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В представената справка описаните изследвания и получените по-съществени резултати 
определени като приноси са подразделени на шест-седем основни групи. Първата група 
съдържа измервания на първичната продукция главно на планктона и свързаните с нея 
трофична класификация на водоемите, дългосрочни изменения в трофността а също и 
трофични зависимости в пелагиала. Втората група акцентува на биогенните елементи и по-
специално на този от тях лимитиращ продукционния процес. Третата група приноси 
засягат използването на размерната структура за разкриване на важни зависимости и 
взаимодействия в изследваните от нас водни екосистеми. Четвъртата и петата група от 
приноси съдържат постигнатите резултати по изучаването на два важни вида сладководни 
екосистеми – влажните зони и рибовъдните басейни, докато шестата група показва 
кардиналните промени настъпили в стагнантните водни екосистеми вследствие на 
инвазията на мидата-зебра. 

1. Продуктивност на фитопланктона, трофност, трофични зависимости, 
дългосрочни промени и класификация на стагнантните водни екосистеми в 
България и българския участък на река Дунав 
Този раздел представлява основно направление в моята изследователска работа и 
голяма част от получените резултати са представени при първата хабилитация. Към 
тях се числят публикациите представящи измерванията на първичната продукция 
на планктона (Kalchev 1994, 11, Kalchev Tsvetkova 1996, 12, Kalchev, Boumbarova 
1996, 13, Kalchev et al. 1996а, 6,) на метаболизма на цялата екосистема (Kalchev, 
Kurejschevich 1991, 18, 1997, 21, Kalchev 1998, 22),на пигментите на планктона 
(Kalchev 1994, 11, Kurejschevich , Kalchev 1994, 19, Kalchev Tsvetkova 1996, 12, 
Kalchev, Boumbarova 1996, 13, Kalchev et al. 1996а, 6,Kalchev et al. 1996в, 20, 
Калчев, 1997а, 32, Kalchev 2000, 24, Kurejschevich  et al. 2000, 26), на биогенните 
елементи (Kalchev, Botev 1999b, 7), трофичните отношения и зависимости в 
пелагиала (Kalchev et al. 1993, 10) и т.н. 
1.1. След първата хабилитация представените по-горе направления от 

предходния период бяха продължени с изследване на трофичните отношения в 
езерата Шабла и Езерец (Kalchev et al. 2002, 34). Потвърдено беше известното от 
предишните публикации азотно лимитиране на двете крайморски езера и 
независимо от добрата ефективност на преход от фито- към зоопланктона по 
пасбищната верига изглежда преобладаваше влиянието отдолу-нагоре по 
трофичната пелагиална верига, което води към извода че подобряване на 
екологичното състояние чрез биоманипулации би било неефективно (Kalchev et 
al. 2002, 34).  

1.2. Освен язовирите, крайморските, кариерните езера и българския участък на 
река Дунав изследванията обхванаха и високопланинските езера в Рила (Kalchev 
et al. 2004в, 52). Беше установено, че хидрохимичните показатели на езерата се 
определят от процента на покритие на водосборната област с почва. Подобна 
определяща роля за измененията в количеството на видовете от зоопланктона 
играеше  видът на почвите и амфиболитното съдържание на основната скала във 



водосборната област на Рилските езера (Hristozova et al. 2004, 51). По 
концентрацията на общия фосфор езерата показваха по-висока трофност, но 
тази оценка изглеждаше нереална, понеже отношението на неорганичните 
разтворими форми на фосфора и азота указваше на силна тенденция към азотно 
лимитиране, което беше неочаквано за тези води. Така концентрацията на 
хлорофила, ограничена от лимитиращото действие на азота, определи езерата 
Близнака и Каракашевото като мезотрофни, Бъбрека, Сълзата, Горно и Долно 
Маричини като олиготрофни, а Окото, Леденото и Алековото като 
ултраолиготрофни. Резултатите от разделянето на вариаците в многомерните 
анализи доведоха до предположението, че в тези макар и олиготрофни езера 
съотношението на влиянията отдолу-нагоре и отгоре-надолу по късите 
торфични пелагиални вериги е близко до 50% на 50%. Една тенденция, която 
изглежда обратна на прогресираща еутрофизация беше установена по 
измененията на видовия състав на зоопланктона, където през периода 2000-2001 
се появиха видове характерни за 30-те години на миналия век, когато са били 
проведени първите изследвания на Рилските езера (Hristozova et al. 2004, 51).  
Установено е също нарастващото трофично значение на бактериопланктона с 
намаляването на трофността, както и че само две от Мусаленските езера, 
показващи най-ниска алкалност и проводимост са заплашени от подкисляване, 
без обаче  техните рН измервания да достигат алармиращи стойности през 
периода на изследване (Kalchev et al. 2004в, 52). 

