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I. УВОД
В света са известни около 3500 вида от разред Plecoptera, от които 571 вида се
срещат в Европа. В България са установени 108 вида, отнасящи се към 23 рода и 7
семейства. Разнообразието от типове местообитания и биогеографски влияния в
България формира богат фаунистичен комплекс, включващ множество реликтни,
ендемични и редки видове. В това отношение страната ни е на едно от първите места в
Европа. Перлите като част от речните бентосни зооценози, заемат важна роля за
биологичното разнообразие на страната. Той има голям принос и по отношение на
количеството ендемични и редки видове в сравнение с останалите насекомни групи.
Значителната численост и биомаса на перлите, както и повсеместното им
разпространение, определят ключовата им роля за лотичните екоситеми. От друга
страна, стенобионтността на по-голяма част от представителите на разреда ги прави
изключително подходящи за биоиндикатори, респ. за оценка на екологичното
състояние на водоемите. На тяхната чувствителност към органичното натоварване се
основава и голямото значение на отделните видове като индикатори за сапробно
замърсяване. Запазването на това природно богатство е приоритетна задача за
българските зоолози и хидробиолози. Един от основните способи за това е
осигуряването на актуализирана научна информация за видовото богатство и
екологичните изисквания на плекоптерната фауна. Фаунистичната и екологичната
информация за българските перли, като част от европейските сладководни
безгръбначни организми, би била ценна при разработването и изпитването на
интегрирани оценки за качеството на околната среда и сладководните екосистеми в
Европа.
II. ЛИТЕРАТУРЕН ПРЕГЛЕД
В Литературния обзор са обсъдени световните изследвания върху разред
Plecoptera (Insecta). Разгледани са аспектите на разнообразието, разпространението,
консервационната значимост, природозащитния статус и екологичните преферендуми
на плекоптерната фауна. Извършен е преглед на изследванията на разреда в България.
Изложени са възприети и утвърдени в хидробиологичната практика методични подходи
за оценка значението на българските перли за биоразообразието на страната и
екологичното състояние на реките.
Направено е заключение, че в България липсват целенасочени изследвания
свързани със значението на разред Plecoptera като екологичен компонент на речните
екосистеми. Данните относно сапробното значение на българските перли са твърде
оскъдни и не дават представа за биоиндикаторното им значение и ролята им като
съществен компонент на речните макрозообентосни ценози в методите на
сапробиологичния анализ. Определянето на нови индикатори от разред Plecoptera,
както и прецизирането на вече известните индикаторни данни ще допринесе за
обогатяване на списъка на биоиндикаторите от макрозообентоса в българската фауна, в
чийто състав и структура перлите имат важна допълваща роля.
1

III. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Целта на дисертационния труд е да се направи съвременна обобщена
характеристика по литературни данни и собствени изследвания на разнообразието,
разпространението и екологията на разред Plecoptera в България.
За постигането на тази цел бяха поставени следните задачи:
1. Представяне на съвременен систематичен списък на констатираните таксони
(от семейната, родовата и видовата група) от Plecoptera и изготвяне на актуални карти
на разпространението им в България.
2. Зоогеографска категоризация на видовете, въз основа на която да се установи
съвременното състояние на ендемичните и редките съобщества и оцени
природозащитния статус на българската плекоптерна фауна.
3. Анализ на честотата на срещане и доминантността на видовете в
изследваните речни типове по екорегиони.
4. Обобщена характеристика на разпределението на установените видове в
зависимост от основни екологични фактори на средата.
5. Определяне на сапробните индикаторни параметри на перлите въз основа на
екологични изследвания в условията на българските реки.
6. Създаване на електронна база от фаунистични и екологични данни.
IV. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
1.
МАТЕРИАЛИ
Представеният материал включва 1184 сбора с перли от 360 находища в 14 речни
типа от двата екорегиона на територията на България. Класификацията на
разпространението на видовете от разред Plecoptera (Таблица 1) е направена по
Cheshmedjiev et al. (2010) и Чешмеджиев и кол. (2013). На Таблица 2 е представен
обобщен дизайн на данните по екорегиони и речни типове. Включена е кратка
характеристика на изследваните 14 речни типа (съгласно типология Б на РДВ) от
съответния екорегион.
2.
ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ
2.1. Хидроморфологичен, физичен и хидрохимичен анализ
Оценката на абиотичните фактори по речни типове е извършена на базата на
физикогеографските, хидроморфологичните, физичните и хидрохимичните
параметри, при които са намерени отделните представители от разреда. При анализа на
наличната информация и полевите изследвания се проследяват следните основни
показатели: хидроморфологични (субстрат и водно количество – Q m3/s);
физикогеографски (надморска височина – m); физични и хидрохимични
(температура на водата – TоС; кислородни показатели – разтворен кислород (O2 mg/l),
насищане с кислород (O2%), перманганатна окисляемост (ПО) и биохимична
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потребност от кислород (БПК5); активна реакция на водата – рН; биогени - нитратен
азот (NO3-N), нитритен азот (NO2-N), амониев азот (NH4-N), фосфати (PO4-P).
Съгласно изискванията на РДВ 2000/60/ЕС и Наредба-Н4 за характеризиране на
повърхностните води, при полевите изследвания са регистрирани следните основни
показатели по означените на Таблица 3 стандарти.
Таблица 3. Използвани стандарти, покрити при изследване на речните води
Показател
Метод
Активна реакция (pH)
БДС EN ISO 10523
Разтворен кислород/насищане с кислород
БДС EN 25814
(mg/l, %)
Амониев азот (mg/l)
ISO 7150-1
Нитратен азот (mg/l)
ISO 7890-1
Нитритен азот (mg/l)
БДС EN ISO 26777
Фосфати (mg/l)
ISO 6878
БПК5 (mg/l)
БДС EN 1899-1,2
Перманганатна окисляемост (mg/l)
БДС EN ISO 8467
2.2. Събиране и обработка на биологичния материал
Методики за пробонабиране
Видовете от разред Plecoptera са част от макрозообентосни проби, събирани по
стандартизирани международни и европейски стандарти:
EN ISO 10870 (Water quality - Guidance on the selection of sampling methods and
devices for benthic macroinvertebrates in fresh waters); EN 27828:1994 (Water quality Methods of biological sampling - Guidance on handnet sampling of aquatic benthic macroinvertebrates (ISO 7828:1985)); Адаптиран вариант на методиката за мултихабитатно
пробонабиране по AQEM/STAR (Cheshmedjiev et al., 2011).
Лабораторна обработка
Видовете от разред Plecoptera са съхранявани в 70 % разтвор на етилов алкохол до
и след видовата детерминация.
Таксономична детерминация на разред Plecoptera
Основните таксономични белези, използвани при детерминирането на ларвите са:
формата и рисунъкът на тялото, максиларния палпус, шипчетата на фемурите и
церките, абдоминалните сегменти, трахейните хриле, формата на постгениталната
пластина и удълженията на пронотума.
Материалът e определeн предимно от автора на базата на редица монографии и
таксономични публикации. Систематичният статус на представителите от разред
Plecoptera е според Fauna Europaea, version 2.6, http://www.faunaeur.org/ и Muranyi
(2008а). Фаунистичният списък включва в систематичен ред видовете и подвидовете от
разред Plecoptera и техните синоними. След названието на всеки вид и подвид е дадена
справка за оргиналната публикация, библиографска справка за литературните
източници, отнасящи се пряко до територията на България, непубликувани и
съвременни данни, забележка и географско разпространение. Речните находища са
отбелязани с UTM кодове.
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Речни типове
Алпийски
Планински
Полупланински

Равнинни

Други (пресъхващи, карстови
извори, речни лимани)

Таблица 1. Разпределение на речните типове по екорегиони
Екорегион 12 (Понтийска провинция)
Екорегион 7 (Източни Балкани)
Общо
RT1
1
RT2
RT3
2
RT4
RT5
2
RT6:Долен Дунав
RT7:Големи притоци на река Дунав
RT12: Големи равнинни реки
RT8: Малки и средни дунавски реки
8
RT9: Добруджански пониращи реки
RT13: Малки и средни равнинни егейски реки
RT10: Големи черноморски реки
RT11: Малки и средни черноморски реки
RT15: Карстови извори и изворни съобщества RT14: Субсредиземноморски малки и средни реки
3
RT16:Черноморски лимани
RT15: Карстови извори и други изворни съобщества

