на таксоните на основните таксономични групи в езерото
Сребърна, през различни периоди на изследване:1998-2006 (по данни на Varadinova et al. 2009),
2005-2006 (по данни на Varadinova et al. 2009) и 2011-2012 (собствени данни)

Заради постоянното присъствие на зообентос през целият вегетационен период и през
двете години, плътността е относително висока, в сравнение с предишни периоди на
изследване. Сезонната динамика на плътността на бентоса се характеризира с пролетен и
есенен максимуми и летен минимум и се обуславя преди всичко от особеностите на
циклите на развитие на доминиращите дънни безгръбначни, докато хищническата преса
вероятно има второстепенно значение. Значителните колебания в обилието отразяват
хетерогенната структура на средата и са показателни за относително нестабилни условия в
резултат на намаляване на водното ниво. Комплексът на първично водните организми се
приема за относително стабилен. Доминиращата роля на вторично-водните, въпреки поголямото разнообразие на първично-водните, се приема за указание, че условията в
придънния слой са все още нестабилни. Получените резултати потвърждават направените
по-рано заключения, (Varadinova et al. 2009), че промените в хидрологичния режим,
изразени чрез динамиката на водното ниво, са основен структуроопределящ фактор,
оказващ определящо въздействие върху пространственото разпределение на дънните
безгръбначни съобщества в езерото Сребърна. Потвърждава се хипотезата за двата
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основни източника за обогатяване на видовото разнообразие на МЗБ: чрез дунавските
имигранти посредством биологичния дрифт и чрез обграждащите влажната зона
съобщества (fringing communities). Макар и процесът на възстановяване на МЗБ да се
приема за приключен, той си има своята динамика и зависи от водните равнища, които са
причина ЕС да се колебае практически в целия диапазон между „много лошо“ и „много
добро“.

6.2.3 Видов състав, обилие и ценотичен анализ на зоопланктона и
макрозообентоса и определяне на екологичното състояние в средното течение на
река Тунджа (категория „река“)
Обобщеният списък на таксоните в състава на МЗБ от средното течение на р. Тунджа за
отделните периода на изследване между 1987 и 2012 съдържа 157 таксона. След 1987 не се
намират общо 13 таксона, но са регистрирани нови 125 таксона. При новите екологични
условия и в резултат на самопречиствателния потенциал на река Тунджа е налице
съществена промяна във видовия състав, изразяваща се в последователна смяна и
обогатяване на видовото разнообразие.
Клъстер-анализът демонстрира разделянето на изследвания период на два ясно обособени
етапа: до 1987 г. и след 1987 г. (Фиг. 6а,б).

а)

б)

Фигура 6 Клъстер анализ на сходстото на видовия състав на МЗБ в Тунджа а) по години б) по
пунктове и години (базирано на метода на Sӧrensen)
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Наблюдава се тенденция към обогатяване състава и обилието на макрозообентоса и
стабилизиране на дънната безгръбначна фауна за изследвания период (Фиг.7).
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Фигура 7 Брой на таксоните (SPEC), установени в средното течение на Тунджа през отделните
проучвания

МЗБ съобщества с изградени от по-малко на брой толерантни видове, представени с
висока численост, поради което тяхната структура се характеризира с ниско видово
разнообразие и изравненост, съответно с високо равнище на доминиране.
Пунктовете Павел баня и Самуилово се характеризират с добре структурирани
съобщества, за разлика от Гавраилово, където структурата на МЗБ в повечето от случаите
е нарушена. Постъпващото замърсяване на пункта Самуилово е относително постоянно,
което позволява на МЗБ да изгради и поддържа относително стабилни състав и структура,
докато при Гавраилово добивът на инертни материали разрушава дъното и не позволява
устойчивост на средата, а оттам – и на съобществото.
Най-високите стойности на сапробиологичния индекс се установяват в най-малко
повлияният пункт Павел баня, който е разположен и най-горе по течението на реката. Тук
се установява подобрена β-мезосапробия. Такова е сапробното състояние и от по-ранните
изследвания на участъка проведени от Узунов и кол. през 1978 г. На пункта Гавраилово
реката се характеризира с β-мезосапробно състояние. Надолу по течението, на пункта при
с. Самуилово е установена най- влошената сапробна ситуация, където преобладава αмезосапробия. Сравнено с 1987 положението е влошено.
МЗБ съобщество търпи изменения в своето развитие по течението на реката. Така
последователната смяна на видовете и съотношенията в числеността им може да се каже,
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че е сукцесия, подсилена от местната индустрия и земеделието в казанлъшкото поле,
която се прекъсва от яз. Копринка (след Павел баня). Под яз. Жребчево се наблюдава
вторична сукцесия, изразена чрез последователна смяна на мезо- (при Гавраилово) и
полисапробни видове (при Самуилово). Вероятно системата не достига своя климакс по
течението на реката в българския й участък, поради разнообразното и на места – сериозно,
антропогенно натоварване и въздействие.

