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УВОД

Трофичната структура на водните екосистеми характеризира начина, по който
организмите усвояват/използват хранителните ресурси необходими за техния растеж,
развитие и възпроизводство. Тя отразява модела на движение на енергията и материята
през екосистемата и често се отъждествява с термини като "хранителна мрежа" или
"хранителна верига".
В реките структурата и функциите на речните биотични съобщества се
подчиняват на доминиращия модел за утилизиране на органиката, като формират един
континуум от последователна смяна/секвенция на видовете, адаптирани към
преразпределението и достъпността на трофичните ресурси, с оглед най-ефективно
усвояване на техния енергиен потенциал. Израз на този континуум е динамичната
структура на функционалните трофични групи, която се формира в зависимост от
вида, размерите и количеството на наличния трофичен ресурс. По този начин
трофичната структура се разглежда като количествени съотношения на трофичните
групи, които чрез различни адаптации усвояват органичното вещество по пътя на
пасищните и/или детритните трофични вериги.
Функционалните групи, влизащи в състава на трофичната структура на дънните
безгръбначни съобщества, обозначават мястото на вида при функционирането на
съобществото в процеса на усвояване на определен трофичен ресурс. Групирането на
бентобионтите по техния основен хранителен ресурс и начина на неговото усвояване
отразяват морфо-поведенческия капацитет на дънните безгръбначни, във връзка с
формираните физиологични адаптации и способността им да консумират наличната
хранителна база.
В

България

са

извършвани

целенасочени

изследвания,

посветени

на

функционалния подход с цел установяване на връзката между трофичната структура на
речните дънни съобщества и степента на сапробност. Констатирано е, че трофичната
структура на МЗБ може да бъде показателна за динамиката на сапробната ситуация във
връзка с ефектите на речния континуум.
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В настоящата разработка проверката на работната хипотеза, свързана с оценка
на био-индикаторния потенциал на трофичната структура в условията на
българските водоеми, е анализирана върху моделни обекти (реки, езера и язовири),
които се характеризират

със специфични

хидроморфологични

особености и

разнообразие на екологични ситуации, в това число нативни и повлияни от различни по
своя характер и сила въздействия.

ЛИТЕРАТУРЕН ПРЕГЛЕД
В направения преглед на литературата са разгледани както научни материали,
посветени на зараждането на идеята за трофичната структура, така и актуални заглавия,
отразяващи нейното развитие във времеви период. Обсъдено е развитието на
концепцията за трофичната структура и в частност за различните ФТГ (Дробящи /
Shredders / SH, Стържещи / Гризещи / Scrapers / SC, Берящи / Събиращи /
Collectors / CL, Филтриращи / Филтратори / Filtering feeders / Filtrators / FL,
Грунтоеди / Детритофаги / Deposit feeders / DF и Хищници / Predators / PR),
анализиран е био - индикаторния потенциал на ФТГ, представени са изследванията
относно връзките между трофичната структура и факторите на средата (в това число
вариациите на физико-химичните параметри на водната среда, скоростта на течението,
влиянието на крайречната растителност, количеството, видът и достъпността на
трофичния ресурс, скоростта на водното течение, надморската височина, дънния
субстрат, различните типове замърсявания и др.). Специално внимание е обърнато на
научните материали, посветени на взаимовръзките между трофичната структура на
дънното съобщество и характеристиките на дънния субстрат и седиментния слой.
Отделен акцент е поставен на проучванията върху трофичната структура на
макрозообентоса/МЗБ в България. Засегнати са тематиките относно метриките и
индексите за екологична оценка, базирани на трофичната структура на МЗБ. Извършен
е кратък преглед върху хидробиологичните проучвания, посветени на разглежданите в
дисертацията моделни водни обекти (реките Места, Вит, Тунджа и Велека).
Направено е заключението, че данните относно трофичната структура на
дънните съобщества като цяло и на ФТГ в частност в България са недостатъчни,
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а целенасочените изследвания по поставената тематика биха допринесли за
развитието на функционалния подход в България, както и на хидробиологичната
наука като цяло.

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
ОСНОВНАТА ЦЕЛ на настоящия дисертационен труд e да се анализират
макрозообентосните трофични групи и оцени индикаторния потенциал на
трофичната структура на дънните безгръбначни съобщества в различни
категории и типове водни екосистеми.

За изпълнението на тази цел бяха поставени следните ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

1.

Да се характеризира количествения и качествен състав на трофичната

структура на на МЗБ в:


нативни и антропогенно повлияни моделни лотични екосистеми;



лотични екосистеми с установени референтни условия;



различни типове лентични екосистеми.

2.

Да се анализират функционалните трофични групи на МЗБ във връзка с

основни абиотични фактори на водната среда.
3.

Да се оцени индикаторния потенциал на трофичните МЗБ групи чрез:



характеристика на МЗБ трофични групи в съответствие с индикаторните

групи на БИ;


паралелно тестване на индекси, базирани на ФТГ;



апробация на разработена модификация на трофичния индекс RЕTI-PETI.
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МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

4.1. РАБОТНА ПОСТАНОВКА

Разработеният дисертационен труд следва три модула, нагледно представени на
Фиг. 4.1.

Фигура 4.1. Схема на основните модули при разработването на дисертационния труд

4.2. МАТЕРИАЛИ И ОБОБЩЕНИ ДАННИ

Настоящото изследване е разработено въз основа на материали и данни, събирани
през периода 2011-2013 г. в изпълнение на различни проекти, разработвани в отдел
“Водни екосистеми” на ИБЕИ-БАН.

Лично събраните бентосни проби обхващат двугодишен период на наблюдение
(2011-2012 г.). Тук се включват материали, колекционирани през три сезона (пролет,
6
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лято, есен) от четири подбрани лотични моделни екосистеми (реките Места, Вит,
Тунджа и Велека) (Фиг. 4.2.), като общият сбор на пробите наброява 63. В допълнение
към собствените изследвания, при пролетните и есенните експедиции, проведени през
2011 и 2012 година бяха събрани 42 речни седиментни проби.
Точното местоположение на избраните станции бе определено с помощта на GPSприемник, модел GARMIN NUVI 215.

Фигура 4.2. Местоположение на пунктовете за пробонабиране в четирите моделни реки Места, Вит,
Тунджа и Велека

Към посочените собствени проучвания бяха асоциирани допълнителни данни по
проекти - от лотичните водни тела с установени референтни условия и проучвани
лентични водни тела. По този начин общият брой на включените в разработката МЗБ
проби, съдържа 210 броя хидробиологични сбора.

4.3. МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ И ОЦЕНКА

4.3.1. Методи за биологичен анализ
Методи за събиране на МЗБ
Събирането на бентосния материал през периода на проучване беше извършвано в
съответствие с адаптиран вариант на методиката за мултихабитатно пробонабиране
7
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по AQEM/STAR (Cheshmedjiev et al., 2011). Методът е нормиран в действащото
национално водно законодателство (Наредба Н-4/2013 за характеризиране на
повърхностните води). Теренната обработка и съхранението на бентосологични проби
бе съобразено с изискванията на ръководството за консервиране и съхранение на водни
проби (ENISO 5667-3: 2007, Water quality - Sampling - Part 3: Preservation and handling of
water samples).
Лабораторна обработка на МЗБ проби
С помощта на бинокулярна лупа бе извършена първичната и вторична обработка
на бентосните проби. Определянето на принадлежността на част от МЗБ таксони
(Turbellaria,

Hirudinea,

Gastropoda,

Bivalvia,

Hydracarina,

Odonata,

Heteroptera,

Coleoptera, Diptera Varia) беше извършено лично. Останалите МЗБ таксони бяха
детерминирани от съответните специалисти.
Таксономичната принадлежност на видовите списъци е съобразена с Fauna
Europaea

(http://www.faunaeur.org),

както

и

с

Catalogue

of

Life

(http://www.catalogueoflife.org/) и Encyclopedia of Life (http://eol.org/).
Определяне на трофична принадлежност на таксоните
Всеки от установените таксони, беше отнесен към една от шесте разглеждани
ФТГ, като пеи детерминацията е следвана основно класификацията, изведена от
Cheshmedjiev & Varadinova (2013). Цветовите обозначения на трофичните групи са
възприети и следвани с цел по-нагледно представяне в изведените анализи на
трофичната структура.
4.3.2. Методи за физико-химичен анализ
Паралелно със събирането на бентосен материал, in situ, с помощта на преносим
лабораторен пакет Windaus Labortechnik Package, бяха замервани стойностите на
основните физични и химични параметри на водната среда, съответно температура на
водата (°С), активна реакция на водата /pH, електропроводимост (µS), кислородни
показатели - насищане с кислород (О2 %); разтворен кислород (О2 mg/l) и биогени –
нитрати (NO3 mg/l), нитрити (NO2 mg/l), амоний (NH4 mg/l) и фосфати (PO4 mg/l).
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4.3.3. Методи за седиментен анализ
Събиране на седименти
Анализът на събраните от повърхностният слой дънен субстрат речни седименти,
беше съобразен с методиката на Olsen & Townsend (2005), модифицирана по Кендеров
(2007). Събирането на седиментни материали беше извършвано на всички моделни
речни пунктове през двата сезона (пролет и есен) в рамките на двугодишния период на
проучване на МЗБ (2011-2012 г.) от най-горният седиментен слой. Материалите бяха
прехвърляни в стъкленици, опаковани в алуминиево фолио и съхранявани при ниски
температури до транспортирането им в лабораторни условия.
Лабораторна обработка на седиментните проби
Лабораторна обработка на седиментните проби беше извършвана непосредствено
след теренните експедиции, за да се намали/ограничи ефекта от действието на
разграждащите органиката микроорганизми, асоциирани с дънните утайки. Методът за
последващото третиране на седиментите, съдържа няколко етапа, свързани с
отделянето на органичната от неорганичната компонента на речните утайки и
последващото й количествено определяне.
Достоверността на получените резултати за съдържанието на органична материя в
речни седименти, бяха потвърдени в периода на едномесечната ми специализация в
Wasser Cluster Lunz - Interuniversity Center for Aquatic Ecosystem Research, Lunz am
see, Austria, през септември, 2011 г.
4.3.4. Индекси за оценка
В настоящата разработка бяха използвани следните няколко биологични метрики
за оценка на състоянието на сладководните екосистеми, а именно Биотичен индекс
(БИ) (по Янева & Чешмеджиев, 1999, разработен по Clabby & Bowman,1979 и Clabby,
1989) Общ брой таксони (ОБТ), Сапробен индекс на Rotschein (SROT) (1962),
Коефициент на сходство на видовия състав К (по Sorensen, 1948), както и германски
трофичен индекс RETI-PETI (Schweder, 1990, адаптиран по Varadinova, 2006 и
Cheshmedjiev & Varadinova, 2013), Интегрален показател за степента на органично
замърсяване (IТ) (Varadinova et al., 2007), Индексът за трофичната завършеност
(ITC) (Pavluk & de Vaate, 2000).
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В настоящата разработка е представена нова модификация на трофичния
индекс RETI-PETI (size RETI-PETI), в която за пръв път е направен опит за оценка на
влиянието на размерната структура на бентосните организми, влизащи в състава на
трофичната структура на съобществото. Телесните размери (дължината) на тялото на
хидробионтите, нараства в хода на индивидуалното им развитие и се повлиява
позитивно при оптимални, благоприятни за развитието на вида условия на средата, при
които може да достигне максималните за видът размери. При така приложената
формула на RETI-PETI се придава различна тежест на различните класове таксони,
както и на по-млади генерации индивиди от даден вид. Целта на представената
модификация на трофичния индекс е да се направи проверка на хипотезата доколко
въвеждането на размерни коефициенти би дало по-обективна и прецизна крайната
оценка.
Анализът е направен за поречието на Места, като в зависимост от разнообразни и
актуални литературни източници за всеки установен вид/род е изчислена средна
стойност на дължината на тялото. Съответно осреднената числова стойност на
дължината на тялото на конкретния вид/род, приехме за размерен коефициент, който
беше поставян като множител пред броят индивиди от дадения вид/род в конкретната
ФТГ.
4.3.5. Използвани програмни продукти
Местоположението на изследваните пунктове и поречия върху картата на
България, беше визуализирано чрез програмaта Arc Gis Version 9.3.
Първичната информация беше анализирана таблично и графично чрез Microsoft
Office Excel.
Последващата обработка на резултатите е извършена с помощта на различни
статистически пакети в зависимост от целта на анализа. Използвани бяха
възможностите на програмите PRIMER 6 (Clarke & Warwick, 2001) и CANOCO 4.5
(Тer Braak & Smilauer, 2002).
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КРАТКО ОПИСАНИЕ НА МОДЕЛНИТЕ ВОДНИ ОБЕКТИ И
ПУНКТОВЕТЕ ЗА ПРОБОНАБИРАНЕ