Таблица 2. Дизайн на данните по екорегиони и речни типове
Екорегион Речен
Код на
Брой
Брой
Брой
Брой
Кратка характеристика на речния тип
тип находище находища сборове видове екземпляри
12
RT1
R1-R9
6
9
11
66
Локализиран в Рила, Витоша и Стара планина на 1800m надм.вис.
12
RT2 R10-R292
78
283
78
7552
Условно съвпада с пъстървовата зона; Типичен субстрат камъни,
валуни (но може да има и всякакъв друг субстрат), голям наклон;
По северните склонове на Стара планина, планинския тип слиза
на ниска надморска височина; Слабо представен в Черноморския
район; Разпростира се от 230 до 1600 m надм. вис.
12
RT4
R29331
51
30
1078
Широко разпрострен тип в Предбалкана и Дунавската хълмиста
R343
равнина;
Обикновено
доминира
чакълестия
субстрат;
Сравнително бързо течение; Разпростира се от 71 до 700 m надм.
вис. в Странджа, Стара планина и другите хълмисти части на
басейновия район; Има дълги преходни зони с планинските и
равнинните типове.
12
RT6
R3443
3
3
4
Хомогенен речен тип, обхващаш самата река Дунав с
R346
преобладаващ пясъчно-глинест субстрат, тиня и мозаечно
чакълести зони; Разпростира се от 13 до18 m надм. вис.
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Екорегион Речен
Код на
Брой
Брой
Брой
Брой
Кратка характеристика на речния тип
тип находище находища сборове видове екземпляри
12
RT7
R3473
3
3
3
Включва долните течения на Огоста и Осъм; Най-често са широки
R349
бавнотечащи реки с преобладаващ фин субстрат (глина, пясък,
органични седименти), в отделни случаи чакълести участъци и
скално легло; Разпростира се от 50 до 140 m надм. вис.
12
RT8
R350
1
1
1
1
Включва само един пункт при 60m надм. вис.; Бавно течение;
Преобладават финните субстрати (тиня, пясък).
12
RT11
R3516
8
5
111
Включва бавно течащи реки от Черноморския район, с
R358
преобладаващ фин субстрат (пясък); Разпростира се от 50 до 60 m
надм. вис.
7
RT1
R35948
90
61
1956
Разположен от 1800 до 2720 m надм. вис.; Локализиран само в
R448
алпийската зона на Рила и Пирин планини.
7
RT3
R449107
544
74
13600
Условно съвпада с пъстървовата зона; Типичен субстрат камъни,
R992
валуни (може да има и всякакъв друг субстрат), голям наклон;
Обхваща обширни площи при надм. вис. от 360 до 1700 m.
7
RT5
R99353
137
46
1976
Широко разпрострен тип в полупланинските поречия на Марица,
R1129
Тунджа, Струма и Места; Обикновено доминира чакълестия
субстрат; Сравнително бързо течение; Разпростира се от 140 до
1091 m надм. вис.; Има дълги преходни зони с планинските и
равнинните типове.
7
RT12
R113011
21
14
41
Включва долните течения на 3-те основни реки – Марица, Арда и
R1150
Тунджа; Широки бавнотечащи реки с преобладаващ фин субстрат
(пясък, органични седименти), но в отделни случаи има и
чакълести участъци. Разпростира се от 50 до 341 m надм. вис.
7
RT13
R11511
2
3
19
Включва два пункта при 800 m надм. вис., с преобладаващ
R1152
пясъчен и чакълест субстрат.
7
RT14
R11539
27
23
719
Специфичен речен тип за Източни Родопи, Сакар и южните части
R1179
на река Струма, с временни пресъхващи реки със силни сезонни
амплитуди на оттока. Разпростира се от 253 до 954 m надм. вис.
7
RT15
R11803
5
23
482
Специфичен речен тип за речни участъци в близост до изворите.
R1184
Разпростира се от 831 до 1500 m надм. вис.
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2.3. Обработка на резултатите
Индикация на разпространението
За онагледяване на разпространението на българските представители от разред
Plecoptera е използвана международната система за картография UTM (Universal
Transverse Merkator) представена от Лерер, Делчев (1978), Абаджиев, С. (1999) и
Michev, T. (1999). Картите на разпространението са изготвени с помощта на програмата
Adobe Illustrator CS5.
Природозащитен статус и зоогеографска класификация на българската
плекоптерна фауна
Природозащитният статус на видовете от разред Plecoptera е съгласно категориите
и критериите на IUCN (2003, 2005, 2012) и (Golemanski, ed. 2011). Зоогеографската
класификация се базира на данните за балканската плекоптерна фауна представени от
Muranyi (2008а).
Доминантен състав
За анализиране на честотата и доминантността на видовете в изследваните речни
типове, като целесъобразен подход е възприет метода на De Vries (1937) и Кожова
(1970).
Сходство на видовия състав
Сравняването на видовия състав на плекоптерната фауна от различни речни
типове е осъществено чрез коефициента за сходство на Sörensen (1948).
Структурна характеристика
Видовата структура на плекоптерната фауна и тенденциите, които тя изразява при
разпределението си спрямо факторите на средата е оценена чрез различни структурни
параметри: индекс за общо видово разнообразие по Margaleff (1958); индекс за
индивидуално видово разнообразие по Shannon, Weaver (1963); индекс на доминиране
по Simpson (1949) и индекс за изравненост на съобществото по Pielou (1966).
2.4. Сапробиологичен анализ
При обработването на данните за разпределението на перлите в лимносапробния
диапазон и определянето на техния индикаторен потенциал за българските реки е
използван сапробиологичния индекс на Rothschein (1962).
3. Статистически подходи и методи при обработка на данните
Статистическите анализи са извършени с помощта на програмните продукти:
PRIMER 6 – Clarke, Warwick (2001); PAST 2.06 – (Hammer et al., 2001); CANOCO 4.5 –
ter Braak, Smilauer (2002); и IBM SPSS Statistics 19.
За графичното представяне на видовото сходството по Sörensen (1948) са
използвани многовариантни статистически методи: клъстерен (класификационен)
анализ по метода UPGMA (Unweighted Pair-Group Method with Arithmetic Mean) и
многомерен MDS (Multi Dimensional Scaling plot) анализ.
Прилагайки вариационния анализ по екорегиони и съответните им речни типове
са получени оценките на абиотичните показатели и сапробиологичния индекс (SR) за
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средните статистически величини: средноаритметична стойност, мода, минимум,
максимум и стандартно отклонение.
За определяне степента на свързаност между хидроморфологичните,
физикохимичните показатели, надморската височина и сапробиологичния индекс (SR) е
използвана параметричната корелация по Pearson (R).
За представяне на основните тенденции в разпределението на перлите във връзка
с абиотичните фактори на средата и сапробиологичния индекс (SR) са използвани
следните статистически методи и подходи: корелационен анализ, дисперсионен
(ANOVA) анализ, анализ на главните компоненти (Principal Component Analysis,
PCA), кореспондентен анализ (Correspondence Analysis, CA) и редундантен анализ
(Redundancy Analysis, RDA).
Индикаторното значение на перлите в различните сапробни степени е обработено,
като извадка на находките за всеки отделен вид. Изчислени са стойностите на
Гаусовото разпределение на 16 вида перли за отделните сапробни степени. За още 27
вида е уточнено сапробното значение и видовият сапробен индекс, които намират
приложение в метода на Pantle, Buck (1955).
Използвани съкращения
Във фигурите и таблиците, видовете са изписани с кодове, като комбинация от
първите 4 букви на родовото и първите три букви на видовото име. При род
Brachyptera са използвани първите 5 букви на родовото и първите 2 букви на видовото
име, а при род Dinocras – първите 3 букви на родовото и първите 4 букви на видовото
име (кодовите имена са изписани в Таблица 4).
ANOVA
Дисперсионен анализ на вариациите (Analysis of Variance)
CA
Кореспондентен анализ (Corespondence analysis)
MDS
Многомерен анализ (Multi Dimensional Scaling)
p
Доверителна вероятност при ниво на достоверност α≤0.05
PCA
Анализ на главните компоненти (Principal component analysis)
QS
Видово сходство по Sörensen
R
Коефициент на корелация по Pearson
R1-R1184
Речни находища
RT1-RT15
Речни типове
RDA
Редундантен многофакторен анализ (Redundancy analysis)
UPGMA
Клъстерен анализ (Unweighted Pair Group Method with Arithmetic
Mean)
UTM
Система за картография (Universal Transverse Merkator)
E12
Екорегион 12 (Понтийска провинция)
E7
Екорегион 7 (Източни Балкани)
надм. вис.
Надморска височина
РДВ/ WFD
Рамкова директива за водите/ Water frame Directive 2000/60/ЕС
ИБЕИ- БАН
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания Българска Академия на Науките
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V. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
1. Анализ на фаунистичните данни
Известните до момента за фауната на България 91 вида и 17 подвида от разред
Plecoptera (клас Insecta) принадлежат към 23 рода и 7 семейства, което е 18.91% от
европейската плекоптерна фауна. Три вида са представени с по два подвида, а други 11
вида са представени с по един подвид. Четиредесет и осем перли са установени по
имаго, 49 – по имаго и нимфа и 11 – по нимфа (Таблица 4).

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Таблица 4. Таксономичен списък и зоогеографска класификация на
българската плекоптерна фауна
Видове/подвидове
код
зоогеографски
зоогеографски
комплекс
категории
Taenaub
европейски
средно и
Taeniopteryx auberti Kis & Sowa, 1964
южноевропейски
Taenhub европейски
средноевропейски
Taeniopteryx hubaulti Aubert, 1946
Taenneb
холоарктичен палеарктичен
Taeniopteryx nebulosa (Linnaeus, 1758)
европейски
средноевропейски
Taeniopteryx shoenemundi (Mertens, 1923) Taensho
Brachbe
ендемичен
балкански
®Brachyptera beali beali (Navás, 1923)
Brachbr
европейски
паневропейски
Brachyptera braueri (Klapálek, 1900)
Brachbu
ендемичен
балкански
Brachyptera bulgarica Rauser, 1962
Brachhe
ендемичен
балкански
®Brachyptera helenica Aubert, 1956
Brachri
европейски
паневропейски
Brachyptera risi (Morton, 1896)
Brachse
европейски
средно и
Brachyptera seticornis (Klapálek, 1902)
южноевропейски
Brachth
ендемичен
български
®Brachyptera thracica Rauser, 1965
Brachyptera zwicki Braasch & Joost, 1971 Brachzw медитерански балканоанадолски
Rhabalp
европейски
средноевропейски
®Rhabdiopteryx alpina Kühtreiber, 1934
средно и
®Rhabdiopteryx hamulata (Klapálek, 1902) Rhabham европейски
южноевропейски
средно и
Rhabdiopteryx navicula Theischinger, 1974 Rhabnav европейски
южноевропейски
средно и
®Rhabdiopteryx neglecta neglecta (Albarda Rhabneg европейски
южноевропейски
1889)
Rhabtri
ендемичен
балкански
Rhabdiopteryx triangularis Braasch & Joost,
1972
Oemoloe европейски
средно и
Oemopteryx loewii Kis & Sowa, 1964
южноевропейски
Capnbif
европейски
паневропейски
Capnia bifrons (Newman, 1839)
Capnnig
холоарктичен
палеарктичен
Capnia nigra (Pictet, 1833)
Capnvid
европейски
паневропейски
Capnia vidua vidua Klapálek, 1904
Capnvri
европейски
паневропейски
®Capnia vidua rilensis Rauser, 1962
ендемичен
балкански
Capnopsis schilleri balcanica Zwick, 1984 Capschb
Eulegen
европейски
паневропейски
®Euleuctra geniculata Stephens, 1836
Leucalb
европейски
средно и
®Leuctra albida Kempny, 1899
южноевропейски
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№

Leucbal
Leucbro
Leucdig
Leucfus
Leuchan
Leuchel
Leuchip
Leuchir

34.
35.
36.
37.

®Leuctra balcanica Rauser, 1965
Leuctra bronislawi Sowa, 1970
Leuctra digitata Kempny, 1899
Leuctra fusca fusca (Linnaeus, 1758)
®Leuctra hansmalickyi Graf, 2010
®Leuctra helenae Braasch, 1972
Leuctra hippopus Kempny, 1899
®Leuctra hirsuta Bogoescu & Tabacaru,
1960
Leuctra inermis Kempny, 1899
®Leuctra joosti Braasch, 1970
®Leuctra kumanskii Braasch & Joost, 1977
Leuctra major Brinck, 1979

зоогеографски
комплекс
ендемичен
европейски
холоарктичен
холоарктичен
ендемичен
ендемичен
холоарктичен
ендемичен

Leucine
Leucjoo
Leuckum
Leucmaj

европейски
ендемичен
ендемичен
европейски

38.
39.
40.

Leuctra marani Rauser, 1965
Leuctra mortoni feheri Murányi, 2007
Leuctra mortoni mortoni Kempny, 1899

Leucmar
Leucmfe
Leucmor

ендемичен
ендемичен
европейски

41.
42.

Leuctra nigra (Olivier, 1811)
Leuctra prima Kempny, 1899

Leucnig
Leucpri

европейски
европейски

43.
44.

Leuctra pseudohippopus Rauser, 1965
Leuctra pseudosignifera Aubert, 1954

Leucphi
Leucpsi

ендемичен
европейски

45.
46.
47.
48.
49.

