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Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в библиотеката на
ИБЕИ при БАН, База 1.
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Автореферат
І. УВОД
Еднодневките са най-старите съществуващи крилати насекоми. Те водят началото
си отпреди 280-350 млн. год. – от карбон и перм. Съвременните Ephemeroptera са
широко разпространени, като към момента са описани над 3000 вида, принадлежащи
към 400 рода и 42 семейства. Богатото им видово разнообразие, биология, екология,
широко разпространение и високата плътност на популациите, определят ключовата им
роля в състава на дънните съобщества. От друга страна, замърсяването на реките и
езерата, причинено от антропогенно въздействие с различен характер, влияе негативно
не само върху плътността на популациите при отделните видове, но също така и върху
съобществата им като цяло. В резултат на чувствителността си към степента на
замърсяване, по-стенобионтните еднодневки се използват с успех като биоиндикатори
за определяне качеството на водите. Тези аспекти определят основните направления в
изучаването на разред Ephemeroptera понастоящем: установяване на видовия състав в
регионален и световен мащаб, проучване на биологичните и екологичните особености
на отделните видове, и използването им за целите на биологичния мониторинг.
Голямото количество фаунистична и екологична информация за разред Ephemeroptera в
България, налага необходимостта тя да бъде систематизирана, анализирана и обобщена,
което ще направи възможно използването £ за научни и научно-приложни цели.
ІІ. ЛИТЕРАТУРЕН ПРЕГЛЕД
В Литературния преглед са разгледани проучванията върху разреда в световен
мащаб, като е обърнато внимание конкретно на 3 основни аспекта в изучаването на
Ephemeroptera, а именно: таксономично-фаунистичните изследвания, проучванията
върху екологичните особености на еднодневките и биоиндикаторния им потенциал.
Направен е подробен преглед на фаунистичните изследвания върху разреда в
България, в резултат на които страната ни се нарежда сред най-добре проучените в
Европа. Отчетен е приносът на българската хидробиологична школа от втората
половина на 20 в. в изучаването на видовия състав на дънните зооценози на
българските реки, в т.ч. и на разред Ephemeroptera като част от бентосните съобщества,
както и за натрупването на ценна екологична информация за хидробионтите. В
резултат са налице значителен брой лимносапробни биоиндикатори от основни групи
на макробезгръбначната фауна, намиращи приложение в биологичното окачествяване
на водите.
Така направеният литературен преглед конкретизира и някои насоки за бъдещи
изследвания, а именно – осъвременяване и допълване на фаунистичните данни от послабо изучени райони в България; целенасочено проучване на екологичните особености
на представителите на разреда с оглед актуализиране на индикаторната им стойност и
използването им в системата за биологичен мониторинг, както и за опазване на
разнообразието на разреда, вкл. редките и застрашени от изчезване видове.
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ІІІ. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Целта на дисертационния труд е въз основа на систематизиране и обобщаване на
наличните (собствени и литературни) фаунистични и екологични данни, да се направи:
 съвременен преглед на състава на разред Ephemeroptera (Insecta) в България;
 характеристика на разпространението и екологията на неговите представители.
За постигането £ са поставени следните конкретни задачи:
1. Актуализиране на номенклатурния списък на известните видове в България;
2. Анализ на разнообразието на разред Ephemeroptera от фаунистична гледна
точка;
3. Цялостна зоогеографска класификация на ефемероптерната фауна;
4. Анализ на разпространението на видовете по водосборни области и речни зони;
5. Характеристика на разпределението на еднодневките в зависимост от основни
фактори на средата;
6. Актуализиране на сапробното значение на видовете - биоиндикатори за
определяне на сапробното състояние на водите;
7. Създаване на електронна база от фаунистични и екологични данни за разред
Ephemeroptera.
ІV. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
1.Материали
Представеният и анализиран в дисертацията материал обхваща 3817 сбора от 1245
находища от водоеми в трите главни водосбора на територията на България (Табл. 3), а
общият брой на обработените материали възлиза на 104243 екз. (вкл. la, subi, i).
2. Методи
2.1. Събиране и обработка на биологичния материал
Ларвният материал от разред Ephemeroptera е част от макрозообентосни проби,
събирани по утвърдени 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 macro-invertebrates (ISO
7828:1985); EN 28265:1994 Water quality - Design and use of quantitative samplers for
benthic macroinvertebrates on stony substrata in shallow freshwaters (ISO 8265:1988);
Адаптиран вариант на методиката за мултихабитатно пробонабиране, изпълнявана в
съответствие с приложените стандарти (Cheshmedjiev et al., 2011).
Възрастните екземпляри са събирани в повечето случаи с ентомологичен сак чрез
улавяне на летящи насекоми, чрез т. нар. „косене” или „изтръскване” на клони от
крайбрежната растителност и/или попаднали в сборове със светлинни ловилки.

Автореферат
Материалът от Ephemeroptera е фиксиран на място с 4% разтвор на формалин
и/или етилов алкохол (95⁰), а след детерминация се съхранява в 80 %-ен разтвор на
етилов алкохол.
Таблица 3. Разпределение на находищата и сборовете по реки и поречия
Реки/Поречия
Брой находища Брой сборове
Дунав и влажни зони
50
98
поречие Нишава
7
10
Тополовец
3
6
поречие Войнишка
6
13
Видбол
4
10
Арчар
7
11
Скомля
3
5
поречие Лом
26
97
поречие Цибрица
16
27
поречие Огоста
59
110
поречие Искър
144
393
поречие Вит
41
165
поречие Осъм
48
192
поречие Янтра
61
151
поречие Русенски Лом
6
10
Черноморски Добруджански реки
6
8
Варненско-Белославски реки
12
14
поречие Камчия
69
136
Двойница
6
9
Средецка
4
5
Факийска
6
21
Ропотамо
8
26
Дяволска
3
9
Караагач
7
10
поречие Велека
21
108
Малки реки
6
6
поречие Тунджа
63
203
поречие Марица
210
762
поречие Арда
47
111
поречие Струма
171
660
поречие Места
59
351
Рила пл. – езера и оттоци
22
24
Пирин пл. - езера и оттоци
10
12
Родопи пл. - езера и потоци
19
26
Езера и язовири
15
18
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Материалът от Ephemeroptera е фиксиран на място с 4% разтвор на формалин
и/или етилов алкохол (95⁰), а след детерминация се съхранява в 80 %-ен разтвор на
етилов алкохол.
Детерминацията е извършвана по видово-специфични морфологични белези на
ларвите и възрастните насекоми с помощта на оригиналните описания на видовете или
по определителни таблици.
Фаунистичният списък представя в систематичен ред видовете с тяхното
валидно наименование, оригиналното име, с което е описан видът, последната
родово/подродово/видова комбинация (а в някои случаи и предишни, с които той е
съобщаван у нас); хронологичен списък на по-известните синоними и авторът/авторите
на първото съобщение за страната в стадий ларва (la) и/или имаго (i).
Разпространението на видовете в България е дадено със справка за известните
находища на вида (река/езеро/язовир и пункт), датата на сбора и количеството
събрани/уловени екз., и онагледено с карти. За подложка е използвана UTM-карта с
речната мрежа на България (Фиг. 1), като с точки са обозначени находищата за всеки
вид: с червен цвят - намирани преди 1990 г., а с черен – след 1990 г. Картите на
разпространението са изготвени с помощта на програмата Adobe Photoshop CS.
Географското разпространение в Европа е по Puthz (1978), Fauna Europaea, version
2.6, http://www.faunaeur.org/, или съвременни публикации за намирането на видовете. С
оглед пълнота на фаунистичния и зоогеографски анализ, известните за България видове
от сем. Baetidae са включени в списъка, но без данни за тяхното разпространение и
количество.

Фигура 1. UTM Карта на България с речната мрежа
Номенклатурата е по Bauernfeind & Soldan (2012), като подродовете и видовете
са подредени по азбучен ред. Разпределението на видовете от р. Rhithrogena по групи и
подгрупи следва Tomka & Rasch (1993).