В настоящата разработка подборът на моделни речни екосистеми беше
съобразен с няколко условия, а именно да са сравнително добре проучени в
хидробиологично отношение, да формират добре развита речна система със завършена
трофична структура, да принадлежат към различни водосборни области. Така за да
бъдат включени в изследването бяха избрани поречията на реките Места, Тунджа, Вит
и Велека (Фиг. 5.1.).

Фигура 5.1. Разположение на пунктовете за пробонабиране от моделните реки
(река

Места:

Демяница/М_Д,

Момина

кула/М_МК,

Хаджидимово/M_ХД;

река

Вит:

Рибарица/В_Р, Бежаново/В_Б, Гулянци/В_Г; река Тунджа: Калофер/Т_K, Николаево/Т_Н, Злати
войвода/T_ЗВ, Срем/T_С; река Велека: ВЕ_ЗВ, Кости/ВЕ_КО, Бродилово/ВЕ_БР)

По течението на всяка река, бяха подбрани по три представителни пункта за
изследване (през 2012 г. за р. Тунджа четири), съобразно това да представят сходни за
всяка моделна система типово-специфични условия, съответно от горното, средното и
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долното течение (планински, предпланински и равнинен пункт), да представят
разнообразни екологични ситуации, в т.ч. различни типове антропогенни въздействия,
характерни за съответните поречия, както и сходни такива между различните лотични
екосистеми (Фиг. 5.1.)

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

6.1. ТРОФИЧНА СТРУКТУРА НА РЕЧНИЯ МАКРОЗООБЕНТОС В
УСЛОВИЯТА НА МОДЕЛНИТЕ ВОДНИ ОБЕКТИ

6.1.1. Характеристика на таксономичния състав на функционалните трофични
групи
През периода на изследването (2011-2012 г.) в четирите моделните речни
екосистеми са установени общо 349 таксона. С най-голямо богатство се характеризира
дънната фауна на реките Вит (196 таксона) и Тунджа (191 таксона). В Места бяха
установени 175 таксона, а в поречието на Велека беше регистриран най-беден видов
състав (98 таксона).
От представения таксономичен списък на Дробящите, видът Taeniopteryx
schoenemundi (Plecoptera) е установен за пръв път за поречието на Велека като нов за
Екорегион 12 (Tyufekchieva et al, 2011; Tyufekchieva et al., 2013; Тюфекчиева, 2014).
Разпределението на главните таксономични групи (ГТГ) на бентосната фауна,
влизащи в състава на ФТГ в четирите речни екосистеми (Фиг. 6.1.), представят данни
от всички изследвани пунктове в четирите речни екосистеми през целия период на
проучване. Следва да се уточни, че незащрихованите участъци отразяват присъствието
на ГТГ, които се срещат само в конкретната ФТГ. Така единствено ФТГ на
Стържещите, Филтраторите и Хищниците, съдържат ГТГ, които не фигурират в
останалите ФТГ.
С най-голямо видово богатство се отличава трофичната група на Гризещите (със
съответно 94 таксона/7 ГТГ), следвана от Хищниците (83/10) и Дробящите (80/5) (Zhao
12
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et al., 2011; Jiang et al., 2011). Значително по-беден състав, представен само от 4 ГТГ
демонстрират Грунтоедите (52/4) и Филтриращите (26/4) (Zhao et al., 2011).

80 таксона

94 таксона

14 таксона

26 таксона

52 таксона

83 таксона

Фигура 6.1. Разпределение на ГТГ в състава на ФТГ, представено в четирите моделни реки за целия
период на изследване (2011-2012 г.)

Най-бедната в таксономично отношение трофична група, е тази на Берящите
(14/1), 99% от които са представени само видове на род Hydropsyche.
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Установените в поречията на реките Места, Вит, Тунджа и Велека дънни
безгръбначни се характеризират с различна степен на толерантност – от чувствителни,
стенобионтни, до широкопластични, устойчиви на външни въздействия такива.
Представеният по-долу анализ (Фиг. 6.2.) отразява една съпоставка между
индикаторните групи/ИГ, определящи екологичното състояние/ЕС на водните тела по
БИ и ФТГ от трофичната структура на МЗБ.

Фигура 6.2. Относителен дял на ФТГ, влизащи в състава на ИГ, дефинирани по БИ
Легенда: А. процентен дял на таксоните от различните ФТГ, влизащи в състава на ИГ А; Б. процентен дял на таксоните от
различните ФТГ, влизащи в състава на ИГ B; В. процентен дял на таксоните от различните ФТГ, влизащи в състава на ИГ C; Г.
процентен дял на таксоните от различните ФТГ, влизащи в състава на ИГ D; Д. процентен дял на таксоните от различните
ФТГ, влизащи в състава на ИГ Е
Забележка: Представената информация включва данни, обобщени от всички проучвани пунктовете, разположени на четирите
моделни реки през целия период на изследване (2011-2012 г.)

Така толерантността на таксоните, влизащи в състава на Дробящите, показва че
най-масови

в

тази

трофична

група,

са
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принадлежащи към ИГ В. Таксоните от тази групата, формират близо 50% от ИГ В
(„по-слабо чувствителни форми“), но в същото време са сравнително еднакво
представени като относителен дял както за ИГ А на „чувствителните форми“, така и за
ИГ С – „относително толерантни форми“ и ИГ D – „толерантни форми“ (Фиг. 6.2.).
При Стържещите най-силно застъпени са таксоните, принадлежащи към ИГ на
„чувствителните“ (ИГ А) форми, с близо 60% дял. С изключение на ИГ Е, представяща
най-толерантните таксони, Стържещите присъстват и в останалите ИГ, съответно в
процентен дял вариращ в границите 16-30%. Посоченото подкрепя тезата на De Vaate &
Pavluk (2004), че трофичната група на първичните консументи е най-многочислена, а в
състава й влизат таксони с широка гама на толерантност (както адаптирани за живот в
замърсени, така и асоциирани към природно чисти местообитания).
Берящите формираха една от най-слабо представените в трофичната структура на
бентоса група, като най-добре застъпени бяха в ИГ С „относително толерантни форми“.
По отношение на Филтриращите, нашите резултати показаха че относителният
дял на таксоните, които се изхранват чрез филтриране, е сравнително съразмерно и
еднакво представен (8-12%) в по-толерантните ИГ.
Представителите на Детритофагите са с 92% участие или практически напълно
доминират в състава на ИГ Е, характеризираща се като най-толерантната от дънната
безгръбначна фауна.
Таксоните от трофичната група на Хищниците, са сравнително равномерно
разпределени (делът им варира средно по около 30%) между ИГ А “чувствителни
форми”, в “по-слабо чувствителните форми” и в “относително толерантните форми”.
Подобно на Стържещите и тази трофична група включва таксони, характеризиращи се
с различна толерантност, вкл. типични за природно чисти води, като видове от
плекоптерната фауна, както и такива, обитаващи замърсени речни участъци, като
представителите на клас Hirudinea например.
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Фигура 6.3. MDS-плот (Sorensen) на таксономичното сходство в трофичната структура на речния
макрозообентос в проучваните речни пунктове, представителни за горното, средното и долното
течение на изследваните лотични екосистеми