®Leuctra rosinae Kempny, 1900
®Leuctra quadrimaculata Kis, 1963
®Amphinemura borealis (Morton, 1894)
®Amphinemura standfussi (Ris, 1902)
Amphinemura triangularis (Ris, 1902)

Leucros
Leucqua
Amphbor
Amphsta
Amphtri

европейски
европейски
европейски
европейски
европейски

50.

Protonemura auberti Illies, 1954

Protaub

европейски

51.
52.
53.
54.
55.
56.

Protaut
Protbea
Protbre
Prothra
Protill
Protint

европейски
ендемичен
европейски
европейски
ендемичен
европейски

57.

Protonemura autumnalis Rauser, 1956
Protonemura beaumonti (Aubert, 1956)
Protonemura brevistyla (Ris, 1902)
Protonemura hrabei Rauser, 1956
®Protonemura illiesi Kis, 1963
Protonemura intricata intricata (Ris,
1902)
®Protonemura mattheyi (Aubert, 1956)

Protmat

медитерански

58.
59.
60.

Protonemura meyeri (Pictet, 1841)
Protonemura montana Kimmins, 1941
Protonemura nitida (Pictet, 1935)

Protmey
Protmon
Protnit

европейски
европейски
европейски

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Видове/подвидове

код

9

зоогеографски
категории
балкански
паневропейски
палеарктичен
палеарктичен
български
български
палеарктичен
балкански
паневропейски
балкански
български
средно и
южноевропейски
балкански
балкански
средно и
южноевропейски
паневропейски
средно и
южноевропейски
балкански
средно и
южноевропейски
средноевропейски
паневропейски
паневропейски
паневропейски
средно и
южноевропейски
средно и
южноевропейски
средноевропейски
балкански
средноевропейски
средноевропейски
балкански
средноевропейски
балканоанадолски
паневропейски
паневропейски
средноевропейски

№

Видове/подвидове

код

зоогеографски
зоогеографски
комплекс
категории
европейскиевропейскомедитерански анадолски
ендемичен
балкански

Protpra

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Protonemura praecox praecox (Morton,
1894)
Protonemura strandschaensis Braasch &
Joost, 1972
®Protonemura tarda Braasch, 1972
®Nemoura avicularis Morton, 1894
Nemoura braaschi Joost, 1970
Nemoura bulgarica Rauser, 1962
®Nemoura cambrica Stephens, 1836
Nemoura cinerea cinerea (Retzius, 1783)
Nemoura flexuosa Aubert, 1949

70.
71.
72.
73.
74.

®Nemoura longicauda Kis, 1967
®Nemoura marginata Pictet, 1836
Nemoura pirinensis Rauser, 1962
Nemoura pygmaea Braasch & Joost, 1972
Nemoura subtilis Klapálek, 1895

Nemolon
Nemomar
Nemopir
Nemopyg
Nemosub

ендемичен
европейски
ендемичен
ендемичен
европейски
холоарктичен
европейскимедитерански
европейски
европейски
ендемичен
ендемичен
медитерански

75.

Nemoura uncinata Despax, 1934

Nemounc

европейски

76.
77.
78.
79.
80.
81.

Nemurella pictetii Klapálek, 1900
Arcynopteryx dihroa (McLachlan, 1872)
®Isogenus nubecula Newman, 1833
®Besdolus ventralis (Pictet, 1841)
®Perlodes dispar (Rambur, 1842)
Perlodes intricatus (Pictet, 1841)

Nemupic
Arcydih
Isognub
Besdven
Perldis
Perlint

холоарктичен
холоарктичен
европейски
европейски
европейски
европейски

82.
83.

Perlodes microcephalus (Pictet, 1833)
®Bulgaroperla mirabilis mirabilis Rauser,
1966
®Isoperla auberti Rauser, 1965
Isoperla belai Illies, 1963
Isoperla buresi Rauser, 1962
Isoperla grammatica (Poda, 1761)
®Isoperla obscura (Zetterstedt, 1840)
®Isoperla oxylepis balcanica Rauser, 1962
®Isoperla oxylepis oxylepis (Despax,
1936)
Isoperla russevi Sowa, 1970
Isoperla submontana Rauser, 1965
Isoperla tripartita tripartita Illies, 1954

Perlmic
Bulgmir

европейски
ендемичен

български
паневропейски
балкански
български
средноевропейски
палеарктичен
евроейскоанадолски
паневропейски
средноевропейски
български
български
балканоанадолски
средно и
южноевропейски
палеарктичен
палеарктичен
паневропейски
средноевропейски
паневропейски
средно и
южноевропейски
паневропейски
балкански

Isopaub
Isopbel
Isopbur
Isopgra
Isopobs
Isopoba
Isopoxy

ендемичен
ендемичен
европейски
европейски
холоарктичен
ендемичен
европейски

български
балкански
средноевропейски
паневропейски
палеарктичен
балкански
средноевропейски

Isoprus
Isopsub
Isoptri

ендемичен
ендемичен
европейски

Chloroperla brachyptera (Schönemund,
1926)
Chloroperla kosarovi Braasch, 1969

Chlobra

ендемичен

балкански
балкански
средно и
южноевропейски
български

Chlokos

ендемичен

балкански

61.
62.

84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

Protstr
Prottar
Nemoavi
Nemobra
Nemobul
Nemocam
Nemocin
Nemofle
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№
96.
97.

Видове/подвидове

код

Chloroperla russevi Braasch, 1969
Chloroperla tripunctata tripunctata
(Scopoli, 1763)

Chlirus
Chlotri

зоогеографски
зоогеографски
комплекс
категории
ендемичен
балкански
европейски
паневропейски

Siphbur
Siphneg
Siphttr

европейски
европейски
европейски

паневропейски
средноевропейски
средно и
южноевропейски
Martvit
европейски
средно и
южноевропейски
Perlabd
европейски
средно и
102.  Perla abdominalis Burmeister 1839
южноевропейски
Perlbip
европейски
паневропейски
103. ® P erla bipunctata Pictet, 1833
Perlill
медитерански балкано104. ® Perla illiesi Braasch & Joost, 1971
анадолски
Perlmar
европейски
средно и
105.  Perla marginata (Panzer, 1799)
южноевропейски
106. Perla pallida Guérin-Méneville, 1838
Perlpall
понтоевропейскикаспийски
медитерански
107. Dinocras cephalotes (Curtis, 1827)
Dinceph
европейски
паневропейски
108. Dinocras megacephala (Klapálek, 1907) Dinmega европейски
средно и
южноевропейски
Легенда: „”–видове установени по имаго; „” – по имаго и нимфа; „” – по
нимфа; ® – редки видове
98. ®Siphonoperla burmeisteri (Pictet, 1841)
99. Siphonoperla neglecta (Rostock, 1881)
100. ®Siphonoperla torrentium transsylvanica
Kis, 1963
101. Marthamea vitripennis (Burmeister, 1839)

От установените 7 семейства, най-богато на видове е Nemouridae. Голям дял се
пада и на насекомите от Leuctridae, Taeniopterygidae и Perlodidae, които са
разпространени основно в Централна Европа и на Балканите (Graf et al., 2009).
Останалите семейства са представени с по-малък брой видове (Фигура 1).

Фигура 1. Разпределение на плекоптерната фауна в България по семейства
Най-голямо разнообразие на ниво род има Perlodidae, следвано от
Taeniopterygidae, Nemouridae и Perlidae. Останалите 3 семейства – Leuctridae, Capniidae
и Chloroperlidae са представени с по 2 рода. С най-голям брой видове и подвидове са
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родовете: Leuctra – 22; Protonemura – 14; Nemoura – 12; Isopеrla – 10 и Brachyptera – 8.
Останалите са представени с по пет и по-малък брой видове и подвидове: Rhabdiopteryx
и Perla – 5; Taeniopteryx, Capnia и Chloroperla – 4; Amphinemura, Perlodes и
Siphonoperla – 3; Dinocras – 2 и останалите 9 рода (Oemopteryx, Euleuctra, Nemurella,
Arcynopteryx, Isogenus, Besdolus, Marthamea – с по 1 вид, Capnopsis и Bulgaroperla – с
по един подвид).
В резултат на ревизия и таксономична детерминация, в настоящата работа са
допълнени фаунистични данни за разпространението на 41 вида и 11 подвида
(Brachyptera beali beali, Capnia bifrons, Capnia vidua vidua, Capnia vidua rilensis,
Capnopsis schilleri balcanica, Leuctra albida, Leuctra fusca fusca, Leuctra hippopus,
Leuctra hirsuta, Leuctra inermis, Leuctra major, Leucta nigra, Leuctra prima, Leuctra
pseudosignifera, Leuctra rosinae, Amphinemura borealis, Amphinemura standfussi,
Amphinemura triangularis, Protonemura auberti, Protonemura autumnalis, Protonemura
brevistyla, Protonemura hrabei, Protonemura intricata intricata, Protonemura meyeri,
Protonemura montana, Protonemura nitida, Protonemura praecox praecox, Nemoura
braaschi, Nemoura cambrica, Nemoura cinerea cinerea, Nemoura flexuosa, Nemoura
marginata, Nemoura subtilis, Nemoura fulviceps, Arcynopteryx dichroa, Besdolus ventralis,
Perlodes intricatus, Perlodes microcephalus, Isoperla buresi, Isoperla grammatica, Isoperla
obscura, Isoperla oxylepis oxylepis, Isoperla russevi, Isoperla tripartita tripartita,
Chloroperla tripunctata tripunctata, Siphonoperla neglecta, Perla abdominalis, Perla
bipunctata, Perla marginata, Perla pallidа, Dinocras cephalotes, Dinocras megacephala).
За 28 вида и 5 подвида перли се установяват нови находища, които разширяват
ареалите им на разпространение от България. За първи път се съобщават оргинални
фаунистични данни за фауната на определена река или планина, отнасящи се до
следните известни за България видове и подвидове перли: Стара планина
(Protonemura brevistyla, P. montana); Витоша (Leuctra fusca fusca, Amphinemura
triangularis); Рила (Leuctra hirsuta, Protonemura auberti, P. meyeri, Chloroperla
tripunctata tripunctata); Пирин (Brachyptera beali beali, Leuctra fusca fusca, L. hirsuta, L.
prima, Protonemura auberti, Nemoura flexuosa, N. marginata, Chloroperla tripunctata
tripunctata); Родопи (Amphinemura borealis, A. standfussi, Nemoura flexuosa); Странджа
(Leuctra fusca fusca, L. pseudosignifera, Isoperla grammatica); за водосборите на: река
Лом (Protonemura autumnalis, P. intricata intricata, Isoperla buresi); река Огоста
(Leuctra major, Perla abdominalis, Dinocras megacephala); река Искър (Leuctra fusca
fusca, L. rosinae, Amphinemura triangularis, Protonemura montana, Nemoura flexuosa,
Chloroperla tripunctata tripunctata, Perla abdominalis); река Вит (Protonemura brevistyla,
P. montana, Perla bipunctata, Dinocras cephalotes); река Осъм (Protonemura brevistyla, P.
montana, Perla bipunctata, Dinocras megacephala); река Янтра (Capnia bifrons, Leuctra
pseudosignifera, Protonemura meyeri, P. montana); река Тунджа (Brachyptera risi); река
Марица (Taeniopteryx hubaulti, Leuctra fusca fusca, L. hirsuta, L. major, L. prima,
Amphinemura standfussi, Protonemura auberti, P. meyeri, Isoperla oxylepis oxylepis,
Chloroperla tripunctata tripunctata); река Арда (Nemoura cambricа); река Места (Perla
pallida) и река Струма (Brachyptera beali beali, Leuctra hirsuta, L. pseudosignifera, L.
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rosinae, Protonemura auberti, P. hrabei, Nemoura flexuosa, N. marginata, N. uncinata,
Chloroperla tripunctata tripunctata).
Подвидът Brachyptera beali beali (Navás, 1923) е нов за фауната на България
(Фигура 2).