Автореферат
Зоогеографската категоризация е по Jacob (1972) и Haybach & Jacob (2010).
Включва всички съобщени за България eднодневки и се базира на съвременните
познания за ареалите им.
Във фигурите, таблиците и приложенията имената на видовете са дадени с код комбинация от първите 4 букви на родовото и първите 3 букви на видовото име.
Изключение е видът Ecdyonurus subalpinus, чийто код включва 3 букви от родовото и 4
– от видовото име (Ecds uba), с цел да не съвпада с кода на Ecdyonurus submontanus
(Ecdy sub).
2.2. Хидроморфологичен и хидрохимичен анализ
Оценката на абиотичните фактори е извършена на базата на стойности за хидроморфологичните, физични и хидрохимични показатели, при които са намирани видове
от разреда. За нуждите на анализа са използвани стойности/характеристики на следните
показатели на водната среда: хидроморфологични: субстрат и скорост на течението (Q
m3/s); физични: температура на водата (TоС); хидрохимични: кислородни показатели
– разтворен кислород (O2, mg/l), кислородно насищане (O2, %), перманганатна
окисляемост (KMnO4, mg/l) и биохимична потребност от кислород (БПК5); активна
реакция (рН); обща твърдост (dH); йонен състав (Ca2+, Mg2+, SO4+2-); биогени - нитрити
(NO2), нитрати (NO3), амоний (NH4), фосфати (PO4).
Физичните и хидрохимични параметри са определяни в съответствие с утвърдени
стандарти.
Стойностите на нормираните в Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. показатели са
сравнени с пределната норма за „добро” екологично състояние за Равнинни типове
реки, дадени в същата наредба.
2.4. Обработка на резултатите
Методи на биологичен анализ
Анализирани са биотичните показатели видов състав (бр. видове, S) и обща
относителна численост (бр. екз., N). За анализиране честотата на всеки вид е използван
методът за Доминантен анализ на De Vries (1937) (по Русев, 1993).
Сравнението между видовия състав на отделните реки и поречия в трите главни
водосбора на България е направено посредством коефициента за Видово сходство по
Sörensen (1948).
Структурна характеристика
Видовата структура на ефемероптерните съобщества във водоемите от трите
главни водосбора в България е оценена чрез следните показатели: 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).
Сапробиологичен индекс по Rothschein (1962)
За анализиране на разпределението на еднодневките в лимносапробните зони и
определянето на индикаторния потенциал е използван сапробиологичния индекс на
Zelinka & Marvan (1961), с модификацията на Rothschein (1962).
Статистически методи
Статистическата обработка на данните е извършена с помощта на програмните
продукти: STATISTICA (Statsoft Inc., 2001), PRIMER 6 (Clarke, Warwick, 2001) и CANOCO
4.5 (ter Braak, Smilauer, 2002).
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Статистическите величини: средноаритметична стойност, медиана, минимум,
максимум и стандартно отклонение на абиотичните показатели и сапробиологичния
индекс (SR) са получени посредством вариационен анализ.
Като мярка за връзката между две променливи, параметричната корелация по
Pearson (r) е приложена за сравнение между измененията в стойностите на основни
абиотични (фактори на средата) и биотични (брой видове и относителна численост)
показатели. За някои от моделите е изчислен коефициентът на детерминация (R2). На
регресия са подложени само тези модели, чийто корелационни зависимости са
статистически значими.
За графичното представяне на видовото сходството по Sörensen (1948) са
използвани многовариантните статистически методи: клъстерен анализ по метода
UPGMA (Unweighted Pair-Group Method with Arithmetic Mean); многомерен MDS
анализ (Multi Dimensional Scaling plot). Биотичните данни (брой индивиди от всеки
вид) са преобразувани и от тях е конструирана матрица на сходство в различни типове
субстрат, в отделните интервали на температурата на водата (⁰С) и кислородното
съдържание (O2, mg/l) по метода на Bray-Curtis (Bray-Curtis similarity matrix).
Клъстерен анализ (Ward’s method) е използван при групирането на видовете на
базата на тяхното присъствие или отсъствие в различни речни зони. Разпределението на
видовете по типове субстрат статистически е оценено по метода на еднофакторен
(ANOVA) дисперсионен анализ.
Индикаторното значение на еднодневките в различните сапробни степени е на
база обработена извадка за разпределението на всеки вид в петте лимносапробни зони.
Изчислено е Гаусовото разпределение на 22 вида, а за други 37 е дадена сапробна
характеристика.
Многовариантни статистически анализи
Каноничен кореспондентен анализ (Canonical Correspondence Analysis-CCA) (ter
Braak, 1986; 1995; ter Braak & Verdonschot, 1995) е използван, за да се установи
взаимната връзка между числеността на еднодневките и различни фактори на средата параметрични (надморска височина, температура на водата, количество на разтворен
кислород и кислородно насищане, нитрити, нитрати, амониеви йони и сапробиологичен
индекс) и непараметрични (речно зониране и характер на дънния субстрат).
V. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
1. Анализ на фаунистичните данни
До момента в България са установени общо 15 семейства с 32 рода, 21 подрода и
116 вида от разред Ephemeroptera. От тях, 56 вида са съобщени като ларви и възрастни,
57 – само като ларви и 3 – като имаго. В настоящия труд 7 вида се съобщават за първи
път за страната в стадий имаго (Siphlonurus (S.) aestivalis, S. (S.) armatus, Ecdyonurus (E.)
insignis, E. (H.) subalpinus, Electrogena mazedonica, Rhithrogena loyolaea, Habroleptoides
confusa), 5 вида – в стадий ларва (Ecdyonurus (H.) zelleri, Rhithrogena diaphana, Rh.
iridina, Thraulus thraker, Serratella ikonomovi), 1 вид - като ларва и имаго (Ecdyonurus
(E.) starmachi) (Табл. 1).
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ТАБЛИЦА 1. Списък на установените в България еднодневки (Легенда: *- видове,
установени по ларва и имаго ; ** - само по ларва; ***- само по имаго).
№
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.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Вид
*Ameletus inopinatus Eaton, 1887
*Metreletus balcanicus (Ulmer, 1920)
*Siphlonurus (Siphlonurus) aestivalis (Eaton, 1903)
*Siphlonurus (S.) armatus (Eaton, 1870)
*Siphlonurus (S.) lacustris (Eaton, 1870)
*Ametropus fragilis Albarda, 1878
**Baetis (Acentrella) sinaicus Bogoescu, 1931
**B. (B.) alpinus (Pictet, 1843)
**B. (B.) melanonyx (Pictet, 1843)
**B. (B.) buceratus Eaton, 1870
**B. (B.) nexus Navás, 1918
*B. (B.) fuscatus (Linnaeus, 1761)
**B. (B.) scambus Eaton, 1870
**B. (B.) lutheri Müller-Liebenau, 1967
**B. (B.) vardarensis Ikonomov, 1962
**B. (B.) pavidus Grandi, 1949
**B. (B.) macani Kimmins, 1957
**B. (B.) tracheatus Keffermüller & Machel, 1967
**B. (B.) vernus Curtis, 1834
**B. (Labiobaetis) atrebatinus Eaton, 1870
*B. (L.) balcanicus Müller-Liebenau & Soldan, 1981
**B. (L.) tricolor Tshernova, 1928
**B. (Nigrobaetis) muticus (Linnaeus, 1758)
**B. (N.) niger (Linnaeus, 1761)
**B. (Rhodobaetis) gemellus Eaton, 1885
*B. (Rh.) rhodani (Pictet, 1843)
**Baetopus (R.) tenellus (Albarda, 1878)
**Centroptilum luteolum (Müller, 1776)
*Cloeon (Cloeon) dipterum (Linnaeus, 1761)
**Cl. (Cl.) inscriptum Bengtsson, 1914
**Cl. (Similicloeon) praetextum Bengtsson, 1914
**Cl. (S.) simile Eaton, 1870
*Procloeon (Procloeon) bifidum (Bengtsson, 1912)
**Pr. (Pseudocentroptilum) nana (Bogoescu, 1951)
**Pr. (Ps.) pennulatum (Eaton, 1870)
**Pr. (Ps.) pulchrum (Eaton, 1885)
**Procloeon (Ps.) unguiculatum (Tshernova, 1941)
**Isonychia (Isonychia) ignota (Walker, 1853)
**Oligoneuriella pallida (Hagen, 1855)
**O. polonica Mol, 1984
*O. rhenana (Imhoff, 1852)
*Ecdyonurus (Ecdyonurus) aurantiacus (Burmeister, 1839)
**E. (E.) dispar (Curtis, 1834)
*E. (E.) insignis (Eaton, 1870)
*E. (E.) macani Thomas & Sowa, 1970

Код
Amel ino
Metr bal
Siph aes
Siph arm
Siph lac
Amet fra
Baet sin
Baet alp
Baet mel
Baet buc
Baet nex
Baet fus
Baet sca
Baet lit
Baet var
Baet pav
Baet mac
Baet tra
Baet ver
Baet atr
Baet bal
Baet tri
Baet mut
Baet nig
Baet gem
Baet rho
Baet ten
Cent lut
Cloe dip
Cloe ins
Cloe pra
Cloe sim
Proc bif
Proc nan
Proc pen
Proc pul
Proc ung
Ison ign
Olig pal
Olig pol
Olig rhe
Ecdy aur
Ecdy dis
Ecdy ins
Ecdy mac
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46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

***E. (E.) russevi Braasch & Soldan, 1985
*E. (E.) starmachi Sowa, 1971
*E. (E.) submontanus Landa, 1969
**E. (E.) torrentis Kimmins, 1942
*E. (E.) venosus (Fabricius, 1775)
**E. (Helvetoraeticus) carpathicus Sowa, 1973
**E. (H.) epeorides Demoulin, 1955
*E. (H.) helveticus (Eaton, 1883)
**E. (H.) picteti (Meyer-Dür, 1864)
*E. (H.) subalpinus Klapálek, 1907
*E. (H.) vitoshensis Jacob & Braasch, 1984
**E. (H.) zelleri (Eaton, 1885)
*Electrogena affinis (Eaton, 1887)
*Electrogena lateralis (Curtis, 1834)
*E. mazedonica (Ikonomov, 1954)
**E. quadrilineata (Landa, 1969)
**Heptagenia (Dacnogenia) coerulans Rostock, 1878
*H. (H.) flava Rostock, 1878
*H. (H.) longicauda (Stephens, 1836)
*H. (H.) sulphurea (Müller, 1776)
**H. (Kageronia) fuscogrisea (Retzius, 1783)
*Epeorus (E.) assimilis Eaton, 1885
**E. (I.) alpicola (Eaton, 1871)
*E. (I.) yougoslavicus (Šamal, 1935)
*Rhithrogena bulgarica Braasch, Soldan & Sowa, 1985
*Rh. diaphana Navás, 1917
**Rh. marcosi Alba-Tercedor & Sowa, 1987
**Rh. savoiensis Alba-Tercedor & Sowa, 1987
*Rh. thracica Sowa, Soldan & Braasch, 1988
**Rh. hybrida Eaton, 1885
**Rh. podhalensis Sowa & Soldan, 1986
*Rh. loyolaea Navás, 1922
*Rh. braaschi Jacob, 1974
**Rh. carpatoalpina Klonowska, Olechowska, Sartori & Weichselbaumer, 1987
*Rh. iridina (Kolenati, 1859)
*Rh. semicolorata (Curtis, 1834)
*Rh. buresi Sowa, 1973
***Rh. jacobi Braasch & Soldan, 1988
*Choroterpes (Choroterpes) picteti (Eaton, 1871)
*Thraulus thraker Jacob, 1988
*Habroleptoides confusa Sartori & Jacob, 1986
*H. umbratilis (Eaton, 1884)
*Habrophlebia eldae Jacob & Sartori, 1984
*H. fusca (Curtis, 1834)
*H. lauta Eaton, 1884
*Paraleptophlebia cincta (Retzius, 1783)
**P. lacustris Ikonomov, 1962
*P. submarginata (Stephens, 1836)
**P. werneri Ulmer, 1920