1.3. В началото на кампанията за внедряване на Рамковата директива за водите 
(РДВ) на Европейския съюз в България беше предприет широк преглед на 
наличната до момента информация върху изследвания на фитопланктона, както 
и на физични и химични показатели в стагнатните водоеми в България 
(Beshkova et al. 2007, 57). Установено беше, че събраната информация не може 
да послужи за прилагане на препоръките на РДВ за определяне на референтно 
екологично състояние чрез построяване на модели или използване на 
исторически данни. От друга страна беше изтъкната нуждата от адаптиране на 
някои популярни индекси към условията и данните от България, както и ред 
други мерки за прилагане на съвременни, включително и дистанционни методи 
за запълване на белите петна в изследванията на водоемите в страната (Beshkova 
et al. 2007, 57).  

1.4. Едно от първите изследвания на три язовира (Цонево, Камчия и Тича), 
определени като възможни референтни водоеми, показа, че два (Цонево, 
Камчия) могат вероятно да се разглеждат като такива. Регистрираните 
показатели не винаги даваха сходни заключения за екологичния потенциал на 
язовирите, като това особено важеше за прозрачността по Секки, която през 
пролетното пълноводие показа доста ниски стойности поради голямото 
количество детрит, смит от обширните горски почви във водосборната област. 
Изтъкната беше нуждата от изследване на всички обособени водни тела по 
градиента от вливането на основната река до язовирната стена, вариациите в 
средното време на престой на водата, развитието на бреговата линия и т.н. за да 
се получи надеждна оценка на екологичния потенциал на язовирите (Beshkova et 
al. 2008а, 60). 



1.5. Прилагането на различни статистически методи и количествени показатели 
(численост, биомаса) и индекси за характеризиране на обилието и 
разнообразието (Shannon) на фитопланктона предполага познаването на 
характера на разпределението на тези данни в пространството и по сезони. 
Kalchev et al. (2005, 53) показаха, че то има нерядко несиметричен характер и 
затова при статистическите анализи на по-малък брой измервания трябва да се 
предпочитат непараметричните методи. Установено беше също, че средните 
стойности на численостите и биомасите на фитопланктона се характеризират 
със значително по-голяма грешка от стойностите на индекса на видовото 
разнообразие по Shannon (Kalchev et al. 2005, 53).Този индекс използва 
логаритмуването и пропорциите между концентрациите на отделните видове. 
Това изглежда са двете причини за по-слабите вариации в стойностите на 
индекса от абсолютните стойности за обилието на фитопланктона. 

1.6. Дългосрочните изследвания на измененията в трофичното състояние 
обхващаха 12-13 години (Kalchev et al. 2007, 56), около 20 (Beshkova et al. 2012, 
78), до 22-23  (Kalchev et al. 2012с, 80) за езерото Сребърна, около 55 години за 
българския участък на р. Дунав (Kalchev et al. 2006а,в, 72,73, 2008, 58) и около 
40 години за язовир Мандра (Beshkova et al. 2010а, 67).  Данните от езерото 
Сребърна и частично тези от българския участък на р. Дунав бяха анализирани 
като времеви редове след запълване на празнините и последващо  сглаждане 
чрез подвижните средни или чрез представяне и премахване на сезонните 
колебания. В резултат на това бяха получени дългосрочните изменения на 
хлорофила, прозрачността (мътността) и биогенните елементи в езерото 
Сребърна, определящи езерото като хипертрофно (по прозрачността по Секки) и 
между еутрофията и хипертрофията по хлорофила. Така трофността, измерена 
по показателите на фитопланктона в зависимост от водното ниво на езерото се 
понижаваше при високи и повишаваше при ниски нива на езерото (маловодни 
години).  

1.7. Дългосрочните изменения в биомасата на фитопланктона на река Дунав 
коригирани за сезонните колебания представени чрез полином, показаха че няма 
значително намаление на биомасата на фитопланктона от 90-те години на 
миналия век до 2005 година. Установено беше, че в резултат на постоянното 
намаление на суспендираните твърди вещества (6-8 пъти) съществено се 
подобряват светлинните условия стимулиращи фитопланктона, което 
компенсира намалението на  концентрацията на фосфора (4-6 пъти) и поддържа 
високо нивото на еутрофикацията (Kalchev et al.  2008, 58). 

1.8. Дългогодишното проследяване на измененията в биогенните елементи азот и 
фосфор в язовира Мандра показа трайно азотно лимитиране, което се 
потвърждава освен от съотношението азот-фосфор и от парциалния множествен 
RDA анализ, който показва, че сезонните вариации на водорасловите отдели се 
обясняват достоверно от измененията в температурата, NO3-N и силиция 
(Beshkova et al. 2010а, 67). 
 