А

В
Фигура 2. (А) Общ изглед на B. beali beali (Navás, 1923); (В) постгенитална
пластина на ♂ нимфа

В резултат на ревизия на определени таксономични белези и синонимизиране е
уточнен таксономичният статус на 6 вида и 2 подвида: Arcynopteryx dichroa (McLachlan,
1872) вместо Arcynopteryx compacta (McLachlan, 1872); Siphonoperla neglecta Rostock,
1881 вместо Chloroperla neglecta (Rostock, 1881); Nemoura uncinata Despax, 1934 вместо
Nemoura fulviceps Klapálek, 1902; Besdolus ventralis (Pictet, 1841) вместо Dictyogenus
ventralis (Pictet, 1841); Isoperla tripartita tripartita Illies, 1954 вместо Isoperla tripartita
Illies 1954 и Isoperla tripartita graeca Aubert, 1956; Siphonoperla torrentium transsylvanica
(Kis, 1963) вместо Chloroperla transsylvanica Kis, 1963 и Siphonoperla torrentium (Pictet,
1841); Perla abdominalis Burmeister 1839 вместо Perla burmeisteriana Claassen, 1936;
Perla pallida Guérin-Méneville, 1838 вместо Perla bureschi Schönemund, 1926, Perla
pallida bureschi Schönemund, 1926 и Perla pallida dacica Klapálek, 1907.
Седем вида са отнесени към подвидовата група: Capnia vidua vidua Klapalek, 1904
вместо Capnia vidua; Capnopsis schilleri balcanica Zwick, 1984 вместо Capnopsis
schilleri; Leuctra fusca fusca (Linnaeus, 1758) вместо Leuctra fusca; Lеuctra mortoni
mortoni Kempny, 1899 вместо Lеuctra mortoni; Protonemura intricata intricata (Ris, 1902)
вместо Protonemura intricata; Protonemura praecox praecox (Morton, 1894) вместо
Protonemura praecox и Nemoura cinerea cinerea (Retzius, 1783) вместо Nemoura cinerea.
1.1. Зоогеографска класификация
Българската плекоптерна фауна се класифицира в 5 зоогеографски комплекса, към
които се отнасят 9 зоогеографски категории (Таблица 4, Фигура 3).
1.
Холоарктичен комплекс
Комплексът включва само една зоогеографска категория – палеарктични видове,
представена от 7 вида и 2 подвида (8.3%).
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2.
Европейски комплекс
Включва широко разпространените видове в Европа и България. Към него се
отнасят 51 вида и 9 подвида (55.6%) от 3 зоогеографски категории (паневропейски,
средноевропейски и средно-южноевропейски видове).
3.
Медитерански комплекс
Той е представен с 4 вида (3.7%) включени към балкано-анадолската категория.
4.
Европейско-медитерански комплекс
Обхваща 2 вида и 1 подвид (2.8%), класифицирани към две зоогеографски
категории (европейско-анадолски и понто-каспийски видове).
5.
Ендемичен комплекс
Този комплекс съставлява 29.6% от българската плекоптерна фауна.
В зоогеографско отношение плекоптерната фауна на България се определя от
палеарктичните и европейските видове и подвидове – 69 (общо 63.89%), а ендемитите –
32 (общо 29.6%) определят нейния локален характер.

Фигура 3. Разпределение на плекоптерната фауна по зоогеографски комплекси и
категории
1.2. Консервационна значимост на видовете от разред Plecoptera в България
Ендемични видове. Според Gueorguiev et al. (1998) за България са известни 24
ендемични вида перли, от които 10 български и 14 балкански.
Зоогеографската класификация дава основание да се установи съвременното
състояние на ендемичните съобщества от разред Plecoptera в България, което наброява
32 ендемита. Те представляват 29.63% от известната плекоптерна фауна за страната. От
10 български ендемита, 4 са локални (Фигура 4), а 6 – регионални (Фигура 5).
Останалите 17 вида и 5 подвида са балкански (субтериториални) ендемити (Таблица
4). Разпределението по групи показа преобладаване на субтериториалните, които
представляват 20.37% от плекоптерната фауна на България. По-малък дял имат
регионалните и локалните ендемити – съответно 5.56% и 3.70%.
Процентният дял на ендемичните видове и подвидове по речни типове е найвисок в алпийския (31.75%) и планинския речен тип (25.53%), а най-нисък в равнинния
речен тип – 4.35% (Фигура 6).
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Фигура 4. Карта на разпространението на локалните ендемити от разред
Plecoptera в България

Фигура 5. Карта на разпространението на регионалните ендемити от разред
Plecoptera в България

Фигура 6. Процентен дял на ендемитите в България по речни типове
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Редки видове. За България редките видове съставляват 29.2% (Gueorguiev et
al.,1998). При направената съвременна оценка, редки за фауната на страната са 33 вида
и 5 подвида (35.2% от установените видове за България). В списъка на редките перли
влизат и 14 ендемита (Таблица 4). Броят редки таксони е локализиран в Стара планина
с 19 таксона, Рила – 11, Витоша, Пирин и Родопи – 8 и в Странджа – 4. Най-висок е
техния брой в планинските речни типове, а най-нисък в равнинните (Фигура 7).

Фигура 7. Брой редки видове перли в речните типове
След направената оценка на ендемичните и редките насекоми, разред Plecoptera в
България се определя с висока консервационна значимост (51.85%).
1.3. Природозащитен статус
Въз основа на категориите и критериите на IUCN (2003, 2005, 2012) и
(Golemanski, ed. 2011) българските перли се разпределят в следните категории: един
вид (Oemopteryx loewii Kis & Sowa, 1964) и един род (Oemopteryx Klapalek) са
„регионално изчезнали” (RE) от фауната на България, 26 – са “критично застрашени” от
изчезване (CR), 10 – са “застрашени” от изчезване (EN), 18 – са “уязвими” (VU), 11 – се
отнасят в категорията на “почти застрашени” (NT) и за 22 вида данните са
недостатъчни (DD), за да бъдат включени в една от по-горе споменатите категории.
Само 20 вида перли са “слабо засегнати” (LC) (Фигура 8).

Фигура 8. Разпределение ( %) на българската плекоптерна фауна по категориите
на IUCN
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Общо 61.1% от българските перли се отнасят към една от категориите на
изчезнали, критично застрашени, застрашени, почти застрашени или уязвими видове.
Тази тенденция е характерна и за останалите европейски перли, където като цяло от
общо 516 проучвани насекоми, най-малко 324 вида (63%) трябва да бъдат отнесени към
една или повече категории на уязвимост. Въпреки тези заключения, досега няма
включени представители от европейската плекоптерна фауна в официални „червени”
списъци на застрашените видове (Fochetti, Tierno de Figueroa, 2006).
1.4. Доминантен анализ
Направеният анализ за честотата на срещане и доминантността на видовете и
подвидовете от разред Plecoptera в България определи четири основни групи:
1.
Много често срещани видове (pF≥10%) – Leuctra pseudosignifera, Protonemura
montana, Isoperla grammatica, Perla abdominalis и Perla marginata.
2.
Често срещани видове (pF=5-10%) – Brachyptera seticornis, Leuctra fusca fusca,
Protonemura intricata intricata и Dinocras megacephala.
3.
Рядко срещани видове (pF=1-5%) – 34 вида и 4 подвида перли.
4.
Много редки видове (pF<1%) – 50 вида и 11 подвида перли.
При съпоставяне на показателя (pF) и степента на доминиране (DT), седем вида и два
подвида перли (8.33%) имат както най-висока честота на срещане, така и висок порядък
на доминиране. Те доминират и количествено в състава на плекоптерния комплекс.
Това показва тяхното основно значение за формирането на качествения и
количествения му състав в речните зооценози. Те са най-масово разпространените
перли в България и в Европа (Ravizza, Gerecke, 1992, Ravizza, Dematteis, 1993, Zwick,
2004, Kovacs, Muranyi, 2008, Bojkova et al., 2011). Стенобионтният характер на перлите
от категориите „рядко срещани” и „много редки” видове е изразен чрез високите
стойности на показателя на доминиране при ниска честота на срещане. Към тези
категории се отнасят почти всички представители от Taeniopterigidae, които според
редица автори (Zwick, 1992, 2004, Graf, 1997, Reusch, Weinzierl, 1998, Soldan et al., 1998,
Krno, 2000(b), Graf, Hütter, 2003, Kovacs, Weinzierl, 2003, Kovacs, Muranyi, 2008,
Tyfekchieva et al., 2013) се разглеждат като редки и застрашени в цяла Европа.
2. Разпространение на представителите от разред Plecoptera в България
2.1. Разпространение по речни типове
Допълнените фаунистични данни за 41 вида и 11 подвида перли разширяват
ареалите на разпространение на 28 вида и 5 подвида, в резултат на което за първи път е
анализирано разпространението на разред Plecoptera по екорегиони и речни типове в
България. Уточнен е качествения, количествения състав и характерните видове на
плекоптерния комплекс, както и консервационната значимост на всеки речен тип
(Фигура 9).
Девет вида и 2 подвида (Brachyptera seticornis, Leuctra hippopus, L. pseudosignifera,
Protonemura intricata intricata, P. montana, P. praecox praecox, Nemoura uncinata,
Perlodes microcephalus, Isoperla grammatica, Perla marginata и P. abdominalis) формират
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качествения и количествения състав на плекоптерния комплекс и макрозообентосните
ценози като цяло в Екорегион 12. Характерните таксони са 13 вида и 1 подвид.
Девет вида и 2 подвида (Brachyptera seticornis, Leuctra inermis, L. nigra, L.
pseudosignifera, L. fusca fusca, Protonemura intricata intricata, P. montana, Isoperla
grammatica, Perlodes intricatus, Dinocras megacephala и Perla marginata) имат основно
значение за състава на макрозообентосните ценози в Екорегион 7. Характерните
таксони са 14 вида и 8 подвида.