6.3 Влияние на абиотичните фактори върху съобществата в различни категории
водни обекти
6.3.1 Връзка на зоопланктона на яз. „Мещица“ с абиотичните фактори на средата
Една по-обобщена представа за въздействието на основните абиотични фактори на
водната среда върху разпределението на видовете в състава на зоопланктонните
съобщества може да ни даде директният ординационен анализ (Фиг. 8). В този анализ се
включват всички изследвани фактори на околната среда, като нивото на достоверност
(р<0.05) на всеки един от тях се определя с помощта на теста “Monte Carlo”. Направеният
DCA с числеността на зоопланктона по станции и сезони показва градиент с дължина над
4, което налага по-нататък използването на CCA. Първите две оси със собствени
стойности 0.677 и 0.575 сумарно обясняват 63.2% от общата вариация. Първата ос е
свързана с концентрацията на NO3 (p=0.246; F=1.29), DIOX (p=0.002; F=4.78), TWAT
(p=0.002; F=3.83) и pH (p=0.086; F=1.83), а втората с концентрацията на NH4 (p=0.060;
F=1.80) и COND (p=0.028; F=2.45). От диаграмата ясно личи сезонност в разпределението
на таксоните. Градиентът на температурата и на DIOX оказва влияние на пунктовете през
лятото на 2011, когато се измерват високи температури. Високите кислородни нива през
същия сезон вероятно се дължат на водораслови цъфтежи в язовира.

20

1.0
pH
M10712
M20712
M30712
M40712

M30512
M20512
M10512
M40512

M30112

NO3
M31011
M21011
M41011
M11011
M10112
M10611
M20611
M40611
M30611
M30811
M20811
TWAT
M40811

M10811

NO2
NH4

-1.0

COND

DIOX

-0.6

1.0

Фигура 8 ССА, представящ влиянието на основни фактори на средата върху разпределението на
видовете в състава на ЗП на пунктовете в яз. Мещица през периода 2011-2012 г.

6.3.2 Връзка на макрозообентоса на яз. Мещица с абиотичните фактори на средата
Резултатите от ССА на влиянието на основни фактори на средата върху разпределението
на видовете в МЗБ на яз. Мещица (2011-2012) е представен на Фиг. 9. Първите две оси
имат собствени стойности 0.682 и 0.646 и сумарно описват 41.1% от общата вариация.
Първата ос (по хоризонталата) е свързана с TWAT, DIOX и концентрацията на NO2 и
NO3, а втората ос (по вертикалата) – с концентрацията на NH4, pH и COND. Нивото на
достоверност определено чрез теста “Monte Carlo”, показва, че значимите фактори,
определящи формирането на МЗБ съобщества са DIOX (р=0.036, F=1.36) и азотните
форми – NO3, NO2 и NH4 – с ниво на достоверност съответно p=0.038 (F=1.85), p=0.036
(F=1.92) и p=0.008 (F=1.85). Следва да се изтъкне, че язовирните води се обогатяват с
форми на неорганичен азот, поради наторяването в близко разположените обработваеми
земи във водосбора. Така по пряк и дифузен път, чрез дъждовете и подпочвените води
концентрацията на азотни форми се увеличава. Това явление е особено изразено през
месец май, когато в условия на по-високи нитратни концентрации, МЗБ почти липсва.
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Фигура 9 ССА, представящ влиянието на основни фактори на средата върху разпределението на
видовете в МЗБ на язовир Мещица през периода 2011-2012 г.