Анализът на качественото сходство в трофичната структура на речния МЗБ в
различните речни участъци, формира три групи (Фиг. 6.3.). Първата (сферата вдясно на
фигурата) обединява всички планински пунктове, съответно горните речни участъци,
където в трофичната структура на речния бентос присъстват предимно по-чистолюбиви
видове. Във втората група (голямата сферата вляво на фигурата) като по-близки по
състав се обединиха полупланинските и равнинни пунктове, разположени в средното и
долното течение на изследваните реки. Превеса на таксони от ФТГ на Грунтоедите и
филтриращите организми в средното и долното течение на изследваните реки, прави
трофичната им структура в тези речни участъци твърде сходна.
Третата обособена група (виж най-малката сфера) представя МЗБ, установен в две
от есенните проби на Тунджа при Срем (ноември, 2011, 2012). Този пункт е подложен
на органично натоварване, в резултат на което таксоните от групата на Грунтоедите
формира около половината от състава на трофичната структура на МЗБ и е представена
преимуществено от по-толерантни и устойчиви на външни въздействия видове.
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6.1.2. Динамика на таксономичния състав на функционалните трофични
групи
Трансформацията на таксономичния състав на дънните безгръбначни в рамките
на проучваните трофични групи по дължината на континуума, е представена на
примера на река Вит.
Разпределението на Дробящите по дължината на реката (Фиг. 6.4. А.), показва че
почти половината (49%) от всички представени в трофичната група таксони се срещат
само и единствено в горното течение (в планински тип водно тяло). По-малка част от
намерени във Вит бентосни таксони, са разпространени както в горното течение, така и
в средните речни участъци (съответно установени на пункта, характеризиращ се като
полупланински тип), който данните относно ЕС определят като природно чист през поголямата част от периода на изследването. Преразпределението на бентосните таксони
в групата на Дробящите по речния континуум се предопределя от наличната и достъпна
трофична база, доминирана от ГНОМ, която изобилства в горното течение (Vidinova &
Russev, 1997; Варадинова, 2006; Varadinova et. al., 2007; .Vidinova, 2011; Kerakova et.
al., 2013; Видинова, 2014). Чувствителността на трофичната група към външни
въздействия, показва съществена роля при разпределението на Дробящите и в
зависимост от наличната екологична ситуация. В потвърждение на посоченото е това,
че 70% от представителите на тази трофична група са отчетени като присъстващи в
неповлияни, нативни условия и едва 15% от Дробящите бяха намерени в долното речно
течение, което се характеризира като повлияно.
Анализът на вътрегруповата трансформация при Стържещите показва, че само
27% от таксоните, принадлежащи към тази група, присъстват единствено в горните
речни участъци (Фиг. 6.4. Б.). Подобно на наблюдаваните тенденции при Дробящите,
по дължината на реката в таксономичния състав на Стържещите, настъпва
преструктуриране, свързано с постепенна замяна на по-чистолюбивите форми, типични
за горното течение (като видове от родовете Epeorus, Rhithrogena, Ecdyonurus и др.) с
по-пластични, присъстващи в бентосните съобщества, установени в горното и в
средното речно течение (като напр. B. rhodani, Agapetus sp., Cricotopus sp. и др.).
Трансформацията на таксономичния състав на Стържещите по континуума продължава
с установяването на таксони, срещащи се в средните и долни речни участъци (като
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различни представители на водните охлюви, твърдоклрили насекоми и др.), до такива,
намиращи благоприятни условия за съществуване само в равнинният тип пунктове
(като напр. V. acerosus).

А. Дробящи

Б. Стържещи

Фигура 6.4. Екологична секвенция и вътрегрупова таксономична трансформация на МЗБ в проучваните
пунктове от поречието на Вит за целия период на изследване (2011-2012г.)
Легенда:

ГТ, СТ, ДТ (съответно горно, средно и долно течение);
ПТ, ППТ, РТ (съответно планински, полупланински и равнинен тип).

Забележка: Отбелязаните на диаграмите чертички, отразяват присъствие на таксона само в съответния речен участък,
докато оцветените ленти – разпространението на таксона в повече от един речен участък.
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А. Берящи

Б. Филтриращи

Фигура 6.5. Екологична секвенция и вътрегрупова таксономична трансформация на МЗБ в проучваните
пунктове от поречието на Вит за целия период на изследване (2011-2012г.)
Легенда:

ГТ, СТ, ДТ (съответно горно, средно и долно течение);
ПТ, ППТ, РТ (съответно планински, полупланински и равнинен тип).

Забележка: Чертичките отразяват присъствие на таксона само в съответния речен участък, докато оцветените ленти –
разпространението на таксона в повече от един речен участък.

В нашето проучване за конкретната река, Берящите са представени единствено от
ручейници, които принадлежат към 7 вида и 1 род. От тях, по дължината на Вит, 3 вида
бяха установени като характерни само в конкретен речен участък, а именно H. dinarica
в горното течение, H. bulbifera в средното и H. exocellata в долното течение. Останалите
таксони са относително пропорционално разпределени като срещаемост в трите
проучвани водни тела, представителни за трите речни участъка. Не са идентифицирани
таксони, които едновременно да присъстват в цялото изследвано поречие. По този
начин, в границите на един род Hydropsyche, бе установено плавно преразпределение и
вътрегруповата трансформация на Берящите по дължината на реката.
Преобладаващата част от таксоните на филтриращия бентос, са концентрирани в
средното и долното течение (Фиг. 6.5. Б.). Половината от Филтраторите са миди, които
се развиват масово в условията на меки дънни субстрати и по-дълбоки речни участъци.
Почти всички останали таксони, принадлежащи към тази трофична група са ларви на
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зли мухи (Simuliidae), чиито предпочитан трофичен ресурс е ФНОМ, преобладаваща в
долните течения на реките (Vannote et. al., 1980).

А. Грунтоеди

Б. Хищници

Фигура 6.6. Екологична секвенция и вътрегрупова таксономична трансформация на МЗБ в проучваните
пунктове от поречието на Вит за целия период на изследване (2011-2012г.)
Легенда: ГТ, СТ, ДТ (съответно горно, средно и долно течение);
ПТ, ППТ, РТ (съответно планински, полупланински и равнинен тип).
Забележка: Чертичките отразяват присъствие на таксона само в съответния речен участък, докато оцветените ленти –
разпространението на таксона в повече от един речен участък; комбинацията от малка вертикална и голяма хоризонтална
чертичка, представя присъствие на съответния таксон едновременно в горното и долното течение на реката.
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Грунтоедите регистрират доминиращо присъствие в средното и долно течение на
реката (Фиг. 6.6. А.) (Jiаng et al., 2011). Резултатите показват, че 54% от установените в
река Вит таксони са характерни само в конкретни речни участъци, което показва че
повече от половината представители на тази група имат изразени специфични
предпочитания.
Вътрегруповата трансформация на таксономичния състав при хищния МЗБ,
установен в поречието на Вит (Фиг. 6.6. Б.), се характеризира като доста динамична.
Нашите резултати показаха ясно изразена тенденция за смяна на чистолюбивите видове
от тази група с толерантни такива по дължината на реката. Така например, сред
Хищниците, които са установени в неповлияния пункт над Калофер, бяха установени
видовете I. grammaticа, D. megacephala, P. marginata, P. intricatus, които са типични
представители на природно чисти речни участъци с характерно бързо водно течение
(Тюфекчиева, 2013). Надолу по реката, посочените таксони намаляват делът си до
пълното им отсъствие и заменянето им с по-толерантни и устойчиви форми, като
например пиявицата E. octoculata (Hirudinea) (Kutschera, 2003).
Разпространението на Хищниците, по речния континуум, се влияе преди всичко
от наличието на предпочитания от тях трофичен ресурс (Mori et al., 1999; Matonickin et
al., 2001), чието присъствие зависи предимно от формираната екологична ситуация в
конкретния речен участък и са по-слабо зависими от ефектите на континуума за
разлика от останалите групи.
6.1.3. Динамика на обилието на функционалните трофични групи
Анализът на обилието на ФТГ на МЗБ във всички проучвани пунктове през целия
изследван период показва, че най-голям дял в трофичната структура на планинския тип
водно тяло, формират трофичните групи на Стържещите (37,00%), Дробящите (25,80%)
и Хищниците (17.14%) (Фиг. 6.7.).
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Фигура 6.7. Динамика на обилието на ФТГ, представено като средна стойност за целия период на
изследване
Легенда: upper/ГТ-горно речно течение; middle/СТ-средно речно течение; lower/ДТ-долно речно течение
ПТ-планински тип; ППТ-предпланински тип; РТ-равнинен тип

В условията на горните течения на реките посочените функционални групи
намират оптимални екологични условия за живот и необходимият като количество,
качество и достъпност трофичен ресурс, поради което имат доминираща роля в
трофичната структура на нативните лотични станции (Webster et al., 1995; Grubaugh et
al., 1996; Chung et al., 2012). Други изследвания наблягат на положителната и значима
22
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корелация между Стържещите и открити речни участъци (Bis et al., 2000), които
предоставят средните и долни течения. Не на последно място, тази група е адаптирана
да устоява на бързи и турболентни течения чрез различни адаптивни механизми, което
прави и горните речни участъци подходяща среда за развитие и съответно
благоприятна жизнена среда. Стимулиращ ефект за нарастването на обилието на
Стържещите, е наличието и достъпността на хранителният им ресурс, като
предпочитаната хранителна диета включва обраствания, бактерии, водорасли и
подобни (Mayer, 1990; Hall & Mayer, 1998; Wright et al., 2003), а дънният субстрат в
условията на горното течение е представен предимно от едри камъни, които особено
през по-светлите и топли летни месеци, се покриват именно с перифитонни
обраствания. Колкото до хищния бентос, горните и по-чисти речни условия
благоприятстват развитието на малко на брой таксони, но представени от висока
численост, което е свързано с увеличаване обилието на хранителната база за
представителите на тази група.
От изворите на изследваните реки към тяхното устие, плътността на Дробящите,
Стържещите и Хищниците постепенно намалява, като максималното им обилие се
наблюдава в горните речни течения или планинския тип водно тяло (Фиг. 6.7.).
В полупланинския и равнинния тип водни тела, или съответно в условията на
средно и долно речно течение, преобладаващите функционални групи са Грунтоедите
(34,36%, съответно 40,03%), следвани от Стържещите (25,84%, съответно 22,50%) (Hu
et al., 2005; Qu et al.,2007), а отчасти и на Берящите. Със забавянето на скоростта на
течение към устието, както и с навлизането на реката в значително поиндустриализираните области около по-достъпните средни и долни речни участъци,
във водната екосисстема се създават предпоставки за натрупването на органика в
дънните утайки, което е подходящ трофичен ресурс за детритофагния бентос.
Специфичните хидро-морфологични условия, физико-химични характеристики на

водата в средното и долното течение, както и забавянето на водния ток, увеличаването
на водното ниво, благоприятстват доминиращата форма на органичната материя в поотдалечените от изворите на реките учатъци да формира главно ФНОМ, УФНОМ и
депонирана мъртва органика (Hyrun & Wallace, 1988; Georgian & Thorp, 1992;
Варадинова, 2006; Georgieva et al., 2013). Групата на Стържещите е най-пластичната,
което й осигурява трайно присъствие по цялата дължина на реката, но с тенденция за
намаляване на дялът й към долните речни участъци (Webster et al., 1995; Grubaugh et
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al., 1996; De Vaate & Pavluk, 2004). Това перманентно присъствие е резултат главно от
способността за бърза трансформация/реорганизация на таксономичния състав на
първичните консументи по дължината на реката и/или под влияние на външна намеса.
Изведеното в настоящото проучване резпределение, напълно отговаря на
постулатите, заложени в Концепцията за речния континуум/КРК (Vannote et. al., 1980)
според която по дължината на реката се формира градиент от физични условия, по
който възниква серия от биотични отговори на биоценозите, резултиращи в един
континуум от биотични адаптации, изявени чрез различни модели (автотрофен или
хетеротрофен) на създаване, пренос, усвояване и депониране на органичното вещество.
Представеният
ординационното

MDS-анализ

пространство

(Фиг.