Фигура 9. Разпределение на българската плекоптерна фауна по речни типове
В алпийския речен тип на българските реки се срещат общо 53 вида и 10
подвида перли, което е 58.33% от общия брой за България. Негови типични обитатели
са 3 вида и 1 подвид (Leuctra hansmalickyi, L. helenae, L. mortoni feheri и Protonemura
mattheyi), които не се срещат в други речни типове от територията на страната.
Установени са 20 ендемита (31.75% от установения брой видове в този тип) и 13 редки
вида (в състава, на които се включват 8 ендемита) което определя 39.68%
консервационна значимост.
В планинския речен тип са установени общо 79 вида и 15 подвида перли, което
е 87.04% от известните за България. Десет вида и 1 подвид (Rhabdiopteryx alpina, Rh.
neglecta neglecta, Сapnia nigra, Euleuctra geniculata, Рerlodes dispar, Siphonoperla
burmeisteri, Perla illiesi, Brachyptera thracica, Leuctra bronislawi, Amphinemura borealis и
A. standfussi) са характерни обитатели на планинския тип реки. Установени са 24
ендемита (25.53% от установения брой видове в този тип) и 32 редки вида (в състава, на
които се включват 10 ендемита) което определя 48.94% консервационна значимост.
В полупланинския речен тип се срещат общо 49 вида и 9 подвида (53.7%)
перли. Характерните обитатели са Brachyptera helenica, B. zwicki, Protonemura beamonti,
P. strandschaensisi и Rhabdiopteryx navicula). Ендемичните перли са 12, което е 20.69%
от установения брой видове в този тип. Редките видове са 11 (в състава, на които се
включват 4 ендемита) което определя 32.76% консервационна значимост.
В равнинния речен тип са намерени общо 18 вида и 5 подвида или 21.3% от
установения брой за България. Перлите Leuctra albida, Amphinemura triangularis и Perla
abdominalis са характерни за големите притоци на река Дунав, а P. marginata е
18

единствен вид намиран от малките и средни дунавски притоци. Rhabdiopteryx
hamulata, Capnia bifrons, Leuctra pseudosignifera, Nemoura cinerea cinerea и Isoperla
grammatica обитават малките и средни черноморски реки. Перлите Brachyptera risi,
Leuctra fusca fusca, P. praecox praecox, I. grammatica, P. abdominalis и P. marginata са
масово разпространени в големите, а L. pseudosignifera, Isoperla belai и Perla pallida в
малките и средни егейски равнинни реки. От този речен тип, видът Oemopteryx lowei
се счита за регионално изчезнал от територията на България, Taeniopteryx nebulosa и
Marthamea vitripennis за фауната на река Дунав, Isoperla obscura е критично застрашен,
а Taeniopteryx schoenemundi и P. pallida са уязвими. Равнинният тип е най-засегнат и
повлиян по отношение на плекоптерната фауна. Консервационната значимост е
определена на 26% (5 редки вида и 1 ендемит).
В другите (пресъхващи реки и извори) речни типове броят на установените
видове е 38 (35.19%). Перлите Brachyptera seticornis, Leuctra inermis, L. rosinae,
Protonemura auberti, P. montana и Nemoura flexuosa формират речния тип на субсредиземноморските малки и средни реки, а B. seticornis, Leuctra balcanica, L.
inermis, L. nigra, Protonemura montana, Isoperla buresi и Siphonoperla neglecta на
изворните съобщества. Установени са 9 ендемита (23.68% от установения брой видове
в този екорегион) и 8 редки вида (в състава, на които се включват 4 ендемита) което
определя 34.21% консервационна значимост.
2.2. Видово сходство
Видово сходство в речни участъци с алпийски речен тип
Сравняването на таксономичните листи на перлите от алпийските речни участъци
на водосборите на реките Тунджа, Искър, Марица, Струма и Места показват найвисоко таксономично сходство между реките Марица и Места (QS= 58.46%) и Искър и
Места (QS= 56.76%). Река Тунджа има високо видово сходство с река Места (QS=
39.29%) в този речен тип (Фигура 10).
Resem blance: S8 Sorensen
2D Stress: 0
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Фигура 10. МDS-plot на видовото сходство (Sörensen, 1948) между различни речни
участъци с алпийски речен тип. Синята линия показва над 40% сходство, а
зелената над 20%
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Установени са девет общи вида (Brachyptera bulgarica, Leuctra hippopus, L.
mortoni, L. nigra, L. rosinae, Protonemura hrabei, P. nitida, Nemoura bulgarica, N.
uncinata, Chloroperla kosarovi и Ch. rusevi), от които 4 са ендемити. Най-ниско е
сходството между алпийските речни типове на река Струма и река Тунджа (QS=
8.70%). Като общ е установен единствено европейския вид P. hrabei. Открояват се
специфични комплекси от перли, които са установени само от алпийската зона на
водосбора на съответната река: река Места – Leuctra joosti, L. kumanski, Protonemura
matheyi, Perlodes intricatus и Isoperla belai; река Тунджа – Leuctra helenae, Nemoura
avicularis и Isoperla rusevi; река Искър – Taeniopteryx auberti, Leuctra fusca fusca, L.
pseudohipopus, Protonemura auberti, P. brevistyla, P. illiesi, Nemoura longicauda и Isoperla
oxylepis balcanica; река Марица – Taeniopteryx shoenemundi, Protonemura meyeri, Perla
abdominalis и Dinocras cephalotes; река Струма – Besdolus ventralis.
Видово сходство в речни участъци с планински речен тип
Настоящият анализ включва водосборите на 12 български реки с планински речен
тип. Между планинските речни участъци на три реки от Понтийската провинция
(Искър, Вит и Осъм) и реките Струма, Марица и Места (Източни Балкани) се оформят
клъстери на сравнително високо видово сходство (QS>50%) (Фигура 11). Ясно се
отделя и клъстера на високо сходство между видовите листи на река Янтра и река
Тунджа (QS=52.38%). Интерес представлява високото таксономично сходство на река
Камчия с това на река Огоста (QS=55.32%). Двете реки имат 13 общи вида перли. Два
вида Rhabdiopteryx triangularis и Perlodes dispar са „уникални“ за река Камчия и не се
срещат в планинските типове на останалите 11 реки. За водосбора на река Искър това
са перлите Capnia vidua rilensis, C. nigra и Siphonoperla burmeisteri, а за река Осъм –
Isogenus nubecula и Euleuctra geniculata.
Река Арда има най-високо видово сходство с река Места (QS=52.83%), а река Лом
– сходство под 50% с всички реки от планинския речен тип. При нея не се срещат
„уникални” (характерни) видове от разред Plecoptera.
Resemblance: S8 Sorensen
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Фигура 11. Дендограма на клъстерен анализ UPGMA на видовото сходство
(Sörensen, 1948) между различни речни участъци с планински речен тип
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Палеохидроложката еволюция e оказала отражение върху формирането на
устойчивата ритрална и специфичната плекоптерна фауна в отделните реки (Zwick,
2000, Krno, 2003a,b). Още през плейстоцена се образуват едновременно долините на
реките Искър, Вит и Осъм, за които настоящия анализ отчита най-високо видово
сходство. Едновременно в еволюционнен аспект е и развитието на реките Янтра,
Камчия и Огоста, което се свързва с оформянето на водосборите им (Христова, 2012) и
обяснява високото сходство между таксономичните листи на установените в тях видове
перли. Долините на Места, Марица и Струма са се формирали в резултат на херцински
тектонски движения, започнали още в края на палеозоя. От тогава датират и фосилни
останки от Plecoptera, за които съобщават при палеонтологическите изследвания на
насекомите Родендорф, Расницын (1980) и Sinitshenkova (1987).
Видово сходство в речни участъци с полупланински речен тип
Клъстерният анализ (Фигура 12) ясно оформя 4 групи. Първият клъстер е
формиран от високо видово сходство между двете черноморски реки - Ропотамо и
Дяволска (QS=60.87%). Вторият клъстер групира дунавските притоци - река Лом, която
има 50% сходство с река Вит и река Янтра. Третият клъстер е оформен от беломорските
реки - Струма, Места, Тунджа и Марица. Най-високо видово сходство е установено
между река Места и река Струма (QS=60.47%) и високо - между река Струма и река
Тунджа (QS= 51.06%). В четвъртата група, включваща реките Велека, Искър, Огоста и
Арда, сходството е най-високо между първите две реки и е от порядъка на QS=54.55%.
Полупланинският тип в тези реки се характеризира с еднакъв субстрат, температура на
водата, активна реакция на водата и кислородни концентрации.
Resemblance: S8 Sorensen
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Фигура 12. Дендограма на клъстерен анализ UPGMA на видовото сходство
(Sörensen, 1948) между речни участъци с полупланински речен тип
Характерни видове перли, установени само от полупланинската зона на река
Места са Leuctra prima и Protonemura brevistyla; за река Искър – Leuctra rosinae; за река
Струма – Leuctra hirsuta; за река Ропотамо – Brachyptera helenica, Protonemura
strandschaensis, Nemoura pygmaea и Isoperla tripartita tripartita.
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Видово сходство в речни участъци с равнинен речен тип
Сравняването на таксономичните листи на перлите между равнинните типове на
11 български реки, показа най-високо сходство между река Средецка и река Караагач
(QS=100%), сравнително високо – между река Факийска и реките Средецка, Батова и
Караагач (QS= 66.67%). Под 50% е видовото сходство между река Ропотамо и реките
Средецка и Караагач (QS= 40.00%), река Ропотамо и река Факийска (QS= 33.33%), река
Марица и река Огоста (QS= 33.33%) и между река Марица и река Арда (QS= 30.77%)
(Фигура 13). Сходството между черноморските реки с равнинен тип (Понтийска
провинция) и трите беломорски реки (Арда, Марица и Струма) се дължи единствено на
двата най-масово разпространени вида Leuctra pseudosignifera и Isoperla grammatica.
Липсват общи видове перли между река Тунджа и останалите изследвани реки.
Типичните обитатели (Rhabdiopteryx hamulata, Capnia bifrons и Nemoura cinerea
cinerea) на равнинните черноморски реки, определят високото видово сходство между
тях и ниското – с останалите равнинни реки.