6.3.3 Връзка на макрозообентоса на езерото Сребърна с абиотичните фактори на
средата
Резултатите от направен DCA на база обилие на МЗБ (ind.m-2), показва дължина на
градиента 9.874 (Фиг. 10), което налага използването на CCA по-нататък. Първите две оси
имат собствени стойности 0.898 и 0.672 и сумарно обясняват 54.7% от общата вариация.
Първата ос (по хоризонтала) е свързана с pH и TWAT, а втората (по вертикалата) се
свързва с COND (p=0.730; F=0.7), WL (p=0.2; F=1.24), SD (p=0.05; F=1.57) и DIOX (p=0.02;
F=1.84). В долната част на диаграмата са групирани пунктовете разположени в ез.
Сребърна, на които съответства високо водно ниво и висока прозрачност. На тези станции
се наблюдават и по-високи концентрации на разтворен кислород. Получените от нас
резултати за значението на водното ниво, потвърждават тези, направени по-рано от
Varadinova et al. (2012) и Павлова (2013). МЗБ съобщества от Сухата чешма (почти всички
сезони) и Камъка и Червенка от ноември 2012 се повлияват от електропроводимостта
(p=0.7; F=0.7). Ниските водни нива по време на това изследване (ноември 2012) оказват
негативно влияние върху плътността на МЗБ в проучваните пунктове.
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Фигура 10 ССА, представящ влиянието на основни фактори на средата върху плътността на
таксоните участващи в състава на МЗБ в ез. Сребърна (2011-2012)

6.3.4 Връзка на макрозообентоса на река Тунджа с абиотичните фактори на средата
За оценка на значимостта на отделните фактори в контекста на комплексното въздействие
на средата върху развитието на дънната безгръбначна фауна е приложен CCA (Фиг. 11). За
анализа са използвани 4 фактори на средата и обилието, изразенo като обилие (ind.m-2) на
регистрираните таксони в състава на МЗБ. Първите две оси имат собствени стойности
съответно 0.683 и 0.536 и обясняват 60.7% от общата вариация. Първата ос (по
хоризонталата) е свързана със SROT, която е интегрален показател, характеризиращ
степента на органичното натоварване. Нивото на достоверност при направеният “Monte
Carlo” тест на сапробиологичния показател (SROT) е р=0.002. Поради високата
положителна корелация между SROT и първата ос (r=0.9), тя може да бъде
интерпретирана като градиент на натоварването, който разделя чистите и органично
натоварените пунктове. Получените от нас резултати потвърждават тези, направени и от
други автори - Miserendino & Pizzolon (2000), Varadinova et al. (2005а,б), които определят
органичното

натоварване

като

фактор

със

структуроопределяща

роля.

Втората

(вертикалната) ос е свързана с TWAT, DIOX и COND. Въпреки, че нивото на достоверност
на тези фактори е над 0.05 (т.е статистически недостоверно), те също имат влияние за
формиране на видовата структура на МЗБ фауна. Следва да се отчете и фактът, че МЗБ се
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намира в сложни взаимоотношения с останалите групи, населяващи речната биота,
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Фигура 11 ССА, представящ влиянието на основни фактори на средата върху разпределението
на видовете в състава на МЗБ на Тунджа (2011-2012).

VI.4 QR-моделиране
Моделиране Мещица. Построените модели за антропогенно индуцираната еутрофизация
на яз. Мещица и намаляването й в резултат на изграждане на буферна зона между язовира
и земеделските земи, осигуряват опростена представа за механизмите на действие, които
се наблюдават при ситуация на натоварване и последващо намаляване на биогените в
язовирните води. Демонстрират се основни процеси, оказващи влияние върху екологичния
потенциал на Мещица (земеделските дейности в района, в частност наторяването), както и
предложение за решаване на проблемите, определени за този обект, посредством
изграждане на буферна зона около езерото (Фиг. 12 и Фиг. 13).
1

Фигура 12 Диаграма на преходни състояния, през които може да премине системата на яз.
Мещица при различни стойности на зададените параметри (State graph)
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Фигура 13 Диаграма на възможните състояния, през които може да премине изследваната
система на яз. Мещица (Value history diagram)

Моделиране Сребърна. Получените резултати при симулацията на Модел 1 показват, че
възстановяването на хидравличната връзка между Дунав и Сребърна (чрез канала
Драгайка), позволява регулирането на водното ниво да стои в основата на управлението на
езерото. Именно възстановяването на МЗБ съобщество, чрез обогатяване с дънни
организми от обграждащите локви е индикатор за подобряване на условията в Сребърна.
Въпреки това, логически бе изведено, че подобрената екологична ситуация е временна,
поради натрупването на дънни наслаги. Поради тази причина се наложи построяването на
Модел 2, който да отразява устойчива ситуация, в следствие на изтъняване на слоя
седименти в Сребърна (Фиг. 14). И двата модела се основават на измененията на водното
ниво и залетите площи, които са функционално свързани, и трябва да се вземат под
внимание при регулиране на притока на вода от р. Дунав. Проследена е и динамиката на
локвите, в близост до Сребърна, които са зависими от водното ниво, респективно
дълбочината в езерото.
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Фигура 14 Диаграма на възможните състояния, през които може да премине състоянието на ез.
Сребърна след построяване на хипотетичен втори канал (Value history) (Модел 2)