Ecdy rus
Ecdy sta
Ecdy sub
Ecdy tor
Ecdy ven
Ecdy car
Ecdy epe
Ecdy hel
Ecdy pic
Ecds uba
Ecdy vit
Ecdy zel
Elec aff
Elec lat
Elec maz
Elec qua
Hept coe
Hept fla
Hept lon
Hept sul
Hept fus
Epeo ass
Epeo alp
Epeo you
Rhit bul
Rhit dia
Rhit mar
Rhit sav
Rhit thr
Rhit hyb
Rhit pod
Rhit loy
Rhit bra
Rhit car
Rhit iri
Rhit sem
Rhit bur
Rhit jac
Chor pic
Thra thr
Habr con
Habr umb
Habr eld
Habr fus
Habr lau
Para cin
Para lac
Para sub
Para wer
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95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113..
114.
115.
116.

*Ephemera (Ephemera) danica Müller, 1764
*E. (E.) lineata Eaton, 1870
*E. (E.) vulgata Linnaeus, 1758
*Palingenia longicauda (Olivier, 1791)
*Ephoron virgo (Olivier, 1791)
*Potamanthus luteus (Linnaeus, 1767)
*Ephemerella ignita (Poda, 1761)
*E. maculocaudata (Ikonomov, 1961)
**E. mesoleuca (Brauer, 1857)
*E. mucronata (Bengtsson, 1909)
**E. notata Eaton, 1887
**Serratella ikonomovi (Puthz, 1971)
**Torleya major (Klapalek, 1905)
**Brachycercus harrisella Curtis, 1834
**Cercobrachys minutus (Tshernova, 1952)
*Caenis horaria (Linnaeus, 1758)
**C. luctuosa (Burmeister, 1839)
**C. macrura Stephens, 1835
*C. pseudorivulorum Keffermüller, 1960
**C. rivulorum Eaton, 1884
**C. robusta Eaton, 1884
**Neoephemera maxima (Joly, 1870)

Ephe dan
Ephe lin
Ephe vul
Pali lon
Epho vir
Pota lut
Ephe ign
Ephe mac
Ephe mes
Ephe muc
Ephe not
Serr iko
Torl maj
Brac har
Cerc min
Caen hor
Caen luc
Caen mac
Caen pse
Caen riv
Caen rob
Neoe max

Най-богато на видове е сем. Heptageniidae (42), следвано от Baetidae (31) и
Leptophlebiidae (11). Останалите семейства са представени с до 10 вида, а 6 от тях –
само с по един вид (Фиг. 2).
С най-голямо разнообразие от видове e род Baetis (20), което предопределя и
повсеместното му разпространение. Следват родовете Ecdyonurus и Rhithrogena,
представени съответно с 16 и 14 вида.
Според броя на известните им находища в страната, видовете могат да бъдат
групирани най-общо в следните категории:
- масови видове (5% от известните за страната) – включва повсеместно срещащи
се еднодневки с повече от 200 находища и честота на срещане за всеки един от тях
pF>15%;
- широко разпространени – към тази група се отнасят 7 вида (8%), които са
намерени в голям брой находища (100÷200) и имат pF от 5÷10%;
- умерено разпространени (с 16÷100 находища) – в тази група попадат 29 вида
(34%);
- ограничено разпространени (с 4÷15 находища) – тази категория обхваща найголям брой еднодневки - 34 вида (40%);
- локално разпространени, известни с до 3 находища – това е най-малката група,
в която попадат 11 вида (13%), предимно новоустановени, изключително редки или
еднодневки, известни само с находището, където са били съобщени първоначално.
Нови представители за българската фауна
От установените 32 рода, един е нов за България - род Serratella Edmunds, 1959
(Ephemerellidae), а от 116-те вида, 3 са нови - Ecdyonurus (E.) starmachi Sowa, 1971a,
Ecdyonurus (H.) zelleri (Eaton, 1885) и Serratella ikonomovi (Puthz, 1971).

Янка Пресолска, 2014

Polymitarcyidae Potamanthidae
Neoephemeridae
1%
1%
1%
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Siphlonuridae
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2%
2%
6%
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7%
Ametropodidae
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1%
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27%
Heptageniidae
36%

Leptophlebiidae
9%

Isonychiidae
1%
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2%

Фигура 2. Дял на семействата от разред Ephemeroptera в България (в %).
Нови представители за българската фауна
От установените 32 рода, един е нов за България - род Serratella Edmunds, 1959
(Ephemerellidae), а от 116-те вида, 3 са нови - Ecdyonurus (E.) starmachi Sowa, 1971a,
Ecdyonurus (H.) zelleri (Eaton, 1885) и Serratella ikonomovi (Puthz, 1971).
Ендемични и редки видове с консервационна значимост
Ендемични видове
Базирайки се на резултатите от настоящото изследване, като ендемични се
определят следните 11 вида:
- Балкански ендемити: Ecdyonurus (H.) epeorides, Ecdyonurus (H.) vitoshensis,
Electrogena mazedonica, Rhithrogena braaschi, Rh. bulgarica, Paraleptophlebia lacustris;
- Регионални ендемити: Rhithrogena thracica, Rh. buresi, Ecdyonurus (E.) russevi;
- Локални ендемити: Thraulus thraker, Rhithrogena jacobi.
Понастощем ендемичните видове представляват 9,48 % от ефемероптерната фауна в
страната.
Редки видове
От известните 116 вида, като „редки” (стенотопни) за територията на България
могат да се определят 25, а 10 от тях не са намирани след 1990 г. Относителният дял на
редките еднодневки възлиза на 21,55%.
Зоогеографски преглед
Поради оскъдни данни за границите на ареала им, 5 вида (4,31%) не са категоризирани.
Останалите 111 вида са отнесени към 18 зоогеографски категории, групирани в 7
зоогеографски комплекса (Фиг. 9):
 Сибирски комплекс – обхваща 33 вида (28,45%) от 2 зоогеографски
категории: евросибирски хоротип (EUSI) и амуросибирски хоротип (ASI).
 Тундрален комплекс – обхваща предимно студенолюбиви видове. В
България е представен с два вида (1,72%) – по един от тундрално-бореален (TUNBO)
и тундрален хоротип (TUN).
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 Понтийски (циркумпонтийски) комплекс – обхваща видове с
околочерноморски ареал. В България е представен с 15 вида (12,93%) от 2
зоогеографски категории: понтийски (s.str.) (PON) и понтокаспийски хоротип
(PONCASP).
 Медитерански комплекс – включва видове, разпространили се в
постглациалния период в посока Централна и Северна Европа и обитаващи предимно
водоеми в равнинни и/или планински и предпланински райони. В България комплексът
е представен с 33 вида (28,45%) от следните зоогеографски категории: медитерански
(s. str.) (MED); холомедитерански (HOLMED); понтомедитерански (PONMED);
атлантомедитерански (ATLMED) и северномедитерански хоротип (NORMED).
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Фигура 9. Разпределение на еднодневките по зоогеографски категории.
 Монтано-медитерански комплекс – 16 вида еднодневки (13,79%) се
отнасят към следните категории: монтано-медитерански (s. str.) (MM); карпатски
(CARP); западноалпийски хоротип (WESTALP).
 Палеарктичен комплекс – включва само един вид (0,86%) от
транспалеарктичен хоротип (TRPAL).
 Ендемичен комплекс – обхваща 11 вида (9,48%) от ендемичните категории:
Балкански (BALC); Регионални (REG) и Локални ендемити (LOC).

Фигура 10. Разпределение на ефемероптерната фауна в България по зоогеографски
комплекси.
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Широко застъпени и с еднакъв дял (28,45%) са сибирският и медитерански
комплекси. По-слабо са представени монтано-медитеранският и понтийският, но заедно
с първите два, те определят облика на ефемероптерната фауна в България. Поради
ниското ниво на ендемизъм, локалният характер на ефемероптерната фауна в страната е
по-слабо изразен (Фиг. 10).
2.Разпространение на разред Ephemeroptera
2.1. По водосборни басейни
Анализирано е разпространението на еднодневките в главните водосборни
области на България. В Дунавския водосбор са установени 74 вида, като само 13 от тях
са най-често срещани и характеризиращи облика на съобществата, докато останалите
61 вида са намирани значително по-рядко. С най-голямо видово богатство се отличава
поречие Искър (51 вида), следвано от Вит (43), Янтра (39), Осъм (36), Огоста (30) и Лом
(25). Реките с по-малки водосбори (Скомля, Тополовец, Видбол и Цибрица) са
представени с до 10 вида (Фиг. 11). Съгласно честотата им на срещане, еднодневките от
Дунавския водосбор се отнасят към 4 категории: най-често установявани (pF>10%) са 6
вида (E. ignita, C. macrura, E. assimilis, E. danica, P. luteus и H. confusa); умерено
срещащи се (pF= 5÷10%) са 7 вида (H. lauta, E. mucronata, Ch. picteti, P. submarginata,
O. rhenana, H. flava и E. dispar); рядко срещащи се (pF=1÷5%) са 17 вида; много редки
(с pF<1%) – 44 вида.
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Фигура 11. Брой установени видове от разред Ephemeroptera във водоеми от Дунавския
водосборен басейн
В Черноморския водосбор са установени общо 56 вида от разр. Ephemeroptera.
Най-богати са поречията на реките Камчия и Велека (с по 37 вида), следвани от р.
Факийска (20 в.). С равен брой (по 13 в.) са реките Ропотамо, Дяволска и Караагач,
докато останалите проучвани водоеми са представени с по-малко от 10 вида (Фиг. 13).