на

демонстрира

6.8.)

трите типа

водни

тела

разпределението

в

в зависимост

от

количествените съотношения (обилието на таксоните) между ФТГ, охарактеризирани
чрез проучваните моделни пунктове.

Фигура 6.11. MDS-анализ (Bray Curtis similarity) на обилието на таксоните, формиращи трофичната
структура на МЗБ на проучваните пунктове, характеризиращи трите типа водни тела

Ординационната диаграма не отразява ясна граница между отделните типове, но
прави впечетление че речните станции от планински тип се групират по-компактно в
долната част на ординационното пространство, докато предпланинските и равнинни
пунктове са по-диспергирани и се “разместват” помежду си. Вероятна причина за
констатираното

е

обстоятелството,

че

в

условията

на

проучваните

реки,

предпланинските и равнинните лотични пунктове се характеризират с по-близки
условия на средата, съответно със сходна трофичната структура на МЗБ.
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6.1.4. Сезонна динамика на плътността на функционалните трофични групи
През двете години на изследване, анализът на процентно разпределение на
трофичните групи по изследвани речни пунктове (Фиг. 6.9.) не показа сходно
разпределение на структурирането на ФТГ в един и същи месец. Това показва, че найвероятно сезонността не е с първостепенна роля при формирането на трофичната
структура на дънните съобщества. Тя по-скоро повлиява трофичната структура
индиректно, чрез естествените изменения в стойностите на факторите на средата през
различните сезони, промяна на общата ситуация в резултат на комплементарно
действие на факторите на средата, както и в наличния преобладаващ и достъпен
трофичен ресурс през вегетационния период (Merrit & Cummins, 1996).
Въпреки

това,

обобщения

анализ

показа

тенденция

за

нарастване

на

относителният дял на Дробящите през пролетта и постепенно намалява към есенните
месеци. Относителният дял на Стържещите, като цяло плавно нараства от пролетта към
есента, вероятно поради по-голямото количество обраствания в реките – ресурс, с
който те се изхранват. Общата тенденция за Берящите показва нарастване на техния
дял към есенните месеци. През вегетационния период Хищниците са представени като
перманентно присъстващи в трофичната структура група, с относително постоянен дял,
вариращ в тесни граници. Филтраторите и Грунтоедите проявиха противоречиви
резултати, с максимални и минимални стойности през различни сезони.
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Фигура 6.9. Годишна динамика на относителния дял на числеността на ФТГ на МЗБ, установен в
четирите моделни реки през периода 2011-2012г.

6.1.5. Влияние на основните абиотични фактори на водната среда върху
трофичната структура на дънните безгръбначни съобщества
Дънен субстрат и седименти
Представената ординационна диаграма (Фиг. 6.10.) показа субстрат-зависимо
разпределение на ФТГ. Осите в ординационното пространство обясняват 67% от
вариациите, като най-висока и положителна корелационна зависимост демонстрират
Хищниците с каменистия субстрат и Грунтоедите съответно с тинестия.
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Анализираното разпределение на ФТГ в зависимост от лимитиращата роля на
дънният субстрат, определя предпочитанията на Хищниците към каменист
субстрат; Филтраторите и Грунтоедите към водната растителност и
тинестия субстрат; Дробящите и Скрейпърите към чакълестия субстрат;
Колекторите към песъчлив субстрат.
горно течение

средно и долно течение

Фигура 6.10. Ординационна диаграма (RDA-анализ*), представяща влиянието на дънният субстрат
върху пространственото разпределение на трофичните групи, представени като средна численост на
МЗБ в проучваните пунктове
*Redundancy analysis/RDA (Lengths of gradient=1,191/<2), Number of Permutations: 499, use Monte Carlo Tests
Axes

1

2

3

4

Eigenvalues

0,156

0,037

0,009

0,003

Species-environment correlations

0,692

0,776

0,768

0,754

Cumulative percentage variance of species data

48,9

60,5

63,3

64,1

Cumulative percentage variance of species-environment relation

44,7

64,8

0,0

0,0

Легенда: stones-камъни; gravel-чакъл; sand-пясък; mud-тиня; plants-ВВР; SH-Дробящи; SC-Стържещи; CL-Берящи; FLФилтриращи; DF-Грунтоеди; PR-Хищници.

Като цяло в горното течение на реките, където преобладава относителният дял на
камънисто-чакълестия субстрат, се създават благоприятни условия за превес на
видовете от Дробящия, Стържещия и Хищния бентос (лявата част на фигурата).
Също така установихме значима и положителна корелация между пясъчния,
тинестия субстрат и водната растителност от една страна и Берящите, Филтриращите и
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Грунтоедите (дясната част на анализа) от друга. От изворите към устието, успоредно с
намаляване на наклона и скоростта на течението, намалява и размерът на частиците,
формиращи дънния субстрат (Vannote et. al., 1980; Узунов & Ковачев, 2009). Това
обуславя формирането на по-меки грунтове, към които например представителите на
речните миди (Филтратори) проявяват предпочитания (Quinn et al., 1996). Тук има и
условия за натрупване на органична материя в седиментите – трофичната база за
Грунтоедите, което обяснява по-тясната връзка на хранещите се с депонирана органика
и тинестия субстрат.
Прави впечетление, че двете ординационни оси формират четири квадранта, в
които условно може да се изведе асоциация между трофичните групи, позиционирани в
съответните квадранти и конкретно екологично състояние на екосистемата, а именно: в
долният ляв квадрант чистолюбивите Дробящи и Стържещи са показателни за
условно неповлияни условия; в горния десен квадрант – толерантните Грунтоеди и
Филтратори индикират наличие на антропогенно въздействие; а в останалите
два са разположени “по-неутралните” Берящи и Хищници.
Констатирайки пряката зависимост на Грунтоедите от меките тинести субстрати и
по-скоро от органичната съставка, натрупана в седиментния слой, проследихме
доколко количеството на органичната материя в седиментите корелира с плътността на
Грунтоедите (Фиг. 6.11.).
Резултатите от проведените проучвания показват нарастване на процентния дял
на органичното съдържание в речните седименти по дължините на изследваните от нас
реки (Фиг. 6.11.) (Кендеров, 2007), варирайки от минимална стойност (0,52%) за
нативните, неповлияни станции до дял от 13,07% в натоварените с органика пунктове
(В_Б, Т_Н, Т_С).
Максималните стойности на плътността на трофичната група на Детритофагите,
са отчетени при средни стойности на органичното съдържание в дънните отложения,
докато процентния дял на тази група е най-висок на речни пунктове с регистрирани
значителни концентрации на депонирана органика.
В нашето проучване са наблюдавани случаи, в които минимална плътност на
Грунтоедите е отчетена на пунктове с регистриран по-висок процент на органично
съдържание в седиментите (напр. T_Н_04.11, Т_ЗВ_11.12, Т_С_11.11).
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горно течение

средно течение

долно течение

Фигура 6.11. Динамика на относителния дял на Грунтоедите в състава на трофичната структура на
МЗБ, паралелно представена спрямо дела на органичната компонента в повърхностния седиментен
слой по изслевани пунктове

Посоченото от една страна се дължи на специфичните хидро-морфологични
характеристики на посочените пунктове, като например вкопаване на речното корито в
резултат от активно действаща балстриера. Освен това изследванията ни върху
четирите моделни реки, показа че в групата на Грунтоедите преобладава ин-фауната,
като освен първично водни олигохетни червеи, присъстват и значителен брой видове
хирономидни и диптерни ларви, чието развитие се реализира в рамките на определен
вегетационен цикъл и в даден момент от индивидуалното си развитие, напускат
водната екосистема и преминават във въздушен стадий.
Физико-химични параметри на водната среда
Опит за анализ на комплексното въздействие на факторите на средата върху
дела на ФТГ е извеждането на многофакторен ординационен анализ (Фиг. 6.12.).
Следва да се отбележи, че на представената ординационна диаграма са включени само
онези фактори на средата, за които резултатите от предварително проведения
MonteCarlo-теста (499 пермутации) са отчели значими корелационни зависимости
(<0,05).
Първата ос обяснява 56% от общите вариации и е свързана с нарастване на
стойностите на температурата, електропроводимостта и концентрацията на биогенните
елементи. Такива условия благоприятстват увеличаване на дела на Филтраторите,
Грунтоедите и Берящите (горната половина на анализа, позитивна корелация с първата
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ос). Висока положителна зависимост бе установена между филтриращият бентос и
фосфатите и температурата на водата.
Втората ос формира градиент на надморската височина, засенчеността на пункта
и кислородното насищане. Посоченото кореспондира на условията в горното течение
на реките, където и дяловото участие на „чистолюбивите“ ФТГ (Дробящи, Стържещи и
Хищници) е преобладаващо.

Фигура 6.12. RDA*-ординационно разпределение на факторите на водната среда и функционалните
трофични групи
Легенда: SHA-засенченост; ALT-надморска височина; OXY-насищане с кислород в %; TEMP-температура; CONDелектропроводимост в µS; NO3-концентрация на нитратите в мг/л; PO4-концентрация на фосфатите в мг/л
*Redundancy analysis/RDA (Lengths of gradient=1,012), Number of Permutations: 499, used Monte Carlo Test
Axes

1

2

3

4

Eigenvalues

0,215

0,017

0,009

0,005

Species-environment correlations

0,692

0,378

0,440

0,309

Cumulative percentage variance of species data

28,9

30,5

28,3

44,1

Cumulative percentage variance of species-environment relation

48,7

78,8

90,0

87,1

Може да се обобщи, че разпределението на трофичните групи в ординационното
пространство, формирано от факторите на водната среда, очертават следните
тенденции,

а

именно:

1.