2. Лимитираща роля на биогенните елементи във водните екосистеми 
2.1. Темата за лимитиращата роля на някой от главните биогенни елементи и 

най-вече промяната от фосфорно към азотно лимитиране в резултат на 



напредването на процеса на еутрофизация на повърхностните води беше 
начената за българските условия още в публикациите послужили за първата 
хабилитация (Kalchev 1998, 22, Kalchev & Botev 1999b, 7, Kalchev et al. 2000а, 
25, Kalchev et al. 2001, 27). В тях за първи път в страната беше установено 
преминаването на крайбрежните езера Шабла и Езерец, както и регистрирането 
на азотно лимитиране през 90-те години на миналия век в язовирите Мандра и 
Пчелина, което беше потвърдено и в по-късни анализи за язовир Мандра 
(Beshkova et al. 2010a, 67). В последствие тези изследвания и анализи бяха 
разпрострени върху други язовири в страната, върху българския участък от 
р.Дунав и рибовъдните басейни. Беше показано, че отношението N/P определя 
силата на градиента на концентрациите на неорганичните форми на азота или 
фосфора от опашката на язовира до стената. Затова  отношението N/P показа 
положителна, статистически достоверна корелация  с отношението или 
разликата между азотния и фосфорния градиент в язовирните екосистеми 
представено на извадка от осем язовири  ( Kalchev & Botev, 2005, 54,). Обаче  
язовирни екосистеми базирани на концентрациите от общ азот и фосфор, 
показаха отрицателна корелация, което вероятно се дължи на различните 
процеси, влияещи и определящи общите концентрации и свързаните с тях 
градиенти в язовирните екосистеми ( Kalchev & Botev, 2005, 54). 

2.2. Бяха също изследвани дългосрочните (за интервал от около 55 години) 
промени в концентрациите на неорганичните форми на азота и фосфора в 
българския участък на р.Дунав. И тук беше установено намаление на един 
порядък на стойностите на отношението N/P, т.е. значителен спад на 
фосфорното лимитиране от миналото до сега, което се обяснява с достоверното 
увеличаване на натоварването с фосфор през интервала от 60-те до 90-те 
години, през което време натоварването с азот остава непроменено (Kalchev et 
al. 2008, 58). Съобщенията за намаляване на еутрофизацията на реката след 
1990г., потвърдени от по-ниските концентрациите на азота и фосфора измерени 
в българския участък през периода 2001-2005, не важаха обаче за отношението 
N/P, което не показа достоверни изменения между периодите 1988-1990 и 2001-
2005 (Kalchev et al.2008, 58), т.е. запазва се слабото фосфорно лимитиране с 
тенденция към оптимално отношение N/P или слабо азотно лимитиране. През 
90-те години, когато се предполагаше, че е достигнат пика на еутрофизация на 
р.Дунав, концентрациите на NO3-N и PO4-P не показаха статистически 
достоверен сезонен ход, който се предизвиква от сезонните вариации в 
развитието на фитопланктона. От тук се прави извода, че и двата елемента са 
били в концентрации близки до оптималните за развитието на фитопланктона и 
че тогава силицият вероятно е бил в ролята на лимитиращ елемент, още повече, 
че преобладаващата част от дунавския фитопланктон е представена от т.нар. 
„кремневые” на руски език т.е. в превод силициеви водорасли (Kalchev et al. 
2006b, 73, Kalchev et al.2008, 58). 

2.3. Установени бяха ниски стойности на отношението между общия азот и 
общия фосфор във влажните зони от българския участък на р.Дунав, като 
резултат от често наблюдавания кислороден дефицит, вследствие на обилното 
гниене на биомасата най-вече на макрофитите, тъй като продукцията на 
фитопланктона изглежда да е доста по-малка.  Това от една страна води до 



денитрификация, а от друга до освобождаване на фосфатен фосфор и оттам до 
установеното ниско отношение TN/TP=9:1 (Kalchev et al. 2014a, 43). 

2.4. Азотно лимитиране беше установено и във високопланинските езера в Рила 
(Kalchev et al. 2004b, 52). 

2.5. В рибовъдните басейни торенето с оборска тор през първата година на 
провеждане на експеримента демонстрира достоверно влияние върху 
стойностите на първичната продукция на планктона чрез влиянието на 
отношението N/P и най-вече на азотната му компонента върху продукцията, 
установено за стойностите от наторените басейни. С цел увеличение на 
първичната продукция и оттам на добива от риба беше препоръчано да се 
увеличи дозата на торенето(Kalchev et al. 2006с, 55). Отношението N/P варираше 
около оптималната стойност, особено в торените басейни, в които като резултат 
бяха установени достоверно по-високи стойности на продукцията и 
оползотворяването на слънчевата енергия (Terziyski et al. 2007, 35).  

2.6. В друг експеримент проведен също на рибовъдни басейни с цел 
установяването предимствата на съвместното отглеждане на патици и риба, бяха 
установени достоверни разлики в концентрациите на NH4-N, NO3-N и PO4-P, на 
отношението N/P, както и на съдържанието на азот в тинята между контрола 
(басейни без патици) и басейните с 1, 2 и 3 оборота на сезон отглеждане на 
патици в полза на последните (Terziyski et al. 2008, 64). 