Моделиране Тунджа. Построеният модел има два сценария, които дават възможност да
се установят причините (условията), при които МЗБ съобщество търпи негативни промени
в резултат на инертно замърсяване (сценарий 1) и подобряване на екологичната
обстановка след спиране/намаляване на инертното замърсяване на Тунджа при
Гавраилово (сценарий 2) (Фиг. 15). Изяснени са причинно-следствените връзки между
отделните елементи на изследваната система, което би могло да помогне при вземането на
необходимите мерки за подобряване на екологичното състояние на реката в нейния среден
участък.
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Фигура 15 Резултат от симулацията (Сценарий 2: намаляване или спиране на добива на инертни
материали) направена в ниво 2 за влиянието на добива на инертни материали върху видовото
разнообразие на МЗБ в средното течение на река Тунджа
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7. ИЗВОДИ
1. Таксономичният състав на изследваните съобщества от различните категории
водни обекти е съставен, както следва:
•

Зоопланктонът на яз. Мещица е представен от 27 таксона, а в МЗБ са
установени 37 таксона. Динамиката на видовия състав на изследваните
съобщества показва последователно нарастване и обогатяване на
разнообразието и обилието в хода на сукцесията след (ново)завиряването
на Мещица.

•

В състава на МЗБ на ез. Сребърна са установени 77 таксона. Потвърдено
е присъствието на 66 от съобщаваните досега 232 таксона. За първи път в
езерото са установени 11 нови таксона. Определящо значение за
формирането на видовия състав в езерото имат колебанията на водното
ниво. Таксономичният състав се обогатява както от дрифтиращи
организми (от Дунав), така и чрез генофонда на „обграждащите“
съобщества от страничните локви.

•

В МЗБ в средното течение на р. Тунджа, за отделните периоди на
проучване между 1987 и 2012 г.г., са регистрирани общо 157 таксона.
След 1987 не се намират общо 14 таксона, но се регистрират нови 132
таксона. Формирането на видовия състав се определя от сложните
взаимодействия на факторите на средата. Такива са прекъсването на
речния континуум и подмяната на значими участъци на лотични с
лентични условия, замърсяването от промишлени и комунално-битови
отпадни води, промените в речната хидро-морфология, дифузното
замърсяване от земеделски площи и т.н., които не позволяват
стабилизиране на бентосната зооценоза в средния участък на реката.

2. Динамиката на обилието и на ценотичната структура на изследваните
съобщества и в трите категории водни обекти се определя от сезонността (при
отсъствие на антропогенен натиск) или от преобладаващата екологична
ситуация в резултат на характерния антропогенен натиск и въздействия.
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3. Обобщено, екологичното състояние, съответно екологичният потенциал, на
база ФХЕК и БЕК в изследваните категории водни обекти са определени както
следва:
•

Екологичният потенциал на яз. Мещица е определен като „много лош“;

•

Екологичното състояние на Сребърна е оценено като „много лошо“;

•

Екологичното състояние в средния участък на Тунджа на пунктовете Павел баня и Гавраилово е оценено като по-лошо от „умерено“ през
2011, като това състояние се подобрява до „умерено“ (Павел баня) и
„добро“ (Гавраилово) през 2012 г. На пункта при Самуилово се
наблюдава влошена екологична ситуация („много лошо“ екологично
състояние) през целия период на изследване.

4. ФХЕК и БЕК в проучените категории водни обекти очертават няколко основни
типа антропогенен натиск и въздействие, които се различават съществено:
•

Характерен за ез. Сребърна е хидро-морфологичен натиск (регулиране
на водното ниво);

•

Установени в средното течение на р. Тунджа са хидро-морфологичен
натиск (добив на инертни материали) и органично натоварване (от
точкови източници);

•

Характерно за яз. Мещица е замърсяването с биогенни елементи, което
води до еутрофизация.

5. Очертават се няколко тенденции за състоянието на МЗБ и ЗП в изследваните
категории водни обекти:
•

Безгръбначните съобществата в язовир Мещица последователно се
променят, успоредно с изменящите се условия на средата. След като бе
напълно източен язовирът, процесите на възстановяване и стабилизиране на
съобществата

са

динамични

след

(ново)завиряването

на

водоема.