Доминиране

на

„чистолюбивите“

Дробящите,

Стържещите и Хищници в условията на горното течение на реките/планински
тип със съответните характеристики на променливите на средата – по-слаба
засенченост и по-голяма надморска височина, по-ниски температури, по-високи
кислородни показатели, по-малко биогени; 2. Доминиране на Филтраторите,
Грунтоедите и Берящите в условията на средното и долно течение на
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реките/полупланински и равнинен тип, които се характеризират с по-ниска
надморска височина, по-слаба засенченост, по-високи температури и по-високи
концентрации на биогени.
6.1.6. Оценка на състоянието на изследваните пунктове в проучваните
моделни лотични екосистеми
Екологична оценка на състоянието на проучваните пунктове, базирана на
трофичните индекси. Сравнителен анализ на екологичния статус с
регламентирания БИ
Преобладаващата част от изследваните пунктове, оценени по БИ са определени в
добро и отлично ЕС, което е в съответствие с целите, поставени в РДВ за постигане на
поне добро ЕС до 2015 г. БИ дава най-високи екологични оценки като цяло,
разпределени съответно в границите между отличното и умереното ЕС за изследваните
моделни речни станции. В сравнение с нормирания показател, оценките по трофичните
индекси и особено от RETI-PETI, варират по-силно и като цяло са по-занижени.
Стойностите на RETI-PETI показват, че преобладаващата част от изследваните
пунктове са дефинирани в добро ЕС, а от ITC – в умерено ЕС.
Тестване на модифициран вариант на трофичния индекс RETI-PETI, съобразен с
размерната структура на МЗБ организми (size RETI-PETI)
За да се провери хипотеза, имат ли еднаква тежест и могат ли да се
приравняват видове с различна големина на теглото си, като напр. дребните водни
червеи от сем Naididae и големи водни миди от род Anodonta sp. или по-едрите
ракообразни? в нашето изследване беше разработена модификация на трофичния
индекс RETI-PETI (size RETI-PETI), в чиято формула бе дадена тежест на размерната
структура на МЗБ видове/таксони. Апробирането на модифицирания вариант на RETIPETI (size RETI-PETI) беше извършено на примера на поречието на река Места.
Сравнителният анализ на данните показа, че в близо 83% от случаите оценките на
ЕС, формирани чрез двата варианта на трофичния индекс съвпадат. Установено бе, че
числовите стойности на size RETI-PETI са леко занижени в сравнение с оргиналния
вариант на индекса (Таблица 6.1.). Разминаване в екологичната оценка бе констатирано
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само в три случая, при които стойностите на двата варианта на RETI-PETI са на
границата между две съседни екологични категории.
Таблица 6.1. Оценка на екологичното състояние, определено по стойностите на германския
трофичен индекс RETI-PETI и модифицирания му вариант
size RETI-PETI
пункт

size RETI-PETI

RETI-PETI

М_Д_04.11

83,03

90,72

М_Д_07.11

19,23

28,96

М_Д_11.11

70,44

72,77

М_Д_04.12

81,69

95,37

М_Д_07.12

55,77

66,95

М_Д_11.12

95,04

98,71

М_МК_04.11

35,02

43,46

М_МК_07.11

76,54

79,10

М_МК_11.11

13,76

19,79

М_МК_04.12

04,04

05,51

М_МК_07.12

13,35

19,59

М_МК_11.12

07,49

11,89

М_ХД_04.11

18,89

29,80

М_ХД_07.11

27,80

21,17

М_ХД_11.11

34,85

47,63

М_ХД_04.12

38,55

44,82

М_ХД_07.12

13,61

18,77

М_ХД_11.12

12,78

20,36

Тези резултати показват, че размерната структура на дънните безгръбначни,
съставящи ключовите трофични групи не играе определяща роля при дефиниране на
екологичното състояние, оценено по индекса RETI-PETI. Следва обаче да се отбележи,
че на този етап RETI-PETI има разработена само обща/генерална EQR скала, в която не
се отчитат спецификите на съответните речни типове при определяне на класовете за
качество.
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6.2. ТРОФИЧНА СТРУКТУРА НА РЕЧНИЯ МАКРОЗООБЕНТОС ПРИ
ТИПОВО - СПЕЦИФИЧНИ РЕФЕРЕНТНИ УСЛОВИЯ

В проучването бяха включени общо 40 пункта (18 принадлежат към
Черноморския водосбор и 22 към Егейския), пробонабирани през периода 2011-2013 г.,
или 82 МЗБ проби от общо десет типа водни тела (R1, R2, R3, R4, R5, R10, R11, R13,
R14, R15). За нагледно представяне на резултатите, пунктовете с потенциално
референтни условия, бяха разделени на две групи - от Егейския и от Черноморския
район.
6.2.1. Видов състав на трофичната структура на макрозообентоса, установен в
изследваните пунктове на потенциално референтни водни тела
Проучванията на видовия състав, оценен като средна стойност на ОБТ за всички
изследвани станции от периода на наблюдение (2011-2013 г.), показа сходен състав на
трофичната структура на МЗБ в референтни пунктове от Егейския и Черноморския
водосбор (Фиг. 6.13.).

А. Егейски водосбор

Б. Черноморски водосбор

Фиг. 6.13. Разпределение на ОБТ, влизащи в състава на ФТГ за двата водосбора
Забележка: Анализът е изведен на база средна стойност на ОБТна МЗБ през целия период на изследване (2011-2013 г.).
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Трофичната група на Стържещите се открои като таксономично най-богата, със
средно 10 таксона за егейските и 11 за черноморските реки, следвана от групите на
Хищниците и на Грунтоедите. Най-малко таксони бяха установени в трофичните групи
на Дробящите, Берящите и Филтриращите. Сходни тенденции в структурирането на
таксономичния състав на ФТГ бе установено и на неповлияните/планински пунктове в
проучваните моделни речни системи.
6.2.2. Обилие на функционалните трофични групи на дънните съобщества,
установени в представителните пунктове на референтните водни тела
Анализът на процентните отношения между трофичните групи, представен като
среден брой индивиди, отново показва пълно доминиране на първичните консументи,
които в случая формират повече от половината от общия дял на трофичната структура
(около 60% от трофичната структура) (Фиг. 6.14.).

А. Егейски водосбор

Б. Черноморски водосбор

Фигура 6.14. Дялово участие на ФТГ в състава на трофичната структура на МЗБ, намерен на
пунктовете с установени референтни условия
Забележка: Данните са представени като средна стойност на плътността на МЗБ за всяка ФТГ за реките от Егейския и
Черноморския водосбор през периода на изследване (2011-2013 г.).

Преобладаването на индивиди от групата на Стържещите до голяма степен се
дължи на намерените значителни количества представители на род Gammarus, които в
някои от станциите имат сериозно числено преимущество над останалите таксони.
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Групата на Берящите формира втората най-многочислена функционална група в
състава на трофичната структура на МЗБ. Тази закономерност се наблюдава както за
Черноморските, така и за Егейските речни екосистеми (Фиг. 6.14.). Регистрирането на
високия процентен дял на Берящите, се дължи на доминирането на представителите от
род Hydropsyche.
Функционалните групи на Грунтоедите и Хищниците са сравнително еднакво
разпределени в проучваните пунктове с референтни условия, като лек превес се
установява при Хищниците в реките от Егейския водосбор. С най-висока плътност се
характеризират ларвите на водните кончета (Odonata) и перлите (Plecoptera),
индикатори за неповлияни условия, както и по-слабо представените турбеларии и
някои диптерни ларви. В състава на Грунтоедите влизат хирономидни ларви, както и
по-слабо присъстващите олигохетни червеи.
Въпреки сравнително идентичното разпределение на обилието на ФТГ в състава
на МЗБ фауна при референтни условия между двата водосбора, най-голяма разлика се
наблюдава при Дробящия бентос. Средната численост на Дробящите е два пъти поголяма в проучваните пунктове от Егейската водосборна област, в сравнение с
установената в Черноморския район.
Може да се обобщи, че МЗБ, установен в пунктовете с референтни условия,
формира относително сходна трофична структура в реките и от двата проучвани
водосбора – Егейски и Черноморски. Следва да се отбележи, че независимо че
проучваните реки попадат в различни екорегиони – Източни Балкани и Понтийска
Провинция, проучваните реки протичат в умерените географски ширини, за които са
валидни сходни принципи на структуриране на речните дънни съобщества, описани в
КРК. Освен това, анализите на редица изследователи, показват че структурирането на
ФТГ се влияе първостепенно от спецификите на дънният субстрат, който създава
характерни местообитания за развитие на МЗБ (Hyrun & Wallace, 1987; Bohmer et al.,
2004; Chung et al., 2012). Преобладаващата част от изследваните в настоящата
разработка пунктове, са разположени в горните речни участъци, характеризиращи се
със сходни хидроморфологични и физико-химични параметри на средата. Посоченото
предопределя и сходство в състава и обилието на таксоните, формиращи ФТГ на
дънната безгръбначна фауна.
Анализът за разпределението на ФТГ, влизащи в състава на ИГ, дефиниращи
състоянието по БИ (Cheshmedjiev & Varadinova, 2013) (Фиг. 6.15.), показа сходни
35

ТРОФИЧНА СТРУКТУРА НА МАКРОЗООБЕНТОСА В НАТИВНИ И ПОВЛИЯНИ СЛАДКОВОДНИ ЕКОСИСТЕМИ
Мария Янкова Керакова

вътрегрупови съотношения в трофичната структура, както между пунктовете с
установени референтни условия, така и с тези, проучвани в моделните речни
екосистеми.

А.

Б.

Г.

В.

Д.