2.7. Изследвани бяха също концентрациите на NH4-N, NO3-N и PO4-P във 
водния стълб и съдържанието им в седиментите 0-15см и 15-30см на рибовъдни 
басейни. В седиментите беше анализирано и съдържанието на органично 
вещество, както и на органичен азот. Установено беше, че концентрациите на 
изброените неорганични форми на азота и фосфора са достоверно по-ниски във 
водния стълб отколкото в седиментите, като повърхностният седиментен слой е 
по-богат на биогени от по-дълбокият. Отношението N/P е значително по-високо 
във водния стълб отколкото в седиментите, където то е под оптимума, поради 
излишъка на фосфор, което също потвърждава възможността за използване на 
седиментите от рибовъдните басейни за подобряване качествата на почвите в 
земеделието, особено на тези бедни на фосфор (Hadjinokolova et al. 2013a, 68). 

 
 

3. Размерна структура на организмите - влиянието й върху и използването й за 
анализиране на трофичните и други взаимодействия във водните екосистеми 
3.1. Размерната структура на организмите е важен инструмент в изследванията и 

анализите на екологичните зависимости и взаимодействия. Така напр. средните 
размери на фитопланктерите бяха използвани при изследването на 
алометричните зависимости на хлорофила с числеността и биомасата на 
фитопланктона в публикации представени за първата хабилитация 
(Kalchev&Bumbarova 1996, 13, Kalchev et al. 1996a, 6, Kalchev 2000, 24).  

3.2. По-нататък беше установено че ефективността на трансформацията на 
веществото между фито- и зоопланктона в Шабленското езеро представена чрез 
отношението на биомасите на зоо- и фитопланктона показва достоверна 
положителна зависимост от размерната структура на зоопланктона, а зависи 



отрицателно от дела на синьозелените водорасли от общата биомаса на 
фитопланктона (Kalchev et al. 2002, 34). Kalchev et al. (2003, 48) показаха 
убедително, че средният размер на фитопланктона корелира достоверно 
положително с неговата бруто продукция на един екземпляр и отрицателно с 
продукцията на единица биомаса. По-нататък този факт, че средният обем на 
популацията е отражение на нейното физиологично състояние беше успешно 
използван за подобряване на зависимостта между хлорофила и биомасата на 
фитопланктона като множествената регресия на биомасата от концентрацията 
на хлорофила и средния обем на фитопланктерите достигна R2=0.713 (Kalchev et 
al.2003, 48). 

3.3. По-нататъшното изучаване на зависимостта хлорофил-биомаса на 
фитопланктона продължи с изследването на пробите с подчертано доминиране 
на някой от отделите водорасли  (Cyanoprocaryota, Bacillariophyta, Chlorophyta). 
Беше установено, че при пробите доминирани от  Bacillariophyta  средният обем 
на фитопланктерите не корелира достоверно с хлорофила на единица биомаса и 
затова не допринася съществено за подобряването на зависимостта хлорофил- 
биомаса.  Този факт се потвърждава и от предишни изследвания на 
зависимостта  хлорофил- биомаса за фитопланктона на река Дунав (Kalchev 
2000, 24). Средният обем на фитопланктерите в доминираните от Bacillariophyta 
проби показа най-ниска вариация, докато тези доминирани от Cyanoprocaryota и 
Chlorophyta варираха по-силно и затова добавянето на средните обеми на 
фитопланктона  като втора независима променлива към уравнението  хлорофил- 
биомаса подобряваше съществено регресията (Kalchev et al. 2004а, 50). 

3.4. Използването на размерната структура на бактериопланктона в торени и 
неторени рибовъдни басейни позволи установяването на трофичното му 
взаимодействие със зоопланктона и по-точно с биомасата на кладоцерите и в 
частност с числеността на кладоцерата Moina spp.. Освен кладоцерата, 
многомерният  RDA анализ селектира рН и температурата като фактори, 
влияещи върху размерната структура на бактериопланктона (Kalchevа et al. 
2008с, 62). Подобен top-down контрол беше установен върху бактериопланктона 
и в експериментите с различна гъстота на шарана и толстолоба в зарибителния 
материал, описан в раздела за приносите към рибовъдните басейни. Биомасата 
на зопланктона корелираше отрицателно с бактериите по-големи от 0.9 µm, а 
кладоцерите – с бактериите с размер 2 µm като така индиректно стимулираха 
развитието на дребните коки, корелиращи също положително с копеподите 
(индиректна връзка) (Kalchevа et al. 2010, 38). 