Необходимо е време, за да се формира характерно съобщество, което да
характеризира новата екологична ситуация в язовира след запълването/
завиряването на водоема.
•

Процесът на възстановяване на МЗБ съобщества на ез. Сребърна след 1995,
когато се създава възможност за поддържане на относително постоянно
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водно ниво, може да се приеме за вече завършен. Измененията на МЗБ
следват характерната за езерото сезонност на водните стоежи/равнища.
•

При новите екологични условия след 1989 и в резултат на добрия
самопречиствателен потенциал, в река Тунджа настъпва съществена
промяна във видовия състав, която може да се дефинира като „смяна на
режима“ (regime-shift).

6. На базата на причинно-следствените връзки, са определени „критичните моменти“,
от които започват промените, водещи до влошаване на екологичната ситуация.
Посредством качествените (QR-) модели са описани механизмите на явленията
еутрофизация (язовир Мещица), промяна на водното ниво (езерото Сребърна) и
инертно замърсяване (река Тунджа), както и влиянието, което те оказват върху
структурирането на съобществата.
7. Като “критични” се определят състоянията на водната екосистема, при които се
увеличава концентрацията на някои биогенни елементи до определена степен, при
която се активизира антропогенно индуциран процес на еутрофизация (при яз.
Мещица); установяването на определено количество воден приток/вток, при което
МЗБ в Сребърна се обогатява и същевременно не се стига до наводняване на
крайбрежните зони. Предложените решения, допринасят за по-ясното разбиране на
процесите и подпомагат вземането на управленски мерки.
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8. ПРЕПОРЪКИ
1. Изграждане на буферна, растителна зона между язовир Мещица и разположените в
близост обработваеми земи, с цел усвояване на повърхностния отток натоварен с
биогени от околните земеделски площи.
2. Необходимите мерки, които трябва да се предприемат за достигане и поддържане
на „добро“ екологично състояние са регулиране на водното ниво на езерото, чрез
регулярно управление на шлюзовете и поддържане на оптимални водни нива в
езерото Сребърна. Постряването на втори/входящ канал би подпомогнало
поддържането на екосистемата на Сребърна в устойчиво екологично състояние,
сравнимо с референтните условия за този езерен тип.
3. Закриване на кариерата за баластра при Гавраилово и/или отвеждане на
промивните води за предварително утаяване на суспензиите; прекратяване на
директното им заустване в река Тунджа.

9. ПРИНОСИ
I.

Оригинални приноси с научен характер
1. За пръв път са проучени съставът и обилието на зооплантона и макрозобентоса
на яз. Мещица в условия на първична сукцесия (завиряване след пълно
източване).
2. За пръв път след 1987 е проучен макрозообентосът на Тунджа в средното ú
течение и са получени нови данни за видовия състав, обилието и екологичното
състояние на реката.
3. За първи път е проведено проучване на страничната локва Сухата чешма.
4. За първи път е характеризирана ценотичната и доминантната структура на МЗБ
на ез. Сребърна.
5. За първи път е разработена и въведена методика за качествено моделиране (QRmodelling), с помощта на софтуерния продукт DynaLearn, приложена за
хидробиологични/екологични изследвания на водни тела. Разработени са
сценарии, описващи конкретни проблеми/ситуации в изследваните категории
водни обекти.
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II.

Потвърдителни приноси с научен характер
6. С приложението на разработените QR-модели на структурата на МЗБ в
Сребърна се потвърждава хипотезата, представена от Varadinova et al. (2009), за
двата основни източника за обогатяване на съобществата дънни безгръбначни
чрез дрифтиращи дунавски организми и чрез ограждащите съобщества (fringing
communities).

Получените

резултати

в

качествените

модели

доказват

значимостта на водното ниво като ключов фактор за формирането на МЗБ в
Сребърна.

III.