Фигура 6.15. Относителен дял на макрозообентосните таксони от ФТГ, влизащи в състава на ИГ,
дефинирани по БИ
А. процентен дял на таксоните от различните ФТГ, влизащи в състава на ИГ А; Б. процентен дял на таксоните от различните
ФТГ, влизащи в състава на ИГ B; В. процентен дял на таксоните от различните ФТГ, влизащи в състава на ИГ C; Г. процентен
дял на таксоните от различните ФТГ, влизащи в състава на ИГ D; Д. процентен дял на таксоните от различните ФТГ, влизащи
в състава на ИГ Е
Забележка: Анализът е изведен на база плътността на МЗБ, установен във всички проучвани речни пунктове с установени
референтни условия, през периода 2011-2013 г.
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Така в ИГ, чието доминиране отразява благоприятна екологична оценка (А и В),
преобладават само чистолюбиви представители, принадлежащи към трофичните групи
на Дробящите, Стържещите и Хищниците (Фиг. 6.15.). В ИГ C, характеризирана като
толерантна, присъстват таксони от всички ФТГ с подчертан превес на стържещия
бентос (77%), докато в ИГ, към които се отнасят по-толерантни и широкопластични
видове, доминират Грунтоедите и най-вече на Филтраторите.
Данните, обобщени за всички проучвани пунктове с установени референтни
условия, бяха подложени на MDS-анализ, с водещ разграничаващ фактор трофичната
структура на дънните безгръбначни, установени в различни речни типове (Фиг. 6.16.).
В проучваните референтни пунктове от Егейската водосборна област се установи
относително близко сходство в трофичната структура в рамките на различните типове
водни тела. Най-голямо разграничаване бе установено за R15 (Карстови извори и други
изворни съобщества), представен от двете пробонабирания (2011 и 2012 г.) на пункта
на р. Петровска (Фиг. 6.16.). Предвид специфичните характеристики на този речен тип,
МЗБ формира доста различна и непълна трофична структура, в чийто състав и през
двете години на изследване напълно липсваха дробящият, берящият, филтриращият, а
през 2011 г. освен посочените групи, отсъстваше и хищният бентос.
Останалите речни типове показват по-компактна композиция по отношение на
сходството в трофичната структура. Независимо от това, може да се види
диференцирано типово-специфично разграничаване. Това се отнася за тип R1
(Алпийски реки), представен от река Бъндерица, както и R13 (Малки и средни Егейски
реки). Станциите от планинския тип (R3) също се групират по-близко, вероятно поради
характерната дънна безгръбначна фауна, която се формира в условията на типичният
каменист субстрат и големи наклони на терена, които той предоставя. Сред
представените, най-хетерогенно разпределение показа тип R14 (Суб-средиземноморски
малки и средни реки), някои от които са дефинирани като пресъхващи. Вероятна
причина за това, са промените които настъпват в МЗБ съобщества в резултат на
частичното или пълно пресъхване на речното корито, последвано от повторна
реколонизация и процеси на адаптация на дънните безгръбначни съобщества.
Установяването на по-екстремни за водната биота условия, рефлектира върху видовия
състав и съответно върху количествената и качествената организация на трофичната
структура на МЗБ.
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А. Речни екосистеми от Егейската водосборна област

Б. Речни екосистеми от Черноморската водосборна област
Фигура 6.16. Двумерен/MDS – плот на сходството в трофичната структура на МЗБ между
проучваните речни типове за целия изследван период (2011-2013 г.)

Сред изследваните типове водни тела в Черноморския водосбор, най-компактно
са групирани пробите, събирани от тип R10 (Големи Черноморски реки), представен в
изследването от двата пункта на Велека (при Бродилово и при Кости) съответно през
трите години на изследване (2011-2013 г.). Този тип се характеризира с по-бавно
течение и фин дънен субстрат (пясък, глина, органични седименти). Трофичната
структура на тези водни тела, е представена от всички функционални групи с
доминиране на Стържещите. Останалите три типа - R4 (Полупланински тип), R2
(Планински тип) и R11 (Малки и средни Черноморски реки), не демонстрират
съществени различия по отношение на трофичната структура на МЗБ.
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Нашите резултати показаха, че при анализа на сходството в трофичната структура
на изследваните водни тела, по-голямо сходство в рамките на един речен тип се
демонстрира при сборове, събрани от един и същи пункт през различни години на
проучване, както и между референтни пунктове, разположени в една речна система.
6.2.3. Оценка на екологичното състояние на водни тела с установени типово –
специфични референтни условия, базирана на трофичния индекс RETI-PETI
При оценка на екологичното състояние на водните тела с дефинирани референтни
условия, са приложени типово специфични скали на нормативно регламентирани
индекси (БИ и ОБТ), които са сравнени с използвания в хидробиологичните
разработки, както и за целите на националния рутинен мониторинг и трофичен индекс
RETI-PETI.
По показателите ОБТ и БИ, всички проучвани водни тела са оценени в отлично и
добро ЕС, с едно изключение на река Отманли през октомври 2013 г. Независимо, че
тези оценки преобладават и при дефиниране на ЕС по трофичен индекс RETI-PETI,
прави впечатление че част от проучваните пунктове са определени в по-лошо от
доброто състояние. Както бе споменато в предишни раздели, основна причина за
посоченото е по-високата чувствителност на RETI-PETI (Dahl et al., 2004; Ofenbock et
al., 2004), която отразява различни локални аспекти на въздействия. Не е за
пренебрегване и фактът, че разминаванията могат донякъде да се обяснят с прилагането
на обща скала за оценка на състоянието, която не отчита характерните типовоспецифични особености на проучваните водни тела.

39

ТРОФИЧНА СТРУКТУРА НА МАКРОЗООБЕНТОСА В НАТИВНИ И ПОВЛИЯНИ СЛАДКОВОДНИ ЕКОСИСТЕМИ
Мария Янкова Керакова

6.3. ТРОФИЧНА СТРУКТУРА НА МАКРОЗООБЕНТОСА В УСЛОВИЯТА НА
СТОЯЩИ ВОДИ

Изследването е базирано на 52 стоящи водоема (40 язовира и 12 езера), сред които
естествени (езера) и модифицирани (язовири) такива, разположени на територията на
България. Пунктовете за пробонабиране, разположени в язовирите, са близо три пъти
повече, в сравнение с тези в езерата. Паралелно с посоченото, в модифицираните водни
тела бяха намерени близо два пъти повече индивиди.
6.3.1. Видов състав на трофичната структура на макрозообентоса
в стоящи водни тела
Анализът на таксономичния състав на ФТГ, влизащи в състава на трофичната
структура на МЗБ в езерата (Фиг. 6.17. ) показва доминиращо присъствие на таксоните,
формиращи групите на Стържещите и Детритофагите.

А. Езера

Б. Язовири

Фигура 6.17. Процентно разпределение на дела на ФТГ на МЗБ в изследваните естествени (А) и силно
модифицирани (Б) водни тела през периода на проучване (2011-2012 г.)

Съществено присъствие демонстрират и представителите на Хищниците. Поради
липса на подходяща трофична база групите на Дробящите и Филтриращите се
40

ТРОФИЧНА СТРУКТУРА НА МАКРОЗООБЕНТОСА В НАТИВНИ И ПОВЛИЯНИ СЛАДКОВОДНИ ЕКОСИСТЕМИ
Мария Янкова Керакова

отличават с по-беден таксономичен състав. Берящите, чиято хранителна стратегия
изисква наличие на воден ток, срещу който видовете формират механизми за активно
улавяне на хранителните частици (Anderson & Sedell, 1979; Hall & Meyer, 1998),
формират незначителен дял в състава на трофичната структура на МЗБ в езерата.
В силно модифицираните лентични екосистеми се наблюдава подобно на
естествените, доминиране на двете структуроопределящи групи - Стържещи и
Детритофаги. Следва да се отбележи значително по-големия дял на хранещите се с
депонирана органика таксони. Останалите функционални групи са с относително поизравнено присъствие в състава на трофичната структура на дънните безгръбначни
съобщества, намерени в язовирите.
Представената картина отразява общото структуриране на ФТГ във всички
проучвани езера и язовири. Тук не са отразени специфичните особености на промените
в съотношенията между ФТГ, които варират в различни граници в зависимост от типа,
местоположението и предназначението (за язовирите) на лентичното водно тяло.
6.3.2. Обилие на функционалните трофични групи на макрозообентоса
в стоящи води
Анализът на трофичната структура на МЗБ в стоящите водни тела, показва че в
преобладаващата част от наблюдавани случаи тя не е представена от пълния набор ФТГ
(Фиг. 6.18.).
В естествените стоящи водоеми, Стържещите и Грунтоедите са доминиращите
функционални групи в състава на трофичната структура на МЗБ съобщества.
В изследваните модифицирани водни тела се формира непълна трофична
структура на дънните съобщества. Тя е представена от три или четири ФТГ, при това
групите на Берящите и Дробящите са силно редуцирани. В язовирите се наблюдава
трайно присъствие на Стържещите и Грунтоедите. В сравнение с езерата, в язовирите
се забелязва нарастване на относителния дял на Хищниците и Филтраторите.

41

ТРОФИЧНА СТРУКТУРА НА МАКРОЗООБЕНТОСА В НАТИВНИ И ПОВЛИЯНИ СЛАДКОВОДНИ ЕКОСИСТЕМИ
Мария Янкова Керакова

А. Езера

Б. Язовири
Фигура 6.18. Трофична структура на МЗБ в изследваните стоящи водни тела, представена като средна
стойност на плътността

Анализът на процентното разпределение на осреднените стойности на плътността
на функционалните групи показва, че делът ФТГ на МЗБ се характеризира със
специфична структура в езерата и в язовирите (Фиг. 6.19.).

А. Езера

Б. Язовири

Фигура 6.19. Процентно разпределение на ФТГ в състава на трофичната структура на МЗБ в
естествените и изкуствените лентични екосистеми, представено като средна стойност на
числеността на дънното съобщество, установено през периода на изследване (2011-2012 г.)
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В езерните екосистеми, най-застъпената трофична група е тази на Стържещите, с
близо 50% присъствие. Тя доминира в състава на трофичната структура на МЗБ,
следвана от групите на Грунтоедите и Филтраторите (Sili & Prokin, 2008). Като се вземе
под внимание изведената по-долу оценка на ЕС, базирана на МЗБ, констатираното би
могло да обясни превеса на Стържещите в езерата. За посоченото допринасят
оптималните условия за живот и специфични хранителни ниши, към които са
адаптирани представителите на първичните консументи. Останалите три трофични
групи, сборно формират по-малко от 10% дял.
За разлика от естествените лентични водни тела, при язовирите доминиращата
функционална група е тази на Грунтоедите. Делът на тази трофична група е почти
двукратно по-голям в сравнение с езерата. В модифицираните водни тела Грунтоедите
намират благоприятна среда за развитие и богата хранителна база, изобилстваща с
депонирана органика (Shieh et al., 1999). Количеството на посочения трофичен ресурс
кореспондира с нарастване дела на Детритофагите (Perova, 2010). Групите на
Филтраторите са представени с относително изравнен дял между езерата и язовирите.
Отчетено бе редуциране почти на половина на групата на първичните консументи в
модифицираните в сравнение с естествените стоящи водоеми.
Преобладаващото присъствие на Стържещите и Грунтоедите в стоящите водоеми
(общо дялово участие от близо 72% както в езерата, така също и в язовирите) се дължи
преди всичко на специфичните условия за живот в стоящите екосистеми, които се
доближават като характеристики до условията в долните речни течения. Дълбочината
на водния стълб, стагнантните условия, процесите на стратификация, меките дънни
субстрати, както и характерната хранителна база, са довели до формирането на
специфична трофична структура, различна от тази на речните екосистеми.
Функционалните групи на хищния и дробящия бентос са представени със сходни
процентни съотношения, както в езерата, така и в язовирите. И в двата типа стагнатни
водоеми делът на Дробящите и Берящите е незначителен (по-малък от 1% от
трофичната структура), което е обяснимо предвид спецификите в начина на хранене и
достъпния трофичен ресурс в лентичните тела (Cummins & Klug, 1979; Anderson &
Sedell, 1979; Hall & Meyer, 1998; Bis at al., 2000).