Фигура 13. МDS-plot на видовото сходство (Sörensen, 1948) между речни участъци с
равнинен речен тип. Зелената линия показва сходство над 20%
За река Дунав характерните видове са Taeniopteryx nebulosa, Oemopteryx loewii и
Marthamea vitripennis. Единствено M. vitripennis е намиран и в равнинните участъци на
река Марица, което определя сходството между река Дунав и река Марица.
Специфичната плекоптерна фауна, както и изразената самостоятелност на отделните
изследвани потамални речни зони, определят ниското видово сходство между поголямата част от различните равнинни реки и по-високото между отделните
черноморски реки. С характерните си уязвими таксони, както черноморските равнинни
реки, така и река Дунав, имат изразена самостоятелност и обособеност, която ги
разграничава от останалите равнинни речни типове.
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3. Разпределение на българската плекоптерна фауна в зависимост от основни
екологични фактори
4.1. Субстрат
Лимитиращото значение на грунта за разпределението на изследваните видове е
оценено чрез провеждането на дисперсионен анализ (ANOVA). Отчетена е зависимост
на 28 вида перли към 10-те изследвани типа субстрат. Перлите формират определени
организмови групировки и могат да бъдат класифицирани по типове ценози в
българските реки и потоци. Най-голям процент (41%) от изследваните перли е свързан
с литореофилната ценоза. По характерните видове са: T. hubaulti, L. fusca fusca, L.
pseudosignifera, P. auberti, A. dichroa, P. intricatus, I. grammatica, Ch. tripunctata
tripunctata, M. vitripennis, P. marginata и други. Псамореофилната ценоза е
предпочитана от 20% от изследваните видове (B. bulgarica, B. seticornis, L. hippopus, L.
inermis, L. nigra, P. abdominalis и D. megacephala). Видове характерни за
пелореофилната ценоза са T. nebulosa и O. loewii, а за аргилореофилната ценоза – T.
nebulosa, O. loewii и A. triangularis. Голям процент (29%) от перлите обитават и
фитореофилната ценоза. По характерните видове са: T. auberti, T. shoenemundi, B.
risi, B. seticornis, L. hippopus, A. triangularis, P. montana, P. praecox praecox, N. cinerea
cinerea, N. uncinata, M. vitripennis и др.
Отделните семейства, отнесени към Plecoptera имат сходни или различни
предпочитания към типа субстрат (Фигура 14).

Фигура 14. Резултати от Correspondence Analysis (CA) на семействата от разред
Plecoptera по типове субстрат. Легенда: aka (фин чакъл); mil (чакъл и камъни); mal
(камъни); psa (пясък); pom (листен и иглен опад); woo (клони, корени, дънери); mph
(мъхове, потопена растителност/макрофити)
Представителите на Taeniopterygidae се срещат в пясък, чакъл, камъни, листен,
иглен опад и други недървесни растителни части. Перлите от Leuctridaе са свързани с
пясъчния субстрат и грубо и финно наделена органична материя. Пясъчният субстрат
при Nemouridae е слабо застъпен. Обитават обраслите с мъхове и перифитон камъни,
чакъл и натрупана органична материя. Представителите на Perlodidae се срещат в
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натрупан листен опад и под камъни, а перлите от Chloroperlidae предимно в чакълест
субстрат. Видовете от Perlidae и Capniidae обитават пясъка, чакъла, камъните и листния
опад в речните води. Два вида (T. nebulosa и O. loewii) се считат за изчезнали от
пелореофилната ценоза на българския участък на река Дунав.
4.2. Надморска височина
Установени са положителни зависимости (при ниво на достоверност α≤0.05 и
гаранционна вероятност P = 95%) с надморската височина при 73.68% от изследваните
видове перли в различните речни типове. Българската плекоптерна фауна е с
максимално видово разнообразие в диапазона между 800 m и 1500 m надморска
височина (Фигура 15). Формират се определени комплекси от видове, характерни
съответно за алпийските (C. vidua rilensis, L. digitata, L. mortoni feheri, P. mattheyi, P.
tarda и N. longicauda), планинските (T. auberti, B. bulgarica, C. nigra, C. vidua vidua, E.
geniculata, L. balcanica, L. marani, L. prima, L. rosinae, L. quadrimaculata, A. borealis, A.
standfussi, A. triangularis, P. auberti, P. brevistyla, P. illiesi, N. avicularis, N. uncinata, Ch.
tripunctata tripunctata, S. burmeisteri и P. bipunctata), равнинните (T. nebulosa, I. obscura,
O. loewi и M. vitripennis) и хълмистите преходни речни зони (B. beali beali, B. risi, Rh.
alpina, Rh. navicula, Rh. neglecta neglecta, L. bronislawi, I. nubecula, P. dispar и I. auberti).
Хетерогенното вертикално разпределение на българската насекомна фауна от
разред Plecoptera е резултат от палеогеографски и палеоклиматични промени, протекли
от средата на терциера до наши дни.

Фигура 15. Резултати от Correspondence Analysis (CA) на изследваните видове от
разред Plecoptera по надморска височина
Вертикалният градиент на местообитанията на T. nebulosa, T. shoenemundi, D.
megacephala, O. loewii, M. vitripennis, L. prima, Ch. tripunctata tripunctata, L. inermis, L.
hippopus, B. seticornis, P. microcephalus, P. montana и P. marginata е в тясна връзка със
субстрата, температурата на водата, pH и кислородната концентрация (Фигура 16).
Първите два главни компонента (собствени стойности λ1=0.212, λ2=0.014) обясняват
сумарно 88.2 % от общата вариация на анализираните показатели. Според теста Monte
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Carlo (499 пермутации) всички оси са статистически достоверни (р<0.04). Тинестият
тип субстрат (Pel) и този на потопените във водата коренища и клони (Woo) корелират
положително с първата ос и както се вижда, най-силно свързани с тези условия са
видовете (M. vitripennis, O. loweii и T. nebulosa), разположени в дясната част на
диаграмата. В лявата част и към центъра на корелационния биплот са разположени
видовете свързани с каменистия тип грунт, неутрална до слабо алкална реакция на
водата, висок процент на насищане с кислород и висока надморска височина. Тази част
от диаграмата описва влиянието на факторите в пунктовете от планинския тип реки.
Резултатите ясно показват отделяне на видовете разпределени в този речен тип (P.
marginata, B. seticornis, P. microcephalus, L.hippopus, L. inermis, Ch. tripunctata
tripunctata, L. prima, T. shoenemundi), от тези, които обитават равнинните речни ценози
(M. vitripennis, O. loweii и T. nebulosa). Субстратът, pH, температурата на водата,
надморската височина и насищането с кислород са определящи при разпределението на
перлите в различините речни типове. Този извод намира потвърждение и в редица
разработки (Krno, 2003, Mavri, 2003, Tyufekchieva et al., 2013).

Фигура 16. Ординационна диаграма (RDA), представяща връзките на факторите
на средата с изследваните видове. Легенда: Абиотичните фактори са означени
като: SatOxy – процентно насищане с кислород; altitude – надморска височина (m);
Temp. – температура на водата (°C); pH – активна реакция на водата; Pel –
тинест субстрат; Woo – потопени във водата клони, коренища, дънери; Mil –
каменист и чакълест субстрат; Psa – пясъчен субстрат. Съкращенията на
видовете са изписани в Таблица 4
4.3. Водно количество
Съставът и структурата на плекоптерната фауна в неповлияни речни биоценози
зависи от динамиката на водното количество. Проведеният PCA анализ определи, че
перлите са най-приспособени при речен дебит между 5.01 m3/s и 15.00 m3/s в условията
на българските реки (Фигура 17). Настоящият анализ установи, че от изследваните
перли, срещащи се при водно количество до 15.00 m3/s и населяващи предимно
хипокренала и ритрала в субалпийските и планинските ксено- и олигосапробни речни
зони, преобладават трофичните групи на хищните, дробящите и стържещите видове. В
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долните течения на реките при дебит над 30.01 m3/s се срещат предимно перли, които
се отнасят към трофичните групи на хищните и берящите безгръбначни съобщества.
При водно количество над 60.01 m3/s се разпределят 8 вида перли, представени с
единични екземпляри в β-мезосапробни речни пунктове, където значението на
хидрологичния показател при структуриране на плекоптерния комплекс е в тясна
връзка със сапробността. В тези участъци, липсват видове, които се отнасят към
дробящите и стържещите трофични групи.

А

В
Фигура 17 (A, B). Principal Component Analysis (PCA) на разпределението на 28 вида
перли спрямо динамиката на водното количество (m3/s) - A (5.01-15.00 m3/s); B
(над 60.01 m3/s)
4.4. Температура
Установени са отрицателни зависимости между динамиката на температурата на
водата и числеността на повечето от изследваните видове. Силата на корелациите и
коефициентите на детерминация нарастват в посока към речните типове с по-малка
надморска височина. Най-голямо видово разнообразие се установява в речни участъци
със средна температура на водата около 14°С. Спрямо температурните си
преферендуми, 19% от изследваните видове перли са стенотермни (B. bulgarica,
L.kumanski, L. bronislawi, P. hrabei и A. dichroa), 73% – мезотермни (T. hubaulti, B. risi,
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L. hippopus, N. uncinata, I. buresi, Ch. tripunctata tripunctata, D. cephalotes, B. seticornis,
L. nigra, P. praecox praecox, P. intricatа intricatа, P. intricatus, P. montana, P. marginata,
P. abdominalis,D. megacephala, T. schoenemundi, P. microcephalus и I. grammatica) и 8% –
евритермни (L. fusca fusca и L. pseudosignifera). C. schilleri balcanica е изместил своите
местообитания към по-високи географски ширини, като вероятен отговор на
глобалното затопляне на климата.
4.5. Кислородните показатели
Резултатите от настоящия анализ отчитат високи кислородни концентрации в
речните типове, където се среща изследваната плекоптерна фауна. Средните стойности
на разтворения кислород са над 10.0 mg/l в планинските речни типове, където видовото
разнообразие е най-голямо. Най-ниската стойност на кислородния показател, при който
се срещат представители на разреда в българските реки и потоци е 4.55 mg/l, а найвисоката е – 15.6 mg/l. Перлите са се адаптирали за живот в добре аерирани и богати на
кислород водоеми. Това се потвърждава от установените положителни корелационни
зависимости между количеството разтворен във водата кислород (O2 mg/l) и обилието
на изследваните видове перли в пет различни речни типа. Коефициентите на
детерминация са в границите [9% ÷ 95.5%], т.е. от 9% до 95.5% от промените в броя на
индивидите за съответните видове зависят от динамиката на кислородната
концентрация в съответния речен тип. Разпределението на перлите спрямо
кислородните им преферендуми (Фигура 18) оформя няколко основни клъстера.

Фигура 18. Групиране на изследваните видове перли спрямо кислородните им
преферендуми (Еuclidean Neighbour Joining Clustering)
Първият клъстер обединява 21% от изследваните видове, които се определят
като стенооксибионти (T. hubaulti, B. bulgarica, P. auberti, L. hirsuta, L. nigra и L.
rosinae). Вторият и третият клъстер обединяват 55% от видовете, които се определят
като полиоксибионти (B. seticornis, B. risi, L. hippopus, L. inermis, C. bifrons, I. buresi, I.
grammatica, P. intricatus, P. microcephalus, N. flexuosa, N. uncinata, N. marginata, Ch.
tripunctata tripunctata, P. abdominalis, D. megacephala и D. cephalotes). Последният
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клъстер обединява 24% от видовете, които се разпределят в 4 и повече кислородни
диапазона. Те се определят като еуриоксибионти (T. shoenemundi, L. pseudosignifera, L.
fusca fusca, P. intricata intricata, P. praecox praecox, P. montana и P. marginata).
Съществува тясна връзка между сапробните условия и кислородното съдържание
при разпределението на плекоптерния комплекс, което намира израз в сапробните
валенции на видовете. Тяхната пластичност към кислородните концентрации, оценена с
диапазона, в който те се разпределят, рефлектира и в стойностите на индикатроното им
тегло (Фигура 19). По-широкият обхват на кривата на кислородното съдържание
корелира с по-ниска стойност на индикаторното тегло.