3.5. Размерната и морфологична структура на планктонните водорасли е от 
съществено значение за функционалната класификация по Reynolds (2002). 
Затова нейното приложение внася нова информация за изследваните съобщества 
на фитопланктона,  и съгласно наблюденията на други автори, което се 
потвърждава и от наши изследвания. Данните за функционалните групи 
показват по-висока свързаност с факторите на средата в множествените анализи, 
отколкото класическото разпределение на водораслите по отдели   

3.6. Използването на средните размери на популацията на фитопланктона 
позволи разкриването на преминаването на фитопланктерите в заразените 



язовири към R-стратегия в резултат от влиянието на мидата-зебра върху тях 
(Beshkova et al. 2014, 41). 
 

4. Влажни зони: значение на свързаността им с главната река и фактори 
определящи техните хидрохимия, продуктивност, метаболизъм, бактерио-, 
фитопланктон и екосистемни услуги 
4.1. В поредица от публикации бяха анализирани биогенните елементи, 

трофичното състояние и развитието на бактерио- и фитопланктона на езерото 
Сребърна след възстановяването на връзката му с р.Дунав. Установено беше 
фундаменталното значение на водното ниво за промените в биогенните 
елементи, хлорофила, бактерио- и фитопланктона на езерото, обусловено от 
свързаността на езерото с реката (Kalchev et al. 2007, 56, Vasilev et al. 2008, 59, 
Kalcheva et al. 2008a, 75, Kalchev et al..2012c, 80, Beshkova et al. 2012, 78). 
Аргументирано се обосновава нуждата от свързването на езерото с реката чрез 
поне един входящ и един изходящ канали, гарантиращи промиването на езерото 
при високите речни води и позволяващи ограничаване на процесите на 
натрупване на гниеща органика и максимално приближаване до неговото 
естествено състояние на свързаност с реката, осигуряващо трайно и необратимо 
възстановяване на езерната екосистема (Kalchev et al. 2007, 56,Vasilev et al. 2008, 
59, Kalchev et al..2012c, 80). 

4.2. По-нататък значението на свързаността на влажните зони за популациите на 
гръбначните животни в тях беше показано на базата на сравнението на две от 
тях на българска територия (езерото Сребърна и остров Белене) с влажни зони 
от Румъния, Сърбия, Хърватия и Австрия. Установено беше че пълната или 
частична изолация на българските влажни зони води до съществена редукция 
най-вече на броя на видовете от ихтиофауната в сравнение с броя на видовете 
във влажните зони на другите дунавски страни (Kalchev et al. 2010b, 66). 

4.3. Тезата за свързаността намира още едно потвърждение при възстановяването 
на влажните зони на остров Белене (природен парк Персина) където отсъствието 
на ефективно промиване през първите месеци след възстановяването на 
връзката с реката  обяснява липсата на съществени промени в техните физични, 
химични (рН, концентрации на кислорода, амония, нитратите и фосфатите) и 
биологични (видовия състав и биомасата на фито и зоопланктона) показатели 
преди и след напълването им с вода от реката (Kalchev et al. 2010a, 76). 
Очевидно кратковременното отваряне на шлюзовете с цел напълването и 
задържането на вода във блатата максимално дълго без ефекта на възможно 
продължителен контакт с реката и промиване на влажните зони минимализира 
ефекта от възстановяване на връзката с реката (Kalchev et al. 2010a, 76). Този 
начин на управление на хидрологията на влажните зони не позволява масовото 
навлизане на рибите, в резултат на което зоопланктонът във влажните зони се 
развива без натиска от рибната преса и опасва тотално фито и 
бактериопланктона (Kalcheva et al. 2011, 83). Водата се избистря и светлината 
прониква с големи интензивности до дъното, което заедно с липсата на течение 
благоприятства обилното развитие на макрофитите, които също потискат 
развитието на фитопланктона. Гниенето на тяхната биомаса бързо изчерпва 
кислорода и затова измерванията на първичната продукция на планктона не 



корелират с концентрацията на кислорода(Kalchev 2011, 83). Тази концентрация 
корелира отрицателно с процента на покритие на водната повърхност с 
потопени макрофити и по-точно с интензивността на гниенето придружаващо 
обилното развитие на макрофитите съгласно Kalchev (2011), 82.  

4.4. Беше устанавено, че степента на свързване на влажните зони с реката 
(определена като еу, пара, плезио потамал или като тип – канал или блато и 
разликите във връзката им с реката) както и наличието и процента на покритие с 
макрофити са между първостепенните фактори определящи хидрохимията както 
и функционирането на влажните зони като източник или утаител на биогенни 
елементи в унгарския и българския участъци на р.Дунав (Kalchev et al. 2014a, 
43). Установена беше съществена разлика в концентрациите на азота и фосфора 
в унгарските и българските влажни зони, вследствие на наличието на промиващ 
ефект в унгарските влажните зони, дължащ се на ефективната им връзка с 
реката и в минимализирането или пълното й отсъствие в българските. В 
резултат на това в българските често се наблюдава кислороден дефицит, 
причиняващ денитрификация и мобилизация на фосфора от седимента. Затова 
те показват по-високи концентрации на общия фосфор и по-ниски концентрации 
на общия азот от унгарските (Kalchev et al. 2014a, 43). 