43

ТРОФИЧНА СТРУКТУРА НА МАКРОЗООБЕНТОСА В НАТИВНИ И ПОВЛИЯНИ СЛАДКОВОДНИ ЕКОСИСТЕМИ
Мария Янкова Керакова

Типово специфичното разпределение на ФТГ на МЗБ в езерните екосистеми,
показа преобладаващо присъствие на Стържещите в Черноморските езера (L7, L8, L9,
L10), a на Грунтоедите в Крайречните и Алпийските (L1 и L5) (Фиг. 6.20.).
Езерните екосистеми се характеризират с по-голяма плътност на съобществото (с
максимум от 1492 инд. м2 за L10), в сравнение с язовирите (с максимум от 822 инд. м2).
С най-високи стойности (1492 инд. м2), е представен тип L10 Черноморски свръхсолени
езера (Фиг. 6.19.). Това, до голяма степен се дължи на значителното преобладаване на
стържещия бентос, формиращ близо 77% от дънната фауна на този тип, както и
масовото доминиране на родове именно от тази трофична група като Corophium sp. и
Gammarus sp.
За разлика от тип L10 Черноморски свръх солени езера, сходният по
характеристики L9 Черноморски средно солени езера, се отличава с най-ниска плътност
(36 инд. м2). В тип L9 най-масови са представителите на Стържещите, а
функционалните групи на Дробящите и Берящите напълно липсват (Фиг. 6.20.).
Проучванията върху трофичната структура на Черноморските слабо солени езера (L8),
показа намаляване на дела на стържещия бентос за сметка на хищния.
В тип L5 (Крайречни езера и блата) и L1 (Алпийски глациални езера) превес има
детритофагният бентос. Посоченото се дължи от една страна на спецификите на
условията на средата и характеристиките на дънния субстрат в посочените типове
стоящи

водоеми. Така например, придънните слоеве на езерото Сребърна,

представително за тип L5, се отличава с наличие на достатъчни количества органична
тиня (Uzunova et al., 2012) – подходяща трофична база за развитие на Грунтоедите. От
друга страна, по-суровите условия на средата, с наблюдавани по-продължителни
периоди на замръзване и екстремно ниските за водната биота температури на водите
през по-голямата част от годината, с които се отличава тип L1 (напр. ез. Безбог),
предопределя по-голяма преживяемост и превес на по-устойчиви, значително
толерантните, издържливи и добре адаптирани към стресови условия Грунтоеди.
С най-висока плътност се характеризират язовирите Тракиец и Пясъчник, които
принадлежат към тип L15 Големи равнинни средно дълбоки язовири в ЕР 7 (с 822 инд.
м2). Тази високата плътност на бентоса в посочения тип, се дължи в голяма степен на
яз. Тракиец, за който са установени близо 12 пъти повече индивиди в сравнение с тези в
яз. Пясъчник.
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А. Езера

Б. Язовири
Фигура 6.20. Процентни съотношения между ФТГ на МЗБ в различните типове стоящи водни тела,
представени като средна численос от всички наблюдения

Както при езерата, така и при язовирите, като цяло в рамките на един и същи тип
водно тяло се наблюдават съществени различия в разпределението на дела на ФТГ.
Детритофагите и Стържещите са най-застъпените трофични групи в състава на
изследваните лентични зооценози, като в състава на трофичната структура на
различните типове модифицирани водни тела от L2, L3, L11, L12, L13, L14, L15 и L17
доминира детритофагния бентос.
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Най-хомогенната композиция по отношение на трофичната структура е
регистрирана за тип L2 Планински езера, при които се установи 94% присъствие на
представители на Грунтоедите. Равнинните и полупланински езера и блата от тип L4 са
доминирани от Филтраторите (89,81%). Язовир Рабиша, единствения от проучваните,
принадлежащ към тип L4, се характеризира с най-ниска плътност (54 инд. м2).
Анализът на сходството в таксономичния състав на ФТГ, съставящи трофичната
структура на дънните съобщества на проучваните стоящи водни тела, показа изразено
разделяне на типовете, представителни за естествени лентични водоеми и тези,
характеризиращи модифицираните/изкуствени водоеми (Фиг. 6.21.).
Сред проучваните езера (Фиг. 6.21. А.) тип L9 Черноморски средно солени езера
се отделя от останалите поради факта, че се характеризира със специфична бентосна
фауна, типична за бракични (преходни) води. Посоченото е причина дънните
безгръбначни да формират специфична трофична структура, в която напълно липсва
дробящ и берящ бентос, а групите на Филтраторите и Хищниците са бедно
представени.
Много близко сходство се наблюдава и в състава на трофичната структура на
стоящите

водни

тела

от

езерен

тип

L7

Черноморски

сладководни

езера

(Дуранкулашкото блато и Шабленското езеро). Типично за проучваните екосистеми, е
добре развита макрофитна растителност и плътни перифитонни обраствания, които
създават оптимални хранителни условия за масово развитие на таксони от групата на
Стържещите. В състава на трофичната структура на L7, напълно липсват представители
на Дробящите и Берящите.
При силно модифицираните водни тела, не се наблюдават съществени различия в
състава на трофичната структура на МЗБ и няма изразено групиране между
представителните типове (Фиг. 6.21. Б.). Предназначени основно за питейно-битово
водоснабдяване или за напояване, посочените водоеми се характеризират със
специфичен хидрологичен режим. Източването на значителни обемиводни маси води
до осушаване на големи площи и отмиване на биогени от литорала (Узунов & Ковачев,
2009). Тези изменения в кратки срокове водят до изместване на същинската литорална
зона (заливане или отдръпване), което независимо от високите адаптивни способности
на бентобионтите, оказва силно негативен ефект върху дънните обитатели. Посоченото
е свързано с разрушаване и загуба на местообитания на водните безгръбначни. В такива
условия се формират относително сходни по състав МЗБ съобщества, доминирани от
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определен набор от видове, приспособени да оцеляват в екстремни ситуации. Това е
вероятната причина за липса на типово-специфични съобщества и по-голямата прилика
в състава на МЗБ и в трофичната структура на дънните безгръбначни съобщества,
установена в проучваните язовири.

А. Естествени/Езерни екосистеми

Б. Изкуствени/Язовирни екосистеми
Фигура 6.21. Двумерен/MDS – плот на сходството в трофичната структура между различните типове
стоящи водни тела
Забележка: Анализът е базиран на обилието на ФТГ на МЗБ, установен през целия период на
изследване (2011-2012 г.).
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6.3.3. Оценка на екологичното състояние на стоящите водни тела, базирана
на трофичния индекс RETI-PETI
На този етап в националното законодателство няма утвърдена методика за оценка
на екологичния статус по МЗБ на сладководните лентични водоеми. В настоящото
изследване екологичното състояние и екологичния потенциал/ЕП са анализирани на
база ОБТ, БИ и PETI.
За да се оцени доколко трофичния индекс PETI характеризира коректно ЕС/ЕП на
стоящите водни тела, бе направена съпоставка на изведените екологични оценки за
състоянието на стоящите водни тела. По-голямо припокриване на оценките, изведени
от стойностите на анализираните индекси, има при езерните екосистеми. Така,
установихме 50% съвпадение в изведените екологични оценки между PETI и БИ. В
12% от случаите при езерата и в 41% от случаите при язовирите, оценките по двата
индекса се разминават само с една степен, при това тези, дефинирани по PETI,
регистрират по-лошо състояние. Посоченото се обяснява с по-голямата чувствителност
на трофичния индекс, реагиращ на различни типове антропогенен натиск (Rawer-Jost et
al., 2000; Павлова, 2013; Borisova et al., 2014).
При язовирите обаче, съпоставката на ЕС, изведена с помощта на представените
индекси, показа значително разминаване. Резултатите за ЕП, базиран на PETI, се
припокриват с тези от ОБТ само в 35% от случаите. А сравнението на трофичния
индекс с БИ, показва съвпадение на екологичните оценки едва в 10% от случаите.
Получените несъответствия в условията на силно модифицираните водни тела,
донякъде могат да обосноват някои експертни преценки (Чешмеджиев и кол., 2009),
според които МЗБ следва да се използва като подкрепящ останалите биологични
елементи за качество.
Следва да се отбележи, че разминаването в оценките в преобладаващата част от
случаите, е в порядъка само на една категория. Вероятната причина за несъвпадението
в крайните оценки, може да е обстоятелството, че за БИ има разработена типовоспецифична скала за оценка, докато за трофичния индекс тя е унифицирана.
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ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ И ИЗВОДИ

I.

Проучвания

върху

трофичната

структура

на

МЗБ

съобщества

в

МОДЕЛНИТЕ РЕЧНИ ЕКОСИСТЕМИ:
1.

В съставения списък на видовия състав на МЗБ в проучваните моделни

лотични екосистеми са установени общо 349 бентосни таксона:


С най-голямо таксономично богатство се характеризира дънната фауна на

река Вит (196 таксона), в Тунджа са установени 191, а в Места съответно 175 таксона. С
най-беден видов състав (98 таксона) се открои поречието на Велека.


Видът Taeniopteryx schoenemundi (Plecoptera, Insecta) е установен за пръв

път за поречието на Велека, като нов за Екорегион 12.
2.

Динамиката на таксономичния състав на ФТГ показва че:



С най-голямо видово разнообразие се характеризират Стържещите,

Хищниците и Дробящите. С по-беден видов състав се открояват функционалните групи
на Детритофагите, Филтриращите и Берящите.


Стържещите присъстват относително равномерно по дължината на

речния континуум. Близо половината от всички представени в трофичната група на
Дробящите таксони се срещат единствено в горното течение и чувствително намаляват
в посока към устието на реките. Берящите са се характеризират с постоянно присъствие
по континуума, с лек превес към долните речни участъци. Грунтоедите и Филтраторите
регистрират доминиращ превес в средното и долно течение на реките.


Най-голямо вътре видово сходство е установено за групата на

Стържещите в рамките на планинския тип водни тела, за берящия бентос в
полупланинския, а за Филтраторите и Детритофагите в равнинния тип водни тела.