Автореферат

37

40

37

30

20

20
10

6

9
3

13 13 13
6

5

4

0

Фигура 13. Брой установени видове от разред Ephemeroptera във водоеми от
Черноморския водосборен басейн
Най-често установявани (pF>10%) и с многочислени популации са E. ignita, C.
macrura, O. rhenana, E. mazedonica и E. danica, като първите 3 вида имат най-високата
обща относителна численост за целия водосбор; умерено срещащи се (pF=5÷10%) са 7
еднодневки (I. ignota, H. flava, E. assimilis, T. major, P. submarginata, H. lauta и Ch.
picteti); категориите редки (pF=1÷5%) и много редки (pF<1%) са представени с по 22
вида. За еднодневките I. ignota, O. palida, O. polonica, H. longicauda, C. robusta, Rh.
marcosi и E. (H.) vitoshensis) е характерна много висока численост, която определя
доминантния им характер в съобществата, докато останалите видове са установявани с
малобройни популации, а някои от тях – в единичен случай и/или единични
екземпляри.
За Егейския водосбор са съобщени 75 вида еднодневки от почти всички известни
за страната семейства. С най-много таксони са поречията на Марица и Струма (по 57
в.), следвани от тези на Места (44), Тунджа (43) и Арда (37). Проучваните езера, оттоци
и малки поточета в планините Рила, Пирин и Родопите са по-бедни във видово
отношение и броят на установените еднодневки в тях е значително по-малък (между 8
и 14 в.) (Фиг. 15).
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Фигура 15. Брой установени видове от разред Ephemeroptera във водоеми от Егейския
водосборен басейн
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Сравнението на видовия състав на проучените реки и поречия извежда по-високи
стойности на коефициента за видово сходство (QS) при реки със сходни
средномногогодишни водни количества; с близки хидрологични и хидроморфологични
характеристики и/или между по-големите приточни системи.
2.1.4. Структура на ефемероптерните съобщества
Резултатите от структурния анализ обединяват реките и поречията в няколко
групи:
 С богат и разнообразен видов състав, за които и двата показателя за видово
богатство са с високи стойности, а индексът за доминиране „c” е достатъчно нисък
(0,11÷0,19). Благоприятното състояние на съобществата от Ephemeroptera се обуславя и
от относително високата изравненост между отделните видове. С такива стойности се
отличават ефемероптерните съобщества в поречията Огоста, Вит, Янтра, Камчия,
Велека и Струма. Стойностите на структурните показатели определят сравнително
богати във видово отношение съобщества от еднодневки и в големите поречия от
Егейския водосбор, като индикират β-мезосапробни условия в голяма част от речните
участъци.
 С умерено видово разнообразие. Това е най-многобройната група и включва
Дунав, Нишава, Тополовец, Войнишка, Видбол, Лом, Осъм, Факийска, Ропотамо,
Караагач и Дяволска. Стойностите на индексите за разнообразие дават указание за победно по отношение на видовия състав съобщество, дължащо се на относителното
еднообразие на изследваните пунктове. В същото време индексите за изравненост „е” и
доминантност „с” са в съотношение, което свидетелства за благоприятни условия в
биоценозите.
 С ниско видово разнообразие – Арчар, Скомля, Цибрица, Русенски Лом,
Двойница, Средецка, Черноморски Добруджански и Варненско-Белославските реки.
Показателите за изравненост и доминиране имат близки стойности, дори в някои
случаи са в „обратна” пропорция помежду си. Подобна ситуация, но изразена в помалка степен, се наблюдава при реките Цибрица, Русенски Лом, Поречие ВарненскоБелославски реки, Двойница и Средецка поради наличието на малък брой видове с
често доминиране на по-еврибионтните от тях.
2.2. По речни зони
При анализиране на височинното разпределение на еднодневките се отчита
нарастване на видовото богатство с отдалечаване от изворите. Значително по-голямо е
то в зоните на мета- и хипоритрала, и в епи- и метапотамала (S>50 вида), за разлика от
по-слабо населените с еднодневки кренал, епиритрал, хипопотамал и литорал (Фиг. 20).
В изворните води ефемероптерните съобщества са измежду най-бедните в сравнение с
останалите участъци на водните течения. Малък брой видове намират местообитания и
в специфичните условия на литоралните участъци.
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Фигура 20. Видово богатство в различните речни зони.
В зоните на ритрала се установяват предимно реофилни и реобинтни видове. Като
характерни само за тази зона могат да се посочат р. Rhithrogena и Epeorus, но така също
и някои видове от р. Ecdyonurus и Habrophlebia. Не правят изключение с присъствието
си и някои от посочените като масови видове - E. assimilis, H. confusa, H. lauta, E.
danica, E. ignita и E. mucronata.
Еднодневките I. ignota, O. pallida, E. insignis, всички представители на р. Heptagenia, C.
picteti, E. virgo, P. luteus, E. maculocaudata и E. mesoleuca, както и повечето видове от
сем. Caenidae са сред характерните обитатели на пълноводни равнинни речни участъци
(потамал). Типичен обитател на зоната на литорала е C. robusta.
Разграничаването на специфични ефемероптерни съобщества (таксоценози) в
отделните речни зони, както и формирането на т.нар. „преходна зона” между ритрала и
потамала, харатеризираща се с по-голямо видово разнообразие, подкрепят концепциите
за последователната смяна на съобществата по надлъжния градиент.
Резултатите от клъстерния анализ, проведен възоснова на данните за надлъжното
разпространение на 56 вида от разр. Ephemeroptera потвърждава казаното по-горе, а
именно, че видовото богатство нараства по надлъжния градиент (Фиг. 21). На
дендрограмата добре обособени са два основни клъстера: А и B. Първият обхваща
еднодневки с преимуществено обитание на мета- и хипоритрала. Клъстър B е
значително по-голям и включва по-малки групи, състоящи се от два или три вида. Те са
обединени в зависимост от това, в коя подзона честотата им на срещане е най-висока.
Така напр. клъстер В1 обхваща предимно потамобионти с преимуществено обитание в
епипотамала -P. luteus, C. picteti, H. longicauda, H. coerulans и др. Изключение правят E.
dispar и E. subalpinus (с макс. pF в HRH), които попадат тук най-вероятно поради поширокия си обхват на надлъжно разпространение, включващ и метапотамала.
По подобен принцип е сформиран и клъстер В2. Най-общо той представя
ефемероптерното съобщество в т. нар. преходна зона между ритрала и потамала
(средното течение), за съществуването на която се споменава в литературата от
изследователи на водните съобщества във връзка с надлъжното зониране (Deván &
Mucinaz, 1986; Statzner & Higler, 1986 и др.). Клъстери С4, С5 и С6 представляват
комбинация от видове, обитаващи предпочитано хипоритрала в предпланински потоци
и малки реки, но така също и равнинни участъци на средно големи равнинни реки.
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Фигура 21. Дендрограма на обособени видови комплекси от Ephemeroptera по
надлъжния градиент на водните течения в България.
Почти всички видове от клъстер С4 са лептофлебиди (от р. Paraleptophlebia и
Habrophlebia), ефемериди (р. Ephemera) и електрогени (р. Electrogena), а в С5 и С6
прeобладават реобионтите от р. Ecdyonurus (подрод Ecdyonurus), Rhithrogena и
Electrogena (Heptageniidae). Всички те обитават находища с по-малка надморска
височина (HRH, EPO), в сравнение с видове от същите родове, включени в клъстер А.
Присъствието на потамалните видове O. polonica и I. ignota в С5 не е изненадващо, а
по-скоро потвърждава разнородността в съобществата на преходните зони. Последната
група (С7) включва еднодневки, характерни за долните течения на по-големите реки (E.
virgo и H. sulphurea), вкл. и стоящи водоеми (S. lacustris, C. horaria и C. robusta).
3. Анализ на разпределението на еднодневките в зависимост от основни
екологични фактори
3.1. Субстрат
Най-високи стойности на показателите видово богатство и обилие на
еднодневките се отчитат при комбинациите с преобладаващо участие на каменистия
субстрат, където се регистрира и абсолютният максимум (62 вида с 29303 екз.), а найниски - при проби от тинест и глинен субстрат, макрофити или комбинация от
изброените типове (Фиг. 24). Спецификата в предпочитания на еднодневките към един
или друг тип грунт се допълва и от съпоставеност на процентните съотношения, а
именно – високата честота на срещане в конкретен субстрат съотвества на висока
численост на вида и обратно.
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Фигура 24. Динамика на показателите брой видове (S) и обща относителна численост
(N) в зависимост от типовете субстрат (стойностите са логаритмувани, log10).
От подложените на анализ 33 вида, статистически значими зависимости са
отчетени само за 7 еднодневки. От тях единствено E. dispar показва силна връзка с
грунт с преобладаване на големи камъни, докато при останалите видове е налице
зависимост от комбинации с водещ субстрат средни и дребни по размер камъни, като
най-силно тя е изразена при S. lacustris. За C. macrura се отчита значима връзка с
тинестия и пясъчен субстат. Показателни са резултатите за C. pseudorivulorum,
извеждащи значими връзки с дънните наслаги от камъни (в по-слаба степен) и много
силно изразени (F=488,958) с разновидностите на тинесто-пясъчния субстрат.
Таблица 16. Статистически значими връзки между някои еднодневки и типа субстрат
Субстрат
n