Оригинални приноси с приложен характер

7. Създадени са прогнозни модели за нечислово описание на проблемите, възникнали
в различните категории водни обекти: намаляване на антропогенно индуцираната
еутрофизация в яз. Мещица, промени на водното равнище на ез. Сребърна и
инертното замърсяване в средното течение на р. Тунджа (при пункта Гавраилово).
Разработените модели описват достатъчно пълно изследваните системи и са добро
средство са представяне на резултатите от моделиране на различните управленски
сценарии. Конкретните мерки, които се предлагат посредством моделите са:
построяване на буферна зона между обработваемата земеделска площ и яз.
Мещица; построяване на втори канал, чрез който може да се осигури пълна
циркулация на ез. Сребърна; намаляване/прекратяване на добива на инертни
материали на р. Тунджа, в района на с. Гавраилово.
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Species diversity and QR-modelling of the state of zooplankton and macrozoobenthos in
different categories of water bodies.
Petya V. Borisova, Sofia, 2014
(Summary of the Ph.D. thesis)
Supervisor: Prof. Yordan Uzunov, Ph.D.
Motivation. The objective of the WFD is to achieve at least a "good" ecological state (or
potential) for all surface waters by 2015. Therefore, determining the current environmental state
of different categories of water bodies is extremely important. This knowledge is essential to
develop effective management plans to recover the water bodies which have not yet achieved a
“good” state.
Goal. This thesis reports on the investigation and QR-modelling of species diversity of
zooplankton (ZP) and macrozoobenthos (MZB) and the assessment of the ecological state (or
potential) of different types of surface fresh water bodies.
Methods. In 1987, 2009, 2011 and 2012, 75 MZB samples were collected using a
hydrobiological net and Peterson and Eckmann dredge, and 33 ZP samples were collected using
a Juday quantitative net (mesh size 55 mm). The results were analysed using Canonical
Correspondence Analysis. Policy recommendations to mitigate anthropogenic impacts were
implemented as QR-simulation models using the DynaLearn software.
Results and conclusions. The taxonomic composition of the studied communities in the
different categories of water bodies were as follows. In Meshtitsa Reservoir, 27 ZP and 37 MZP
taxa were identified. During the succession after the refilling of Meshtitsa, the species
composition showed a consistent increase in both diversity and abundance.
In Srebarna Lake 77 taxa were identified, 11 of which were not previously found in this lake.
The results suggest that the fluctuations of the water level are crucial for the species composition
in the lake. The taxonomic composition was enriched by both drift organisms (from the Danube
River) and through "fringing" communities.
In the middle reaches of the Tundzha River, 157 taxa were registered between 1987 and 2012.
132 new taxa were registered between 2009 and 2012, and 14 taxa were not found after 1987.
Formation of the species composition was determined by complex interactions of the
environmental factors. These factors include disruption of the river continuum and replacement
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of major parts of lotic with lenthic conditions, pollution from industrial and communal waste
water, changes in river hydro-morphology, diffuse pollution from agricultural areas, etc. Due to
these conditions, the MZB communities in the middle section of the river cannot stabilize.
The dynamics of the abundance and cenotic structure of the studied communities in all the
three categories of water bodies seem to be determined by seasonality (in the absence of
anthropogenic pressure) or by the prevailing environmental situation as a result of typical
anthropogenic impacts and pressures.
In general, the ecological status and ecological potential, based on physical-chemical and
biological factors, were assessed as follows. The ecological potential of Meshtitsa was found to
be "very bad". The ecological status of Srebarna Lake was assessed as "very bad". The
environmental situation in the middle section of Tundzha at the points Pavel banya and
Gavrailovo were evaluated as worse than "moderate" in 2011, but improved to "moderate" for
Pavel banya and "good" for Gavrailovo in 2012. At Samuilovo, the worst environmental
situation was observed ("very bad" state).
Several types of anthropogenic pressures and impacts were identified: (1) regulation of the
water level in Srebarna Lake, (2) hydro-morphological pressures due to quarrying and organic
load from point sources in the middle reaches of the Tundzha River, and (3) nutrient pollution
that leads to eutrophication in Meshtitsa Reservoir.
The MZB in Meshtitsa consistently change with the fluctuating conditions of the
environment. After the complete refilling of the reservoir, the reconstruction of the MZB started.
After the development of Dragaika canal in 1995, the water level in Srebarna Lake remained
relatively constant. Our investigation shows that, as a result, the MZB communities completely
recovered. Under the new environmental conditions in Tundzha after 1989, which resulted from
its good self-purification potential, significant changes occurred in the species composition,
which can be defined as a “regime-shift”.
QR-models were developed to describe the mechanisms of eutrophication (Meshtitsa),
changing water levels (Srebarna) and inert pollution (Tundzha) and the impact which they have
on the structure of communities. These descriptions consist of the structure defining these
systems, causal relationships between important quantities, and "critical moments" at which
changes are initiated. The simulations show the deterioration of the environmental situation.
Policy recommendations were modelled to show how such deteriorations can be averted.
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