4.5. Видовият състав на зоопланктона от унгарските и българските влажни зони 
също показа разделение между унгарския (Среден Дунав) и българския участък 
(Долен Дунав), а също и в зависимост от степента на свързване на изследваните 
влажни зони с реката (Kazakov et al.2014a, 44). 

4.6. Изследванията на бактериопланктона на влажните зони показаха, че 
неговите морфологичните групи (коки и пръчици, свободни и прикрепени към 
детрита) се разделят ясно пространствено между трите биотопа – р.Дунав с най-
високи числености от всички морфологични групи, плитките блата с 
преобладаване на коките (свободни и прикрепени) и каналите с преобладаване 
на прикрепените и свободни пръчици (Kalcheva et al. 2014a, 45). 
Пространственото разделение на бактериопланктона по размерни групи 
отличава отново р.Дунав с най-големи числености на всички размерни групи от 
влажните зони, докато между каналите и плитките блата няма разделение. Във 
времеви аспект по-големи числености на всички морфологични и размерни 
групи се наблюдават във влажните зони през маловодните години, като това се 
обуславя от повишената химическа потребност на кислород (ХПК) и мътността 
(Kalcheva et al. 2014a, 45). Обратното, увеличение на бактериопланктона беше 
наблюдавано по време на високите нива на езерото  Сребърна през пролетта и 
лятото на 2005 и 2006г. в сравнение с есента, когато нивото беше ниско 
(Kalcheva et al. 2008a, 75). Предполага се че тази обратна тенденция се дължи на 
пресата на зоопланктона върху бактериопланктона (Kalcheva et al. 2008a, 75). 

4.7. Пространствените разлики в хидрохимията на влажните зони в българския 
участък на р.Дунав в маловодната 2011 година не се определяха от тяхната 
свързаност с реката, която практически отсъстваше, а от тяхната принадлежност 
към плитките блата или отводнителните канали, както и процента на покритие 
на водната повърхност от потопени макрофити. Каналите бяха по-мътни, с по-
голяма проводимост и концентрация на фосфати, докато блатата се отличаваха с 
по-високи концентрации на кислорода и стойности на рН. Времевите вариации 



се влияеха от колебанията в нивото на реката, но също и от процента на 
покритие на водната повърхност с потопени макрофити (Kalchev et al. 2012a, 
79). 

4.8. Поради климатичните промени и хидротехническите съоръжения построени 
на реката и нейните притоци екосистемните услуги и ползи, които могат да 
бъдат предоставени от възстановените влажни зони на българска територия 
изглежда ще бъдат ограничени до задържане на биогенни елементи и други 
субстанции, туризъм, образование, научни изследвания. Не може да бъде 
очаквано значително повишаване на ролята им като източник на ресурси за 
препитание (Pehlivanov et al. 2014, 46). 

 
 

5. Рибовъдни басейни: първична продукция, физични, химични и биологични 
показатели и зависимости между тях 
5.1. Тази поредица от изследвания и публикации започва с експерименти 

изучаващи ролята на органичното (с оборски тор) торене на рибовъдните 
басейни с цел повишаване на тяхната първична продукция и от там на 
биопродукцията на риба. Тези първи измервания на първичната продукция в 
рибовъдните басейни в страната показаха, че в торените басейни тя зависи от 
концентрацията на азота и отношението N/P (Kalchev et al. 2006с, 55) и въпреки 
значителните вариации във времето между месеците от вегетационния сезон 
показва достоверно по-високи стойности в торените отколкото в контролните 
басейни (Terziyski et al. 2007,  35). Установено беше също че в началото на 
експеримента съществува потискане на продукцията, респирацията и 
асимилационното число на единица хлорофил, което може да се дължи на 
освобождаването на вредни вещества от не напълно минерализирания оборски 
тор. Аналогично потискане на фотосинтезата се наблюдаваше в еутрофния яз. 
Пчелина и силно замърсеното кариерно езеро при Долни Богров в началото на 
пълната есенна миксия, когато с термичната циркулацията към повърхността от 
голяма дълбочина се изнасят вещества потискащи фотосинтезата вероятно 
образувани при анаеробно разграждане на органичната материя в придънните 
слоеве. 

5.2. Ефектът на торенето с оборска тор на рибовъдните басейни беше анализиран 
и чрез развитието на бактериопланктона. Не беше установен достоверен ефект 
на торенето върху обилието на бактериопланктона, макар разликите между 
контролни и торени басейни да бяха близо до значимо ниво на достоверност. 
Бяха обаче установени поредица от зависимости на показателите на 
бактериопланктона с факторите на средата, като концентрацията на кислорода 
корелираше най-силно със сезонните вариации на бактериопланктона (Kalchevа 
et al. 2008b, 63). 