F/p

MAL

MIL

PEL

PSA

Вид
Siph lac

38

Ecdy dis

93

Hept coe

70

Para sub

195

Caen luc

67

Caen mac

737

Caen pse

147

F
p
F
p
F
p
F
p
F
p
F
p
F
p

305,612
0,000

24,366
0,000
2,519
0,008
3,626
0,003
2,679
0,001
2,282
0,021
1,998
0,025

4,382 2,615
0,019 0,048
488,958
0,000

3.2. Скорост на течението
Резултатите от настоящия анализ потвърждават реобионтния характер на разреда
като цяло (Russev, 1991). Прилагайки класификацията на Schmedtje & Colling (1996) за
предпочитанията към определена скорост на течението се установява, че измежду
срещащите се в България еднодневки липсват лимнобионтни видове (Фиг. 27).
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Фигура 27. Процентно разпределение на срещането на 43 еднодневки в 4 класови
интервала на скорост на течението (в m/s).
Единици са лимно- към реофилните (C. robusta и C. horaria) и рео- към лимнофилните
(видовете от р. Cloeon и Centroptilum). Останалите еднодневки се отнасят към
категориите реофилни и реобионтни.
Species Richness = 2,6606 - ,6409 * Velocity
Correlation: r = -,2000
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Фигура 28. Диаграма на разсейване на видовото богатство на разр. Ephemeroptera (брой
видове) във връзка със скоростта на течението (Multiple linear regression, R2=0,0316;
F=4,79, p=0,03).
Установява се слабо изразена тенденция за намаляване на видовото богатство (бр.
видове) с повишаване на скоростта на течението над определена стойност (>1,5 m/s)
(Фиг. 28). По-богати във видово отношение са съобществата на Ephemeroptera в речни
участъци със стойности на показателя „скорост” в диапазона 0,5÷1 m/s. Получени са
сравнително ниски отрицателни коефициенти на корелация между скоростта на водния
ток и числеността на някои от масовите видове, като статистически значима е
стойността единствено за E. assimilis. Конкретните зависимости имат пряка връзка с
местообитанията на анализираните видове.
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3.3. Температура на водата
Отчетен е широк температурен диапазон, в който са регистрирани еднодневки в
България - от 0,1⁰C до 29,5⁰C. Резултатите от анализа на температурните преферендуми
извеждат като най-многочислена групата на евритермните видове, докато към топлостенотермните (термофилни) се отнася единствено C. robusta. Сравнително тесните
граници, в които е фиксирана медианата за анализираните видове – между 15 и 20⁰С,
недвусмислено показва предпочитанията им към умерени и малко по-високи стойности
на температурата на водата (Фиг. 30).
Относителната численост на видовете в различните температурни интервали варира
значително, като сумарната ú стойност за всеки диапазон отразява косвено особености
в биологията на отделните видове. В потвърждение на това е и разнопосочният
характер на взаимовръзката между температурата и обилието им. Като цяло
зависимостите са много слаби. Отрицателни стойности се отчитат при еднодневките,
обитаващи по-големи надморски височини и съответно водоеми с по-ниска ТН2О⁰С.
Статистически значими са единствено коефициентите при E. lateralis и Rh. braaschi, а
знакът/посоката на корелацията указва температурните предпочитания на всеки един от
тях.
40
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Фигура 30. Температурни граници на някои по-често срещани еднодневки в България
(n>30)
3.4. Кислородни показатели
Разтворен кислород (O2, mg/l)
Анализът на резултатите показва, че най-много еднодневки са регистрирани в
диапазона от 8,01 до 10 mg/l О2, като броят им намалява при по-ниско и по-високо
кислородно съдържание. Общата тенденция обаче, е плавното нарастване на видовото
богатство с увеличаване на кислородното съдържание до определена концентрация (Фиг.
33).
Повечето от анализираните еднодневки се отнасят към категорията
еуриоксибионти. Тенденция към стенооксибионтност се наблюдава при почти всички
представители на р. Rhithrogena, а така също и при S. lacustris и E. vulgata, като
предпочитанията им са към по-високи кислородни концентрации (10,01÷12 mg/l и
12,01÷14 mg/l). Към тази група се отнасят и по-стриктно привързаните към определени
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местообитания еднодневки, респ. с по-ограничено разпространение (напр. видове от
подрод Helvetoraeticus, P. submarginata и C. pseudorivulorum).
r=0,111; F=5,98; p=0,01
Species richness = 70,9513-1,4548*x+0,0076*x^2; 0,95 Conf.Int.
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Фигура 33. Диаграма на разсейване на видовото богатство на разр. Ephemeroptera
(бр. видове, Species richness) при различно кислородно съдържание (O2, mg/l)
(Polynomial multiple regression); (Легенда: OXY1- 0÷4; OXY2- 4,01÷6; OXY3- 6,01÷8; OXY48,01÷10; OXY5- 10,01÷12; OXY6- 12,01÷14; OXY7- >14).
Въпреки установеното междинно равнище от около 8-10 mg/l О2, за повечето
ефемероптери се отчита превес в полза на по-високите кислородни концентрации.
Взаимовръзката между числеността на еднодневките и количеството разтворен кислород
се илюстрира от слаби до умерени по сила корелационни зависимости, като
статистически значима е корелацията единствено при H. longicauda. Коефициентът на
детерминация R2=0,718 показва силна зависимост на обилието на вида от динамиката на
кислородната концентрация. Този резултат подкрепя предположението, че някои видове
могат да бъдат индикатори за лимитиращата роля на минималните концентрации О2
(Lyman, 1956; Jacob & Walther, 1984; Connolly et al., 2004).
3.4.2. Кислородно насищане (O2, %)
Спрямо обхвата от стойности, в който са намирани, анализираните еднодневки се
разделят в две групи:
 видове с широки лимити (за които минималната стойност е в зоната на
кислородния дефицит), т.е. които са по-толерантни към влошените екологични условия;
видове, чиито гранични стойности са относително близки; към тази група попадат
по-чувствителни еднодневки и/или такива с по-ограничено разпространение (Фиг. 38).
Анализирани като самостоятелни фактори, кислородното съдържание (mg/l) и
насищане (%) не показват висока степен на свързаност с относителната численост на
еднодневките, което проличава от ниските и статистически незначими стойности на
корелационния коефициент „r”. Отчетена е закономерност, според която почти всички
евриоксибионтни еднодневки показват обратнопропорционална взаимовръзка между
обилието им и стойностите на този показател (съответно имат отрицателни
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Фигура 38. Минимални и максимални стойности на кислородната наситеност на водата
(в %) за някои еднодневки в България (n>14)
3.4.3. Перманганатна окисляемост (KMnO4)
Повечето от регистрираните в извадката еднодневки обаче (общо 48 вида), имат
сравнително малки лимити на срещане по отношение на окисляемостта. Изключение
правят широко разпространените Е. assimilis, E. danica, E. ignita, C. macrura, както и
типични обитатели на по-натоварените с органични вещества средни и долни речни
течения (E. dispar, E. insignis, H. flava, E. mazedonica, P. luteus и др.).
Резултатите от корелационния анализ показват като цяло ниска взаимозависимост
между динамиката на числеността на отделните видове и стойностите на окисляемостта.
Корелационните коефициенти са ниски до умерени (Табл. 20), което до известна степен е
индикация за устойчивост на анализираните видове към наличието на органика във
водата. Това са предимно еднодневки, които имат широко разпространение и съответно
са по-често срещани.
3.4.4. Биохимична потребност от кислород (БПК5)
С изключение на E. ignita (15 случая), C. macrura (11), E. mucronata (6) и E. danica
(5), останалите видове са намирани инцидентно/в единични случаи над пределната
норма на показателя за „добро” състояние в Равнинен тип реки.
Таблица 20. Коефициенти на линейна корелация между окисляемостта и БПК5 (mg/l)
на водата и числеността на някои еднодневки в България (n>10; p<0,05)
Вид
Ecdy dis
Ecdy epe
Ecdy vit
Hept fla
Epeo ass
Habr con
Habr lau

Окисляемост
-0,21
-0,19
0,3
-0,1
0,01
-0,29
0,11

БПК5
0,19
-0,17
0,28
0,15
-0,28

Вид

Окисляемост
-0,16
Ephe dan
-0,02
Pota lut
-0,05
Ephe ign
0,08
Ephe muc
0,04
Torl maj
-0,03
Caen mac
0,52
Caen pse