Фигура 19. Нормализирано разпределение по кислородния градиент на
числеността на някои видове перли
Перлите не проявяват значима свързаност с динамиката на БПК5, перманганатната
окисляемост и биогените в изследваните речни екосистеми. Установените линейни
корелации на P. intricata intricatа, P. abdominalis и P. praecox praecox с тези
хидрохимични показатели имат косвен характер и отразяват по-скоро преферендума на
тези видове към определен кислороден диапазон, свързан със сапробните условия.
4.6. Активна реакция на водата
Активната реакция на водата е добър показател при оценката на биотопите на
видовете от разред Plecoptera. Най-голямо видово разнообразие се установява в речни
участъци със средни стойности на pH в диапазона 7.4 – 8.3. Перлите от българските
речни зооценози се разпределят в четири основни групи спрямо този параметър:
видове, предпочитащи неутрална до много слабо кисела среда (31% от изследваните
видове); видове, които предпочитат неутрална до алкална среда (31%); видове,
изискващи неутрална среда (22%) и видове, които се разпределят от слабо кисела до
алкална реакция на водата (16%). В първата група се отнасят видовете T. hubaulti, B.
risi, L. nigra, L. hirsutа, P. auberti, P. praecox praecox, A. triangularis, N. marginata, N.
uncinata и I. grammatica; към втората група се отнасят перлите L. hippopus, L. fusca
fusca, L. rosinae, N. flexuosa, Ch. tripunctata tripunctatа, I. buresi, I. obscura, P. intricatus,
P. microcephalus и P. abdominalis; към третата група – B. bulgarica, T. shoenemundi,
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C.bifrons, P.intricatа intricatа, B. seticornis, D. cephalotes и D. megacephala и към
четвъртата – P. montana, L. pseudosignifera, N. cinerea cinerea, P. marginata и L. inermis.
4.7. Сапробност
Проследяването
на
корелационните
зависимости
между физичните,
хидрохимичните показатели и сапробиологичния индекс, при които се среща
българската плекоптерната фауна показва, че динамиката на стойностите на сапробния
показател е свързана пропорционално с кислородните концентрации. От друга страна
стойностите на БПК5 и перманганатната окисляемост се отнасят реципрочно към
сапробността и отчитат по-добро екологично състояние при по-ниски стойности на
тези показатели. Сапробиологичният показател е положително корелиран с
надморската височина, и в обратна зависимост от температурата на водата и водното
количество. Тази съвкупност от фактори отговаря на ксено- и олигосапробия, в която
основно се формира българската плекоптерна фауна. Установените корелации между
сапробността и динамиката на числеността на изследваните видове перли показват
закономерна тенденция към намаляване на видовото разнообразие по сапробния
градиент. Реципрочни зависимости са отчетени единствено с по-толерантните видове L.
fusca fusca, L. pseudosignifera, P. praecox praecox, P. abdominalis и N. cinerea cinerea.
Коефициентите на детерминация и силата на взаимовръзките закономерно нарастват по
сапробния градиент в посока на условия от планински към равнинен тип река.
Различните посоки на зависимостите (положителни или отрицателни) между
динамиката на численоста на различните видове перли и средообразуващите фактори
(надморска височина, температура на водата, водно количество, рН, количество
разтворен кислород, насищане с кислород и др.), определят сложния характер на
отношенията на всеки един вид и всяка една изследвана речна система или речен тип.
Връзката между кислородните показатели и сапробиологичния индекс (SR) с
някои биоиндикаторни видове е демонстрирана чрез директния ординационен анализ
(Redundancy analysis, RDA) и е представена като корелационен биплот на Фигура 20.
Първите две RDA оси (λ1=0.119, λ2=0.044) сумарно обясняват 87% от вариациите в
данните на числеността на видовете по отношение на кислородните показатели. Според
теста Monte Carlo (499 пермутации) всички оси са статистически достоверни (р<0.02).
Високата стойност, с която перманганатната окисляемост (R=0.937) и БПК5 (R=0.665)
корелират положително с първата ос, дава основание тази ос да се определи като
градиент на органичното натоварване. Както се вижда, най-силно свързани с тези
условия са перлите P. praecox praecox и P. intricata intricata. Втората ос е свързана с
високи отрицателни корелации със сапробиологичния индекс (SR) и количеството
разтворен във водата кислород. Това дава основание тази ос да се определи като
градиент на кислородните показатели. С най-силни положителни корелации спрямо тях
се отнасят олиго- и олигоксеносапробните видове P. marginata, B. seticornis, T. hubaulti,
D. megacephala и др., а с най-силна отрицателна връзка са олигобетамезосапробите L.
fusca fusca и P. abdominalis.
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Фигура 20. Ординационна диаграма (RDA), представяща връзките на кислородните
показатели и сапробиологичния индекс (SR) с изследваните биоиндикатори.
Легенда: Кислородните показатели са означени като: BOD5 – биохимична
потребност от кислород; Oxydability – перманганатна окисляемост; DisOxy –
кислородни концентрации. Съкращенията на видовете са изписани в Таблица 4
5. Представителите на разред Plecoptera като биоиндикатори за определяне
сапробното състояние на реките
Чрез количествената обработка на данните бе изявен характера на
разпределението на българските перли в лимносапробните зони. В резултат на това
сапробните валенции и индикаторните тегла на общо 16 вида перли (Таблица 5) могат
да се използват в сапробиологичния метод на Zelinka, Marvan (1961). Заедно с
останалите 27 вида, за които е уточнено сапробното им значение и видовият сапробен
индекс, всички те намират приложение в метода на Pantle, Buck (1955). След
сравняване на данните с тези от литературата, 12 вида и 1 подвид запазват непроменена
индикаторната си характеристика. За 13 вида и 3 подвида е направена корекция на
сапробните валенции. Нови данни за сапробната индикаторна характеристика на
установени в България видове от разред Plecoptera са включени за 8 вида и 2 подвида.
Три вида и 1 подвид (Ch. tripunctata tripunctata, D. megacephala, L. pseudosignifera и P.
pallida) са нови биоиндикатори за България. Сложната връзка и взаимодействие между
абиотичните фактори и адаптивните биологични механизи на перлите са в основата на
тяхното разпределение. Обвързани в едно със сапробността, могат да бъдат посочени
характерни комплекси от видове, които в своята съвкупност дават облика на фауната
при определени условия. Като ксеносапроби се определят стенотермните обитатели на
високопланинските речни типове A. dihroa, A. borealis и P. pallida. Типични обитатели
на олиго- и ксеносапробните реки и потоци са видовете A. triangularis, B. ventralis, B.
beali beali, B. risi, B. seticornis, Ch. tripunctata tripunctata, D. cephalotes, D. megacephala,
I. buresi, L. hippopus, L. hirsuta, L. nigra, L. prima, N. uncinata, P. pallida, P. marginata, P.
microcephalus, P. intricatus, P. montana, T. hubaulti и др. Олигобетамезосапроби са
видовете I. nubecula, I. grammatica, L. fusca fusca, L. pseudosignifera, N. cinerea cinerea,
N. marginata, P. abdominalis, P. nitida и T. schoenemundi. Бетамезосапробният вид I.
obscura се разпределя основно в речния потамал.
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Таблица 5. Установени индикаторни параметри на българските перли
Видове/Подвидове
s x o β α p G
S
Amphinemura borealis
x +
0.1
Amphinemura triangularis
o
+
1
Arcynopteryx dichroa
x +
0.1
***Besdolus ventralis
o
+
1
***Brachyptera beali beali
o
+
1
*Brachyptera risi
o
+
1
*Brachyptera seticornis
o 3 6 1
3 0.75
Capnia bifrons
o
+
1
**Chloroperla tripunctata tripunctata x-o 5 5
3 0.5
*Dinocras cephalotes
о 2 8 +
4 0.8
**Dinocras megacephala
о 1 7 2
3 1.15
Isogenus nubecula
o-β
+ +
1.5
***Isoperla buresi
o-x + +
0.5
*Isoperla grammatica
o-β + 6 4
3 1.4
***Isoperla obscura
β
+
2
***Isoperla tripartita tripartita
o-x + +
0.5
*Leuctra fusca fusca
o-β 1 5 4 +
2 1.35
*Leuctra hippopus
o
+
1
***Leuctra hirsuta
o
+
1
*Leuctra inermis
o 3 7 +
4 0.3
*Leuctra major
o
+
1
*Leuctra nigra
o
+
1
Leuctra prima
x-o + +
0.5
**Leuctra pseudosignifera
o-β 1 5 4 +
2 1.35
***Marthamea vitripennis
o-β
+ +
1.5
Nemoura cinerea cinerea
o-β
+ +
1.5
*Nemoura flexuosa
o
+
1
Nemoura marginata
o-β
+ +
1.5
***Nemoura uncinata
o-x + +
0.5
Perla abdominalis
o-β + 5 5
3 1.5
Perla bipunctata
o-x + +
0.5
Perla marginata
o-x 4 5 1
2 0.65
**Perla pallida
x 7 3
4 0.3
*Perlodes intricatus
x-o 5 5
3 0.5
*Perlodes microcephalus
o + 7 3
4 1.3
Protonemura auberti
x-o + +
0.5
*Protonemura intricata intricata
o 3 6 1
3 0.75
*Protonemura montana
o-x 4 6 +
3 0.6
Protonemura nitida
o-β
+ +
1.5
*Protonemura praecox praecox
o 4 5 1 +
2 0.7
***Siphonoperla neglecta
o
+
1
*Taeniopteryx hubaulti
o-x + +
0.5
***Taeniopteryx schoenemundi
o-β
+ +
1.5
Легенда: * - видове с корекция на сапробните валенции; ** - нови
биоиндикатори за България; *** - нови данни за сапробната индикаторна
характеристика на установени в България видове.
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Колкото повече жизнените условия на дадено място се отдалечават от
оптималните за повечето видове, толкова по-бедна става биоценозата на видове от
характерното съобщество. Условията се доближават до екстремните, при което
факторите на средата са малко изменчиви. В такива условия могат да съществуват
строго стенотопни видове, каквито са насекомите от Plecoptera. Макар и в много тесни
граници разпределението на плекоптерната фауна има характер на сапробна секвенция,
като всеки вид получава максимално развитие при своя екологичен оптимум. Това
позволява обратно по видовия състав да се определи какви са екологичните условия на
водната среда.
Познавайки корелациите между средообразуващите фактори на средата,
фаунистичното разнообразие и преферендумите към различните показатели
(кислородни концентрации, сапробност и др.) на видовете от разред Plecoptera, то те с
успех могат да се използват за оценка на екологичното състояние на българските реки.
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VI. ИЗВОДИ
1. Българската плекоптерната фауна е представена от 91 вида и 17 подвида, което
съставлява 94.7% от очакваните за страната 114 вида перли. Три вида са представени с
два подвида, а други 11 вида са представени с по един подвид. Най-добре
представените родове в България са Leuctra Stephens (20.37%) и Protonemura Kempny
(12.96%).
2. Българската плекоптерна фауна се определя от палеарктичните и европейските
видове (63.89%), а ендемитите (29.6%) очертават нейния специфичен и локален
характер.
3. Установен е висок процент (51.85%) на консервационна значимост на видовете