5.3. В поредния експеримент на рибовъдни басейни беше установено, че 
зарибяването в отношение шаран към толстолоб 3:1 дава по-високи добиви от 
обратното съотношение 1:3 в полза на толстолоба. Добивът от шарана и амура, 
както и общия добив на риба от двата варианта на зарибяване, корелираха 
достоверно с първичната продукция на планктона, за разлика от добивът от 



толстолоба, който като типичен консуматор на планктон изненадващо не 
корелираше с измерената първичната продукция (Terziyski et al. 2009, 65). 
Добивът на шарана и този от проникналата в басейните плевелна риба 
(каракуда) бяха отрицателно корелирани, което показва, че се конкурират за 
трофичния ресурс,  което намалява полезния добив на риба (Terziyski et al. 2009, 
65).  

5.4. По-нататък се установи, че двата варианта на зарибяване с шаран и 
толстолоб оказват влияние върху химическите показатели на рибовъдните 
басейни, като от двете години на провеждане на експеримента, през втората 
2008 беше установено значително по-силно влияние на вариантите на 
зарибяване,  понеже през тази година всички експериментални басейни бяха с 
вода от повърхностни води от р.Марица, докато през първата година (2007) 
водоснабдяването беше смесено – от подпочвени и повърхностни води и 
разликите в хим. състав между повърхностните и подземните води замаскирваха 
ефекта от зарибяването (Terziyski et al. 2010b, 37). Така вариантът на зарибяване  
(№2) с по-нисък добив на риба демонстрира достоверно по-високи стойности за 
рН и концентрация на кислород, както и достоверна разлика при множественото 
сравнение на хим. показатели между двата варианта на зарибяване, т.е., налице е 
достоверен top down ефект, стигащ до най-ниското ниво (Terziyski et al. 2010b, 
37). 

5.5. Top down ефектът на вариантите на зарибяване се отразява достоверно и на 
биологичните показатели на експерименталните рибовъдни басейни. Така 
статистическият анализ показа достоверно по-високи стойности за 
фитопланктона и по-ниски за зоопланктона, първичната продукция и 
респирация за вариант №1с по-висок добив на риба отколкото при вариант №2 
(Terziyski et al. 2010а, 36). 

5.6. Морфологичната и размерна структура на бактериопланктона през 2008г. 
също се повлия достоверно  от различната гъстота на зарибяване с шаран и 
толстолоб. Дребните коки преобладаваха във варианта с по-голяма численост на 
шарана и по-голям добив на риба, докато едрите и прикрепени към детрит 
бактерии преобладаваха в другия вариант на зарибяване. Очевидно 
ефективността на усвояване на бактериопланктона във варианта с по-голям 
добив на риба е по-добра (Kalcheva et al. 2010, 38). 

5.7. В експеримент на рибовъдни басейни бяха установени статистически 
достоверни положителни корелации между концентрациите на амониевите и 
фосфатните йони от една страна и гъстотата на зарибяване, както и 
количеството на използвания фураж от друга, като амониевите йони корелираха 
по-силно от фосфатните с количеството на фуража, което се обяснява чрез по-
интензивното поглъщане на последните от растителните организми поради 
вероятния дефицит на фосфор (Terziyski et al. 2013, 69). 

5.8. Подобни на описаните анализи на седиментите в рибовъдни басейни бяха 
проведени и в язовирите Кърджали и Доспат. Анализите на NH4-N, PO4-P и 
органичен азот показаха по-високи стойности в седиментите разположени в 
близост до местата за отглеждане на риба в садки (клетки), както и в опашката 
на язовир Доспат. Съдържанието на органичен азот беше характеризирано като 



средно и високо по стандартите за почвите в България (Hadjinokolova et al. 
2013b, 70). 

5.9. 2.7. Изследван беше ефектът от неорганичното, органичното торене и 
развитието на макрофити върху концентрациите на NH4-N, NO3-N и PO4-P във 
водния стълб и съдържанието на органичен азот и органично вещество в 
седимента 0-15см на рибовъдни басейни. Установено беше, че неорганичното 
торене повишава достоверно концентрацията на NH4-N, докато наличието на 
макрофити се отразява по-силно от ефекта на торенето върху съдържанието на 
органичен азот в повърхностния седиментен слой (Terziyski et al. , in press, 71).  
 