БПК5
-0,19
-0,17
-0,12
0,05
-0,01
0,17
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И тук липсват статистически значими корелации между обилието на
еднодневките и динамиката на стойностите на БПК5 (Табл. 20). За отбелязване обаче, е
една обща закономерност, валидна и за разгледаните по-горе кислородни показатели, а
именно – отрицателни корелационни коефициенти имат видовете с широки лимити.
Този факт потвърждава чувствителността, респ. уязвимостта на еднодневките спрямо
степента на органичното натоварване.
3.5. Други хидрохимични показатели
3.5.1. Активна реакция – pH
Показателят „брой видове” варира при промяна в алкалността/киселинността на водата,
като се наблюдава тенденция за увеличаване на видовото богатство в посока
алкализиране на средата. Най-много видове от разр. Ephemeroptera са регистрирани при
pH=8 (40). Над тази стойност на pH броят им постепенно намалява (Фиг. 41). Към
категорията на стенойонните организми могат да се отнесат 6 еднодневки, намирани
при стойности, вариращи в рамките на половин единица. Това са S. aestivalis, H.
longicauda, H. sulphurea, Rh. marcosi, E. vulgata и C. robusta.
Species richness = -572,5616+153,7194*x-9,9394*x^2; 0,95 Conf.Int.
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Фигура 41. Диаграма на разсейване на видовото богатство на разр. Ephemeroptera (бр.
видове, species richness) във връзка с активната реакция на водата (pH) (Polynomial
multiple regression).
Обща закономерност за всички еднодневки, намирани и в двете категории е, че
честотата им на срещане е по-висока при по-голяма стойност на pH. Корелационенният
анализ извежда статистически значима взаимовръзка между стойностите на показателя
и числеността на видовете единствено за P. submarginata („r”=-0,44; p<0,05). Най-общо
коефициентите са ниски, а нулевата стойност за E. ignita указва възможна
индиферентност на вида (т.е без специфични предпочитания) по отношение pH на
водата. При повечето изследвани видове зависимостта е положителна, т.е. при
увеличаване на pH обилието им нараства - напр. I. ignota, E. mazedonica, R. braaschi и
др. Обратно, отрицателни зависимости се отчитат при видове, обитаващи предпочитано
горните течения на реките. Еднофакторния регресионен анализ извежда статистически
значима зависимост единствено при E. epeorides (R= -0,40; R2=0,13; F=5,38; p=,0117).
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3.5.2. Обща твърдост
Еднодневките в България населяват предпочитано речни участъци с ниска до
умерена степен на минерализация, докато значително по-малко видове проявяват
възможност за приспособяване в условията на екстремни стойности на общата твърдост
на водата. Към групата на видовете с по-широк обхват се отнасят по-често срещаните
O. rhenana, E. dispar, E. lateralis, H. flava, E. assimilis, Ch. picteti, H. confusa, P.
submarginata, E. danica, P. luteus, E. ignita, C. macrura. Резултатите от корелационния
анализ определят статистически значима зависимост единствено при T. major.
Коефициентът на детерминация (R2=0,24) обяснява относително висок процент на
вариация в числеността на вида (24 %), повлияна от количеството на разтворени във
водата соли, а положителната корелация указва предпочитанията на вида към потвърди води. При повечето от останалите видове корелационните коефициенти са
ниски, което определя незначителна степен на свързаност на тяхното обилие с
динамиката на показателя.
3.5.3. Йонен състав - Ca2+, Mg2+, SO4+2Корелационният анализ, извежда статистичести значими взаимовръзки само
между количеството на анализираните йони и числеността на E. assimilis, E. danica и E.
ignita (за Ca2+), и при E. notata и C. macrura (за Mg2+). Най-много положителни
стойности се отчитат спрямо съдържанието на калциевите, а най-малко – спрямо това
на сулфатните йони. Този факт предполага по-изразена чувствителност на някои
еднодневки към повишено съдържание на SO4+2-, особено като се има предвид, че
увеличените количества във водата най-често са в резултат от различни видове
антропогенно вмешателство. Регресионният анализ извежда коефициенти на
детерминация за гореспоменатите видове в границите R2=0,171÷0,998. С изключение на
C. macrura (17%) и E. notata (99%), при останалите видове процентът на вариация е с
междинни стойности, което указва умерена степен на повлияване на числеността им от
съответния фактор (Табл. 24).
Таблица 24. Регресионни модели за влиянието на количеството на наличните във
водата йони върху относителната численост на някои видове еднодневки
Абиотичен
Вид Y
фактор X
Ca2+
Epeo ass
Ca2+
Ephe dan
Ca2+
Ephe ign
Mg2+
Ephe not
2+
Mg
Caen mac

Зависимост

R

R2

p

Y =24,441 - 0,3828*X
Y = -6,191 + 0,40811*X
Y =50,588 - 0,7833*X
Y= -7,527 + 2,4299*X
Y= 3,2651 + 1,2109*X

0,675
0,668
0,62
0,998
0,468

0,411
0,40
0,358
0,994
0,171

0,007
0,008
0,000
0,033
0,049

3.5.4. Азотни и фосфатни форми
В редица случаи еднодневки са установявани при концентрации, значително
превишаващи пределните стойности за съдържание на азотните и фосфатни форми
(Фиг. 48). Корелационният анализ не показва висока степен на свързаност между
обилието на отделните видове с динамиката на анализираните показатели. Изключение
от общата картина са значимите и високи корелации при O. pallida, E. dispar, Rh.
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braaschi и C. pseudorivulorum. Първият вид вероятно проявява чувствителност към
незавършените етапи на минерализацията („r”=-1,0 спрямо съдържанието на нитрити),
А
B
NO31-

NO216

30

4

20

2

max

0

limit

10

max

0

limit

C

D
NH41+

PO4+3-

6

1,5

4

1

2
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0
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0
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Фигура 48. Максимални стойности на: А- нитрати, B- нитрити, C- амоний и D-фосфати
за някои еднодневки, спрямо допустимите максимални за „добро” състояние на
равнинен тип реки съгласно Наредба N-4.
докато при другите 3 зависимостта е положителна и най-вероятно е свързана с
принадлежността им към трофичната група на пасящите (grazers, Rh. braaschi),
пасящи/берящи (grazers/gatherers, E. dispar) и берящи (gatherers, C. pseudorivulorum.
Вероятна причина е комплементарно действие на абиотичните фактори в динамичните
и бързо променящи се условия на речната среда.
Таблица 25. Коефициенти на линейна корелация между количеството на азотните и
фосфорни форми (mg/l) в речната вода и числеността на някои еднодневки в България
(n>10), (p<0,05)
Вид
Ecdy dis
Ecdy ins
Ecdy epe
Ecdy vit
Hept fla
Epeo ass
Rhit bra
Habr con
Habr lau

NO21- NO31- NH41+ PO4+3-0,1
-0,24
-0,14
0,18
-0,18
0,8
-0,08
-

0,54
0,43
-0,01
-0,16
-0,05
0,61
-0,19
0,06

0,07
-0,21
-0,15
-0,06
-0,08
0,72
-0,2
-

0,17
-0,24
-0,08
-0,14
-

Вид
Para sub
Ephe dan
Pota lut
Ephe ign
Ephe muc
Ephe not
Torl maj
Caen mac
Caen pse

NO21- NO31- NH41+ PO4+3-0,1
-0,12
0,03
0,03
0,08
-0,19
0,17
-0,07

-0,21
-0,17
0,19
-0,13
-0,05
-0,29
0,02
0,38

0,23
-0,1
0,17
-0,11
-0,13
-0,43
-0,02
0,5

-0,1
0,07
-0,14
-0,32
-0,01
-
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3.6.Сапробно състояние
Видовото богатство в олиго- и бетамезосапробната зони е приблизително два
пъти по-високо (съответно 52 и 56 в.), в сравнение с ксено- и алфасапробната зони (по
26 вида). От общо 66-те еднодневки, участващи в анализа, 16 са установявани само в
една сапробна зона, а 5 са намирани в равен брой случаи в две съседни зони.
Останалите 45 вида се срещат в три или повече сапробни степени, с преимуществена
честота/срещане обаче, само в една от тях. В резултат от корелационен анализ са
изведени стойностите на коефициента за линейна корелация (r) между относителната
численост на 52 вида от извадката и степента на сапробност, изразена чрез SR.