от разред Plecoptera, който включва 47 вида и 9 подвида ендемични и редки перли. С
най-висок дял на ендемични видове е представен алпийския речен тип (31.75%), а с
най-висока консервационна значимост се определя планинския речен тип (48.94%).
4. Установен е висок процент (61.1% от видовия състав в България) на
природозащитен статус на българската плекоптерна фауна, който е сравним с този на
европейската (63%). Най-уязвими към промените в околната среда са видовете от
Taeniopterygidae Klapálek. Устойчивата ритрална фауна се състои от постглациални
имигранти (95%), а критично застрашената и уязвимата плекоптерна фауна е
представена основно от неоендемити (35.38%).
5. Въз основа на предложената класификация в зависимост от честотата на
срещане и доминирането на българските перли, като най-често срещаните и найшироко разпространените видове се определят 8.33% от известната плекоптерна фауна.
Стенобионтният характер на перлите от категориите „рядко срещани” и „много редки”
видове е изразен чрез високите стойности на показателя на доминиране при ниска
честота на срещане.
6. Допълнените фаунистични данни за 41 вида и 11 подвида перли, разширяват
ареалите на разпространение на 28 вида и 5 подвида във водосборите на 11 български
реки. Най-благоприятни условия за развитие на българската плекоптерна фауна са в
планинския речен тип (87.04% видово разнообразие). Най-неблагоприятни са условията
в равнинния речен тип (21.3% видово разнообразие). Най-повлиян по отношение на
плекоптерната фауна в България е речен тип (RТ6) – река Дунав, от който са изчезнали
три вида (Taeniopteryx nebulosa, Oemopteryx loewii и Marthamea vitripennis).
7. Най-високо видово сходство е установено между таксономичните листи на река
Вит и река Осъм (QS=81.25%), река Места и река Струма (QS=64%) от планински тип и
между реките Ропотамо и Дяволска (QS=60.87%) и Места и Струма (QS=60.47%) от
полупланински речен тип. Плекоптерната фауна в черноморските равнинни реки и река
Дунав е с изразена самостоятелност и обособеност, която ги разграничава от
останалите равнинни речни типове и определя ниското видово сходство с тях.
8. Определящи фактори при пространственото разпределение на перлите са
субстратът, водното количество, температурата на водата, кислородната концентрация,
активната реакция на водата и надморската височина.
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 В комплекса от абиотични фактори на средата, субстратът има основно значение,
за разпределението на българската плекоптерна фауна. Най-добре представена е
литореофилната ценоза, която е предпочитана от 41% от изследваните видове.
 Най-благоприятни условия за развитие на богата плекоптерна фауна са в
диапазона между 800 m и 1500 m надморска височина. Влиянието и се изразява в
наличието или отсъствието на подходящи биотопи за стенобионтните видове.
Вертикалният градиент на локалитетите на перлите е обвързван с корелационна
значимост със субстрата, температурата на водата, водното количество, рН,
кислородната концентрация и сапробността.
 Най-благоприятни условия за развитие на българската плекоптерна фауна са
речни участъци със средно-месечна температура на водата – 14°С, речен дебит до 15.00
m3/s, неутрална до алкална реакция на водата (7.4 – 8.3), кислородни концентрации
между 8.1 mg/l и 12 mg/l и олигосапробия (SR=60-80). С най-голям относителен дял
сред перлите са мезотермните видове (73%) и полиоксибионтите (55%).
 Плекоптерната фауна се повлиява от органичното натоварване, поради което тя е
слабо представена в органично натоварени речни екосистеми. Зависимостта и от
динамиката на перманганатната окисляемост, БПК5 и биогените има косвен характер и
отразява по-скоро преферендума на отделни видове към определен кислороден
диапазон, свързан със сапробните условия.
9. Потвърждава се тясната връзка между кислородното съдържание и сапробните
условия при разпределението на плекоптерния комплекс, което намира израз в
сапробните валенции на видовете. Налице е закономерна тенденция към намаляване на
видовото разнообразие на перлите по сапробния градиент, като резултат от тяхната
висока чувствителност. Животът на голяма част от перлите е свързан с чистите – ксенои олигосапробни води. При β-мезосапробия броят на видовете рязко намалява, а αмезосапробия се понася от най-еврибионтните потамофилни видове от род Leuctra
10. Сложната връзка и взаимодействие между абиотичните фактори и адаптивните
биологични механизи на перлите са в основата на тяхното разпределение. Обвързани в
едно със сапробността, се предлагат характерни комплекси биоиндикаторни видове,
които могат да се използват за определяне на сапробността на водите:
 за ксеносапробни води – A. dichroa, A. borealis и P. pallida;
 за ксено-олигосапробни – Ch. tripunctata tripunctata, I. buresi, I. tripartita tripartita,
L. prima, N. uncinata, P. bipunctata, P. marginata, P. intricatus, P. auberti, P. montana и T.
hubaulti;
 за олигосапробни – A. triangularis, B. ventralis, B. beali beali, B. seticornis, B. risi, C.
bifrons, D. cephalotes, D. megacephala, L.hippopus, L. hirsuta, L. inermis, L. major, L. nigra,
N. flexuosa, P. microcephalus, P. intricata intricata, P. praecox praecox и S. neglecta;
 за олиго-β-мезосапробни – I. nubecula, I. grammatica, L. fusca fusca, L.
pseudosignifera, N. cinerea cinerea, N. marginata, P. abdominalis, P. nitida и T.
schoenemundi;
 за β-мезосапробни – I. obscura.
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VII. ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Приноси с научен характер
1. Представената работа е първото обобщаващо изследване на българската
насекомна фауна от разред Plecoptera (Insecta). Установен е състава на плекоптерната
фауна, което дава възможност да се изработи пълен съвременен каталог на перлите в
България. Уточнен е таксономичният статус за 6 вида и 2 подвида, а други седем вида
са отнесени към подвидовата група. Установен е един нов подвид (Brachyptera beali
beali Navás, 1923) за фауната на България. Намерени са нови находища за 28 вида и 5
подвида перли, с което се допълват нови данни за ареалите на тяхното разпространение
в България.
2. Зоогеографската класификация на българските перли, дава основание да се
установи съвременното състояние на ендемичните и редките съобщества от разред
Plecoptera в България, което наброява 32 ендемита и 38 редки вида.
3. Представена е първата комплексна екологична оценка на разред Plecoptera,
която установява разпределението им по типове субстрат, надморска височина,
основни хидрологични и физикохимични парамери в условията на българските речни
зооценози.
Приноси с научно-приложен характер
1. За първи път е направена цялостна оценка на природозащитния статус на
перлите от България. Осемдесет и шест вида са отнесени към категориите и критериите
на IUCN. Пълният фаунистичен анализ на плекоптерната фауна ни дава основание, да
препоръчаме да се включат 27 вида от категориите „регионално изчезнали” (RE) и
“критично застрашени” (CR) в Червената книга на България.
2. Анализирано е разпространението на перлите по екорегиони и речни типове
съгласно изпълнението на изискванията на Водната Директива при определяне на
типологията и границите на водните тела в България. Допълнена е нова научна
информация относно разпространението на 41 вида и 11 подвида. Установен е
качествения и количествения състав на плекоптерния комплекс, както и
консервационната значимост на всеки речен тип от България.
3. Представени са актуални карти (атлас) на разпространението на видовете от
разред Plecoptera в България, съгласно международната картографска система UTM,
което позволява съвместимост на данните с тези от европейските страни.
4. За 36 вида и 7 подвида от разред Plecoptera е определен индикаторния им
потенциал за установяване сапробното състояние на реките в България. От тях 3 вида и
1 подвид (Chloroperla tripunctata tripunctata, Dinocras megacephala, Leuctra
pseudosignifera и Perla pallida) са нови биоиндикатори, а за 8 вида и 2 подвида се
съобщават нови данни за сапробната им индикаторна характеристика. За 13 вида и 3
подвида перли е направена корекция на сапробните валенции.
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Composition, distribution and ecology of Plecoptera (Insecta) in Bulgaria
(Summary of PhD thesis)
This work presents the first generalized research on species composition, distribution
and ecology of the stonefly fauna (Plecoptera: Insecta) in Bulgaria. The first UTM grid
mapping of species distribution and evaluation of the protection status of all stoneflies were
made. Bulgarian stoneflies fauna includes 108 taxa (91 species and 17 subspecies), belonging
to 23 genera and 7 families. Brachyptera beali beali (Navás, 1923) is new to the Bulgarian
fauna. Furthermore, 33 species are new to the fauna of different regions and rivers. Stoneflies
are the most sensitive order of aquatic insects. The current status of endemic and rare
stoneflies communities in Bulgaria includes 10 Bulgarian, 22 Balkan endemics and 38 rare
species. One species is regionally extinct (RE) from the country, 26 – critically endangered
(CR), 10 – endangered (EN) and 18 are vulnerable (VU). From a zoogeographical point of
view, the Bulgarian stoneflies fauna is determined by Palaearctic and European species
(63.89%) and its local character – by endemics (29.6%).
This survey also contains information on the general distribution, the zoogeographic
affinities and environmental preferences of the stonefly species in Bulgarian ecoregions and
river types. The highest species diversity (87.04%) has been determined in the montane areas,
while the poorest species diversity – in the plane areas (21.3%). The greatest similarity was
found between the stoneflies communities in montane and submontane areas.
The correlations of stoneflies species with corresponding environmental data were
analyzed using different statistical analyses – PCA, CA, RDA, ANOVA and Pearson
correlation. A large majority of environmental factors showed significant correlations, but the
strongest were those with the substrate types, altitude, temperature, river flow and oxygen
content. Plecoptera species require clean, cool, well-oxygenated water and prefer stone or
gravel substrate in epi- and metarhithral zones (between 800 m and 1500 m a. s. l.). Stoneflies
are used as good indicators of water purity.
Faunistic and environmental information of the Bulgarian stoneflies, as a part of
European freshwater taxa is valuable in the development and testing of integrated assessments
of environmental quality and integrity of freshwater ecosystems in Europe.

38