6. Въздействие на мидата-зебра върху язовирни екосистеми  
6.1. Dreissena spp.  притежава способността да се размножава бързо и да 

филтрува огромни обеми вода, в резултатна което за кратко време измества 
интензивността на метоболизма във водните екосистеми от пелагиала към 
бентала. Трофичното състояние на три язовири (два заразени с мидата-зебра и 
един незаразен) беше определено като мезотрофно с помощта на трофичните 
индекси на Carlson, основани на концентрациите на общия фосфор, хлорофил-а 
и прозрачността на водния стълб по Секки. В заразените с Dreissena spp.язовири 
Огоста и Жребчево зообентосът беше доминиран от филтратори и детритофаги, 
а ихтиофауната от бентиворни, следвани от омниворните видове, като резултат 
от изместването на интензивността на процесите от пелагиала към бентала. В 
зообентоса на незаразения язовир Копринка доминираха дитритофагите, а 
ихтиофауната беше представена от различни трофични групи, без 
преобладаване на бентиворните видове, т.е. нямаше изместване на потока 
енергията към бентала (Kenderov et al. 2014, 42). 

6.2. Периодите преди и след инвазията на мидата-зебра в язовир Жребчево 
показаха статистически достоверни разлики в прозрачността на водния стълб по 
Секки и концентрациите на кислорода и NO3-N в хиполимниона в полза на 
периода след инвазията. Въпреки че след инвазията концентрацията на PO4-P в 
язовира беше по-висока, показваща еу- до хипертрофия, то напр. стойностите за 
прозрачността по Секки указваха на мезотрофност (виж Kenderov et al. 2014, 
42), което внася сериозен разнобой в концепцията за трофността по 
характеристиките в пелагиала, поради факта че мидата-зебра премества 
продукционно-деструкционните процеси в бентала (Kalchev et al. 2013, 39). 

6.3. Сравнението на периодите преди и след инвазията на мидата-зебра в язовир 
Жребчево беше разпростряно върху фитопланктона (Beshkova et al. 2014, 41). 
Установено беше, че най-вероятно мидата-зебра оказва най-голямо влияние 
върху синьозелените водорасли Cyanoprocaryota, тъй като те показаха най-ниско 
сходство по Soerensen между двата периода. За разлика от биомасата 
числеността на фитопланктона показа достоверно по-високи стойности, което се 
обяснява от  издребняването на индивидите и преминаването на съобществото 
към R-стратегия, както вече беше отбелязано по-рано.  Установената биомаса на 
фитопланктона, макар и недостоверно по-ниска през периода след инвазията, 
показваше по-ниска трофност от концентрацията на PO4-P, което потвърждава 
разминаването в оценката на трофността по тези две характеристики на 
пелагиала под влиянието на драйсената установено от Kalchev et al. (2013, 39). 



Обаче това разминаване може да се дължи освен на драйсената донякъде и на 
лимитиране на фитопланктона от страна на азота, независимо от високите 
стойности на отношението N/P тъй като беше установена отрицателна 
корелация между неорганичните форми на азота и биомасата преди и азота и 
числеността след инвазията на драйсената (Beshkova et al. 2014, 41). 

6.4. Част от резултатите получени от (Kalchev et al.2013, 39) бяха тествани на 
голям брой (52) заразени и незаразени с  Dreissena spp. водоеми – езера и 
язовири. Потвърдено беше, че по време на лятната термална стратификация 
хиполимнионите на заразените с драйсена водоеми демонстрират  
статистически достоверно по-високи стойности за рН, концентрацията на 
кислорода и насищането с кислород. Това увеличение на концентрацията на 
кислорода под влиянието на драйсената представлява новост за научната 
литература. Потвърдено беше достоверното увеличение на прозрачността в 
епилимниона под влиянието на драйсената и по-ниските стойности за 
концентрацията на кислорода в заразените водоеми. Отбелязано беше също че 
понижаването на водното ниво на язовирите намалява или отстранява влиянието 
на драйсената, понеже D. polymorpha населява горните 2-3-4 метра от бентала и 
значителна част от популацията й загива при спадане на водното ниво (Kalchev 
et al. 2014c, 40). 

 
7. Други 

7.1. Моят принос в книгата „Практикум по екотоксикология” се изразява в 
подготовката на тестовете за токсичност, в които се използват водни организми 
или т. нар. хидробионти за установяване на токсичността във водна среда. Това 
са тестовете с луминисцентната бактерия Vibrio fischeri, тест за подвижност с 
Euglena gracillis, тест използващ клетъчното деление с Chlorella vulgaris, 
растежен тест с Lemna minor, тест за токсичност с Myriophyllum aquaticum, с 
Tradescantia spp.,  с Daphnia magna и тестове с риби (рибата зебра – Brachydanio 
rerio). Текстът и фигурите към тях са компилация от няколко литературни 
източници, занимаващи се с определяне на токсичността на водите (Любенова, 
Калчев 2007, 89).  

7.2. Статията (Lyubenova&Kalchev 2007, 72), занимаваща се с разграничаването 
на няколко форми на обикновения смърч (Picea abies) и на други три вида 
смърч, както и разграничаване на видове смърч по същите характеристики с 
помощта на множествения дискриминантен анализ. Моят принос се ограничава 
до приложението на многомерния   дискриминантен анализ и понеже предметът 
на този труд излиза извън обсега на моята специалност затова няма да обсъждам 
другите приноси. 