Фигура 51. Секвентен характер на разпределението на видове от разр. Ephemeroptera
по градиента на сапробността.
В почти всички анализирани случаи се наблюдава засилване на корелацията по
градиента на сапробността. Зависимостите варират от много ниска до много висока,
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като при някои видове тази тенденция е изразена по-отчетливо - E. epeorides, T. major,
C. luctuosa, Ch. picteti, Rh. podhalensis, E. lineata, H. flava, O. rhenana и E. assimilis. При
еднодневки, срещащи се предпочитано в една сапробна степен, се наблюдава по-силна
корелация между числеността и степента на сапробност, а именно – с влошаване на
сапробните условия, числеността на конкретните видове намалява по-забележимо. В
повечето случаи зависимостта е от умерена до много висока – напр. O. polonica, S.
lacustris, E. carpathicus, E. virgo и т.н. Най-много положителни корелации се отчитат в
β-мезосапробията, което вероятно е свързано с климаксовия характер на зоната.
Плавното изменение в състава на ефемероптерните съобщества по градиента на
сапробността намира израз в т.нар. екологичен ред (Фиг. 51). Оптималните стойности
на „r” за всеки един вид имат пряко отношение към неговата индикаторна способност.
3.7. Комплексно влияние на факторите на средата върху разпределението на
видове от разред Ephemeroptera
Ординационен анализ на разпространението на видовете (ССА) извежда като
основни фактори, влияещи на разпространението на еднодневките градиента на
надморската височина (респ. температурният режим), кислородното съдържание и
степента на сапробност, изразена посредством сапробиологичния индекс. Той
съпоставя пунктовете (и съответно установените видове) на по-голяма височина, висок
SR и сравнително по-високи стойности за разтворения във водата кислород,
разположени в лявата част на ординационната диаграма с тези, които са с високи
стойности за температурата на водата и азотните форми, но ниски за надморска
височина, SR и разтворен кислород. Представените резултати са пример за сложните
комплементарни взаимовръзки между видовете и факторите на средата.
4. Представителите на разред Ephemeroptera като биоиндикатори за определяне
на сапробното състояние на реките
Посредством обработка на данните за числеността на еднодневките и срещането
им в лимносапробните зони, пълна индикаторна характеристика (сапробни валенции,
индикаторно тегло и сапробен индекс) се дава за 22 вида, в т.ч. 4 нови биоиндикатори и
14 - с коригирани сапробни валенции и/или променена индикаторна характеристика
спрямо известните от литуратурата. Потвърдени са валенциите за 4 вида. Тези
еднодневки могат да се използват в прецизните сапробиологични методи – този на
Zelinka & Marvan (1961) и Pantle & Buck (1955), както и при окачествяването на
повърхностните води посредством нормирани индекси (Адаптиран Биотичен Индекс –
БИ; EPT; RETI/PETI).
Очертават се няколко групи от видове, индикаторни за отделните сапробни степени.
Така например, за ксено- и олигосапробия такива са основно еднодневки от род
Rhithrogena (Heptageniidae), за олиго-бетамезосапробия – предимно видове от род
Ecdyonurus и Electrogena, както и единични представители на сем. Leptophlebiidae и
Ephemerellidae. По-разнородна е групата с β-мезосапробна характеристика. Тя
обхваща представители на родовете Ecdyonurus, Electrogena, Heptagenia
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(Heptageniidae), както и такива от сем. Oligoneuriidae, Isonychiidae, Polymitarcyidae,
Ephemeridae, Ephemerellidae и Caenidae.

Фигура 51. Ординациона триплот диаграма на каноничен кореспондентен анализ
(ССА) на 25 еднодневки от 140 проби (Видове, показани на фигурата: Ecdydis = Ecdyonurus
dispar, Ecdyins = Ecdyonurus insignis, Ecdyepe = Ecdyonurus epeorides, Ecdsuba = Ecdyonurus subalpinus,
Ecdyvit = Ecdyonurus vitoshensis, Heptfla = Heptagenia flava, Heptlon = Heptagenia longicauda, Heptsul =
Heptagenia sulphurea, Epeoass = Epeorus assimilis, Rhitpod = Rhithrogena podhalensis, Rhitbra = Rhithrogena
braaschi, Chorpic = Choroterpes picteti, Habrcon = Habroleptoides confusa, Habrlau = Habrophlebia lauta,
Parasub = Paraleptophlebia submarginata, Ephedan = Ephemera danica, Ephevul = Ephemera vulgata, Potalut
= Potamanthus luteus, Epheign = Ephemerella ignita, Ephemuc = Ephemerella mucronata, Ephenot =
Ephemerella notata, Torlmaj = Torleya major, Caenmac = Caenis macrura, Caenpse = Caenis
pseudorivulorum, Caenriv = Caenis rivulorum; Непараметрични фактори на средата:
речни зони: ERH =
епиритрал, MRH = епиритрал, HRH = хипоритрал, EPO = епипотамал, MPO = метапотамал, LIT =
литорал;
характер на дънния субстрат: PEL = тиня, PSA = пясък, AKA = чакъл, MIL = малки и средни
камъни, MAL = големи камъни, вкл. скални блокове; За кодове на пунктовете виж ПРИЛ. Х).
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Таблица 27. Установени индикаторни параметри на еднодневки от българските реки
(* нови биоиндикатори)
Вид
s χ ο β α p G SI
χ-o 6 4 +
3 0,4
*Rhithrogena braaschi
*Epeorus (I.) yougoslavicus
χ-o 5 5
3 0,5
χ-o 4 5 1 +
2 0,65
Ephemerella mucronata
χ-o 4 5 1 +
2 0,65
Habroleptoides confusa
*Ecdyonurus (H.) vitoshensis
χ-ο 4 4 2
2 0,75
*Ecdyonurus (H.) epeorides
o 3 6 1
3 0,75
Epeorus (E.) assimilis
o 3 6 1 +
3 0,75
Ephemera (E.) danica
ο-β 1 6 3 +
3 1,25
ο-β 1 6 3 +
3 1,25
Habrophlebia lauta
ο-β + 5 5 +
3 1,5
Electrogena lateralis
2 1,35
Paraleptophlebia submarginata ο-β 1 5 4 +
ο-β 1 4 5 + + 2 1,65
Ephemerella ignita
ο-β 1 4 4 1
1 1,55
Torleya mayor
Ecdyonurus (E.) dispar
β 1 2 7 +
3 1,85
β + 3 6 1
3 1,75
Oligoneuriella rhenana
β + 2 7 1 + 3 1,85
Caenis macrura
Choroterpes (Ch.) picteti
β
2 8 +
4 1,8
Ecdyonurus (E.) insignis
β
2 8 + + 4 1,8
β
2 6 2
3 2,0
Caenis pseudorivulorum
Heptagenia (D.) coerulans
β
1 8 1
4 2,0
Heptagenia (H.) flava
β
+ 9 1
5 2,1
β
+ 8 2
4 2,2
Potamanthus luteus

VІІ. ИЗВОДИ
1. С известните 116 вида от разред Ephemeroptera, България се нарежда сред страните
с добре проучена ефемероптерна фауна. Това представлява около 95 % от
предполагаемия брой за страната и 31,44 % от известните за Европа. С най-голямо
видово богатство са семействата Heptageniidae (36,21%) и Baetidae (26,72%), а от
родовете - Baetis (17,24%), Ecdyonurus (13,79%) и Rhithrogena (12,07%).
2. Род Serratella Edmunds, 1959 (Ephemerellidae) и видовете Ecdyonurus (E.) starmachi
Sowa, 1971, E. (H.) zelleri (Eaton, 1885) и S. ikonomovi (Puthz, 1971) са нови за фауната
на страната. Седем вида се съобщават за първи път в стадий имаго, 5 – в стадий ларва и
1 вид - като ларва и имаго.
3. Консервационната значимост на разред Ephemeroptera се определя като ниска до
умерена, поради малкия брой ендемични (9,48 %) и редки (21,55%) таксони. Поголямата част от ефемероптерната фауна на България е формирана от видове с пообширни ареали (каквито включват сибирският и медитерански зоогеографски
комплекси), а делът на тези с ограничено разпространение е сравнително малък.
4. В зависимост от броя находища за всеки вид, еднодневките в България се отнасят
към пет категории: масови (5%; с повече от 200 находища), широко разпространени
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(8%; 100÷200 находища), с умерено (34%; 16÷100 находища), ограничено (40%; 4÷15
находища) и локално разпространение (13%; до 3 находища). Видовете E. ignita, C.
macrura, E. assimilis и E. danica са най-често срещаните еднодневки в България.
5. Броят на съобщените за всяка една от главните водосборни области видове е
съизмерим с големината на съответната област и разнообразието от местообитания,
които тя предлага. Егейският водосбор е най-богат по отношение на видовия състав (75
в.), следван от Дунавския (74) и Черноморския (56). Сравнението на проучените
водоеми извежда по-високи стойности на коефициента за видово сходство (QS) между
тези със сходни средномногогодишни водни количества, с близки хидрологични и
хидроморфологични характеристики или между по-големите приточни системи.
Спецификата в ефемероптерните комплекси на течащите и стоящите водоеми
обуславят ниското видово сходство между тях.
6. В резултат от анализа на видовата структура на ефемероптерните съобщества,
основните реки и поречия могат да се обединят в няколко групи:
 С богат и разнообразен видов състав са поречията Огоста, Вит, Янтра, Камчия,
Велека и големите приточни системи от Егейския водосбор. Високите стойности на
индексите за разнообразие и изравненост между отделните видове определят
благоприятното състояние на съобществата от Ephemeroptera.
 С умерено видово разнообразие са реките Дунав, Нишава, Тополовец, Видбол,
Осъм, Факийска, Ропотамо, Караагач и Дяволска, както и поречията Войнишка и Лом.
Индексите за разнообразие дават указание за по-беден видов състав, което се дължи на
относителното хабитатно еднообразие на изследваните пунктове. Благоприятното
съотношение между индексите за изравненост „е” и доминантност „с” свидетелстват за
добро/стабилно състояние на съобществата.
 С ниско видово разнообразие са Арчар, Скомля, Цибрица, Русенски Лом,
Двойница, Средецка, Черноморски Добруджански и Варненско-Белославските реки.
Стойностите на структурните показатели сочат наличие на малък брой видове с често
доминиране на по-еврибионтните. До голяма степен това се дължи на по-малкия брой
проучени пунктове, както и на антропогенното повлияване на част от тях.
7. Видовото богатство на Ephemeroptera нараства по надлъжния градиент на речните
системи. В изворните води и в специфичните условия на литорала ефемероптерните
съобщества са сравнително бедни. Разграничаването на специфични ефемероптерни
съобщества (таксоценози) в отделните речни зони, както и формирането на т.нар.
„преходна зона” между ритрала и потамала, харатеризираща се с по-голямо видово
разнообразие, подкрепят концепциите за последователната смяна на съобществата по
дължината на речните течения.
8. Основните фактори, влияещи върху разпространението на еднодневките в широк
мащаб, са градиента на надморската височина и свързаните с него температурен режим,
кислородното съдържание и степен на сапробност. Определящи за разпространението
им в отделните реки или речни участъци (локален мащаб) са предпочитанията на
отделните видове към различни типове субстрат, активната реакция (pH), минерален и
солеви състав на водата. Спрямо обхвата от стойности на изследваните показатели,
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еднодневките се групират на видове с широки, респ. тесни лимити, което разграничава
еврибионтните, респ. стенобионтните видове. Редките случаи на достоверни
зависимости между числеността на видовете и параметри на средата, имат отношение
към микрохабитатното им разпределение.
 Значителна част от еднодневките обитават предпочитано каменист субстрат.
Голямото видово богатство и обилие, което те достигат в литала, ги прави съществена
част от литореофилните ценози на речните макрозообентосни съобщества.
Статистически значими са връзките на E. dispar с грунт с преобладаване на големи
камъни, а при S. lacustris - със средни и дребни по размер камъни. Влиянието на
тинесто-пясъчния грунт е достоверно и силно изразено само за единични
представители на разреда (напр. C. pseudorivulorum и C. macrura).
 Предпочитанията на срещащите се в България еднодневки към по-висока
скорост на течението и отсъствието на лимнобионтни видове потвърждават
реобионтния характер на разреда като цяло.
 Най-многочислена е групата на евритермните видове, докато към термофилните
се отнася единствено C. robusta. Ясно изразени са предпочитанията на еднодневките
към умерени и по-високи стойности на температурата на водата.
 Голяма част от ефемероптерната фауна се отнася към категорията
еуриоксибионти, но с добре изразен преферендум към съдържание на разтворен
кислород между 8,01÷10 mg/l О2. С тенденция към стенополиоксибионтност (О2
концентрации от 10,01÷14 mg/l) се отличава р. Rhithrogena.
 Най-общо ефемероптерната фауна в България обитава слабо алкални води
(pH=8), а към категорията стенойонни се отнасят само 6 вида. Отсъствието на
корелация между активната реакция на водата и обилието на E. ignita указва възможна
индиферентност на вида спрямо pH.
9. Качественият състав на ефемероптерните съобщества се повлиява от степента на
органично натоварване, а плавното изменение в състава им по градиента на сапробност
следва определен екологичен ред, т.нар. „сапробна секвенция”. С най-високо видово
богатство се отличават олиго- и бетамезосапробната зони. Еднодневките с тесен
сапробен диапазон показват по-силни корелации между числеността им и стойностите
на SR.
10. Изявената стенобионтност на някои видове от Ephemeroptera и присъствието им в
макрозообентосните зооценози могат да се прилагат широко в методите на
биологичния анализ на водите (вкл. сапробни и биотични индекси). Отлични
индикатори за ксено- и олигосапробия са еднодневките от род Rhithrogena
(Heptageniidae), за олиго-бетамезосапробия – видове от род Ecdyonurus и Electrogena,
Leptophlebiidae и Ephemerellidae, а за β-мезосапробия - от р. Ecdyonurus, Electrogena,
Heptagenia (Heptageniidae), както и такива от сем. Oligoneuriidae.
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VІІІ. ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Приноси с научен характер
1. Настоящата разработка е цялостно обобщаващо изследване на насекомната
фауна от разред Ephemeroptera (Insecta) за България. Изяснен и актуализиран е
видовият състав на разреда, систематизирана е информацията за разпространението на
неговите представители.
2. Установени са нови за фауната на България: един род (Serratella Edmunds,
1959, Ephemerellidae) и 3 вида - Ecdyonurus (E.) starmachi Sowa, 1971, Ecdyonurus (H.)
zelleri (Eaton, 1885) и Serratella ikonomovi (Puthz, 1971). Седем вида се съобщават за
първи път в стадий имаго, 5 – в стадий ларва и 1 вид - като ларва и имаго.
3. Представена е съвременна зоогеографска класификация на известните за
страната видове от разред Ephemeroptera.
4. Актуализиран е съставът на консервационно значимата ефемероптерна фауна в
България.
5. Предлага се оригинална класификация, според която въз основа на известните
им находища, еднодневките в България се отнасят към пет категории: масови, широко
разпространени, с умерено, ограничено и локално разпространение.
6. За първи път се прави цялостна екологична характеристика на представителите
на разреда, която съвместно с данните за разпространението, дава възможност за
изработване на том от поредицата „Фауна на България”.
Приноси с научно-приложен характер
1. Направена е характеристика на разпространението на еднодневките по
водосборни области и речни зони. Анализирани са видовото сходство между
изследваните водоеми и структурата на ефемероптерните съобщества в тях.
2. Известните находища за всеки вид са представени на UTM-карти с речната
мрежа на България.
3. Определен е индикаторният потенциал на 22 вида, в т.ч. 4 нови биоиндикатори;
14 - с коригирани сапробни валенции и/или променена индикаторна характеристика, и
4 еднодневки, за които са потвърдени известните от литературата валенции. За други 37
вида е направена оценка на срещаемостта им в лимносапробните зони и на тази база е
дадена сапробната им характеристика.
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COMPOSITION, DISTRIBUTION AND ECOLOGY OF EPHEMEROPTERA (INSECTA) IN BULGARIA
(Summary of PhD thesis)
The present work is a comprehensive study on the Ephemeroptera order in Bulgaria. A
complete list of known species in systematic order is given, as well as the authors of the
country's first report of the larval (la) and/or imaginal stage (i). Distribution in Bulgaria with
reference to known localities is given and is illustrated with UTM-maps covered by the river
network.
Ephemeroptera order is represented by 116 species belonging to 15 families, 32 genera
and 21 subgenera – 56 species are known as larvae and adults, 57 - just as larvae and 3 - as
imago. Seven mayflies are newly reported as imagoes (Siphlonurus (S.) aestivalis, S. (S.)
armatus, Ecdyonurus (E.) insignis, E. (H.) subalpinus, Electrogena mazedonica, Rhithrogena
loyolaea, Habroleptoides confusa), 5 species – as larva (Ecdyonurus (H.) zelleri, Rhithrogena
diaphana, Rh. iridina, Thraulus thraker and Serratella ikonomovi), 1 species – both as larva
and adult (Ecdyonurus (E.) starmachi).
One genus - Serratella Edmunds, 1959, and 3 species - Ecdyonurus (E.) starmachi
Sowa, 1971, Ecdyonurus (H.) zelleri (Eaton, 1885) (Heptageniidae) and Serratella ikonomovi
(Puthz, 1971) (Ephemerellidae) are firstly reported for the Bulgarian fauna.
The list of conservation significant mayflies is updated. The total number of endemic
species is 11 (9.48% of all known), as they are divided into three categories: Balkan
endemics- 6 species; regional – 3 species; local – 2 species. The relative part of rare
(stenotopic) mayflies amounts to 21.55% (25 species).
An overall zoogeographical classification of the ephemeropteran fauna in Bulgaria is
made. The known species are referred to 18 zoogeographical categories and 7 complexes, as
Siberian and Mediterranean are widely presented, followed by Montanomediterranean and
Pontic complexes. Due to the low level of endemism, the local nature of ephemeropteran
fauna is less pronounced.
The distribution of mayflies in the main catchment areas of Bulgaria is analyzed. The
results of the structural analysis divide the rivers in 3 groups: having rich and diverse species
composition, with moderate - and low species diversity. Comparison of the species
composition of the studied rivers and river valleys draws higher values of the coefficient of
similarity (QS) between rivers with similar average annual discharges; with similar
hydrological and hydro-morphological characteristics and/or between larger tributary systems.
The altitudinal distribution of Ephemeroptera is also analyzed. Species richness of the
order increased downstream, as significantly higher it is in the areas of meta- and hyporhithral
and epi- and metapotamal. Less inhabited areas are epirhithral, hypopotamal and littoral
zones. Delimitation of specific ephemeropteran communities (taxocoenoses) of the particular
river zones and the formation of so-called "transitional zone" between rhithral and potamal,

characterized by greater species diversity, support the concept of consecutive
longitudinal communities’ changes.
The correlation between the values of selected aquatic environment parameters, on one
hand, and species richness (S) and the abundance (N) of mayflies, on the other, is discussed.
Rare cases of statistically reliable correlations between number of individuals and
environmental parameters are relevant to the microhabitat distribution. The frequency of
occurrence of the species is considered to be dependent on the environment. The maximum,
minimum and median values in the range of parameters for each species are also studied.
The main factors influencing the mayflies’ distribution on a large scale are the altitude
gradient and the related temperature regime, the oxygen content and degree of saprobity.
Their distribution in the different rivers or river sections (local scale) is determined by the
preferences of individual species to different types of substrate, pH, mineral and salt content
of the water. Compared to the range of values of the studied parameters, mayflies are set in
groups of species with wide, respectively narrow limits. Thus, the eurybionts are
distinguished by stenobiont species.
Through the statistical processing of mayflies’ abundance data and their occurrence in
limnosaprobic zones, the complete indicator characteristics (saprobic valences, indicator
weight and saprobic index) is given for 22 species, including 4 new bioindicators and 14
species - with revised saprobic valences and/or changed indicator feature towards known from
the literature. The valences for the rest 4 species are confirmed. In conclusion - the mayflies
with saprobic valences and indicator weights can be used in precise saprobic methods of
Zelinka & Marvan’ and Pantle & Buck’. The indicator species can be also successfully used
in categorizing of surface water through normalized indexes (Adapted Biotic Index (BI), EPT,
RETI/PETI).