Трофичната структура на МЗБ се приспособява към промените в

условията на средата чрез преразпределение на процентните съотношения между
проучваните ФТГ. Наблюдава се и вътре групова трансформация на таксоните, която се
определя от различни фактори, като тип на водното тяло, водосбор, сезонност и
човешко въздействие. Първичните консументи са най-пластичната функционална група
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с изявена способност за прегрупиране в лонгитудинален аспект. В неповлияни условия
в състава на Стържещите доминират „чистолюбивите“ форми, а при наличие на
определен импакт преобладаващи са по-толерантните видове.
3.

Анализът на обилието на ФТГ на МЗБ в проучваните водни тела

показва, че:


Стържещите са доминиращата група в трофичната структура на МЗБ.

Дробящите, Стържещите и Хищниците регистрират максималното обилие в горните
речни течения и постепенно намаляват по континуума. Плътността на Берящите,
Филтриращите и Грунтоедите нараства по дължината на реката.


Дробящите демонстрират максимална плътност в неповлияни условия.

Под външно въздействие тяхната численост се редуцира, за сметка на Грунтоедите.
Детритофагите се характеризират с широка толерантност и голяма пластичност, което
определя доминиращото им присъствие в антропогенно повлияни речни участъци.


В рамките на всяка от проучваните групи най-близко сходство се

наблюдава между планинските пунктове, характеризиращи се с неповлияни условия.
Смяната на сезоните, изразяваща се с промяна на характеристиките на средата, е водещ
фактор за групирането на Стръжещите в горните речни участъци и на Дробящите в
полупланинските и равнинни пунктове. Грунтоедите са единствената група, в чийто
таксономичен състав се наблюдава разграничаване на полупланинските от равнинните
пунктове. Дробящите реагират най-чувствително на човешки въздействия, вътре
видовата трансформация разграничава различни типове външни влияния. При
толерантната група на хранещите се с депонирана органика от съществено значение е
не толкова типът, а степента/силата на въздействие на импакта.
4.

Промените в характеристиките на субстрата и в стойностите на

факторите на средата през различните сезони на проучване влияят върху
формирането

на

хранителния

ресурс,

трофичните

преференции

на

МЗБ

и

структурирането на ФТГ.


Субстрат-зависимото разпределение на ФТГ определя предпочитанията

на Хищниците към каменист субстрат, на Филтраторите и Грунтоедите към водната
растителност и тинестия субстрат, на Дробящите и Стържещите към чакълестия
субстрат и на Берящите - към песъчлив. Процентният дял на органичната компонента в
седиментите корелира с динамиката на Грунтоедите и с олигохетната фауна като цяло.
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Регистрираните незначителни локални влияния не оказват съществен

ефект върху трофичната структура на МЗБ. По-силни, неблагоприятни въздействия
върху водната екосистема предизвикват частично или пълно разрушаване на
трофичната структура на дънните безгръбначни съобщества.

доминиране

Комплексното въздействие на факторите на средата очертава: а)
на

Дробящите,

Стържещите

и

Хищници

в

горните

речни

участъци/планински тип, за които са характерни по-голяма засенченост и надморска
височина, по-ниски температури, по-високи кислородни показатели и по-малко
биогени; б) доминиране на Филтраторите, Грунтоедите и Берящите в средното и долно
течение на реките/полупланински и равнинен тип, които се характеризират с по-малка
надморска височина, по-слаба засенченост, по-високи температури и по-високи
концентрации на биогени.

II.

Проучвания върху трофичната структура на МЗБ съобщества във водни

тела с установени ТИПОВО-СПЕЦИФИЧНИ РЕФЕРЕНТНИ УСЛОВИЯ:
1.

Установен е сходен таксономичен състав на трофичната структура

на МЗБ в проучваните референтни пунктове от Егейския и Черноморския водосбор.
Най-богати в таксономично отношение са групите на Стържещите, Хищниците и
Грунтоедите. Трофичните групи на Дробящите, Берящите и Филтриращите се
характеризират с по-беден видов състав.
2.

Анализът на обилието на ФТГ на МЗБ показва сравнително

идентичното разпределение на дяловете на ФТГ в състава на трофичната структура на
МЗБ, установен в двата водосбора. Трофичната група на Стържещите се характеризира
с числено превъзходство. Липсата на подходящ трофичен ресурс определя
Филтраторите като най-слабо представената функционална група в състава на МЗБ.
Най-съществени различия в структурирането се наблюдава в групата на дробящия
бентос, чийто дял е два пъти по-голям в реките от Егейската водосборна област.
3.

По-близко сходство в трофичната структура на МЗБ е установено

между изследваните типове водни тела в Егейския в сравнение с Черноморския
водосбор. В рамките на един речен тип по-голяма прилика се наблюдава при сборове,
събрани от един и същи пункт през различни години на проучване, както и между
референтни пунктове, разположени в една речна система.
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III.

Проучвания

върху

трофичната

структура

на

МЗБ

съобщества

в

СТОЯЩИТЕ ВОДОЕМИ:
1.

В условията на стоящите водни екосистеми се формира специфична

трофична структура, която се определя като непълна, а броят на ФТГ е редуциран.
Стържещите доминират в естествените, а Грунтоедите в силно модифицирани водоеми.
Хищниците и Дробящите са представени със сходни процентни съотношения. За разлика
от Хищниците, които се характеризират с по-голямо таксономично богатство, представено
с по-малка плътност, Филтраторите демонстрират противоположна тенденция. Берящите
формират незначителен дял в състава на трофичната структура на МЗБ в езерата.
2.

Анализът на сходството в трофичната структура на проучваните

стоящи водни тела показа ясно изразено разделяне на типовете в рамките на естествени
лентични водоеми в сравнение с модифицираните/изкуствени стоящи водни тела. Типово
специфичното разпределение на ФТГ на МЗБ в стоящите водоеми показва че:


Езерните екосистеми не формират унифициран модел на процентните

съотношения на ФТГ. Дяловото разпределение и доминирането в състава на
трофичната структура на МЗБ се определя от конкретните характеристики и
специфични особености на типа естествено водно тяло.


Процентните съотношения на ФТГ в силно модифицираните водни тела

показват доминиране на детритофагния бентос в състава на трофичната структура на
МЗБ. Стържещите преобладават единствено в Малките и средни равнинни язовири в ЕР
12.

IV.

ИНДИКАТИВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ на трофичната структура на МЗБ:
1.

Сравнителният анализ на таксономичния състав на ФТГ и ИГ,

дефиниращи състоянието по БИ, показва сходни тенденции между проучваните
моделните речни екосистеми и пунктовете с установени референтни условия. В
„чувствителните“ ИГ - А и В, чието присъствие индикира благоприятна екологична
ситуация, преобладават само представители на Дробящите, Стържещите и Хищниците. В
„по-толерантните“ индикаторни групи C, D и E преимуществено присъстват дънни
безгръбначни, принадлежащи към Грунтоедите и Филтраторите. На пунктовете с
установени референтни условия в състава на ИГ C присъстват таксони от всички ФТГ, с
преимуществено доминиране на стържещия бентос.
52

ТРОФИЧНА СТРУКТУРА НА МАКРОЗООБЕНТОСА В НАТИВНИ И ПОВЛИЯНИ СЛАДКОВОДНИ ЕКОСИСТЕМИ
Мария Янкова Керакова

2.

Тестването на трофичните индекси, характеризиращи екологичното

състояние, показва най-голяма степен на припокриване между оценките, изведени по
RETI-PETI и нормирания БИ. Апробацията на адаптирания вариант size RETI-PETI
показва, че размерната структура на дънните безгръбначни, съставящи ФТГ не играе
определяща роля при дефиниране на екологичното състояние на водните тела.
3.

Трофичната структура може да бъде показателна за динамиката на

екологичната ситуация, пречупена през ефектите на локалните антропогенни
въздействия. Био-индикаторният потенциал на трофичната структура на дънните
съобщества се изразява чрез:


Промяна в процентните отношения и преструктуриране на дела на ФТГ в

състава на трофичната структура на МЗБ.


Вътре групова трансформация на ФТГ и постепенна смяна на по-

чувствителните, стенобионтни с по-толерантни, широкопалстични таксони в резултат
на външни въздействия.


Прилагане на индекси, базирани на трофичната структура, които

адекватно отразяват промените във водната екосистема и по този начин могат да
характеризират екологичното състояние на повърхностните води.

ПРИНОСИ

1.

Изготвени са актуални таксономични списъци на видовия състав на

МЗБ в реките Места, Тунджа, Вит и Велека. В поречието на Велека е установен нов за
Екорегион 12 вид Taeniopteryx schoenemundi (Plecoptera).
2.

Проучен е видовият състав и обилието на ФТГ, изследвана е тяхната

динамика по представителни пунктове в моделните поречия, във връзка с основните
физико-химични фактори на средата и ефектите от регистрираните локални външни
въздействия. Представен е актуализиран списък на трофичните принадлежности
на установените в моделните речни екосистеми МЗБ таксони.
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3.

Установено е преразпределение на таксономичния състав на речния

МЗБ и вътрегруповата трансформация на изследвани ФТГ на дънните съобщества
при различни типово-специфични условия и регистрирани екологични ситуации.
4.

Направен е анализ на разпределението на таксономичния състав на ФТГ

на МЗБ в съответствие с ИГ, дефинирани по нормативно регламентирания БИ.
5.

Обобщени са данни за видовия състав и обилието на ФТГ на МЗБ в

различни типове лотични тела с установени референтни условия, както и в
естествени и силно модифицирани стоящи водни тела.
6.

Установена е пропорционална зависимост между трофичната група на

Грунтоедите и количеството на органичната материя в речните седименти.
7.

Апробирана е нова модификация на индекса RETI-PETI, която показва

че размерната структура на дънните безгръбначни, съставящи ФТГ, няма
определяща роля при дефиниране на екологичното състояние на водните тела.
8.

Доказан е био - индикативният потенциал на трофичната структура на

МБЗ и е обоснована приложимостта на функционалния подход за оценка, за целите
на екологичната категоризация на повърхностните водни тела.
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TROPHIC STRUCTURE OF THE MACROZOOBENTHOS IN NATIVE AND
INFLUENCED FRESHWATER ECOSYSTEMS

(Summary of PhD-Thesis)

The work presents trophic structure of the bottom benthic communities in different
categories, types and anthropogenic influence of freshwater bodies, such as taxonomic
composition, proportional, distribution and bio-indicative potential of Functional Feeding
Groups/FFG (Shredders, Scrapers, Collectors, Filterers, Deposit feeders and Predators). In
Bulgaria the beginning of targeted researches on the trophic structure of macrozoobentos was
given after 2005 in the scientific materials of Varadinova and al. In our environmental
conditions this topic is poorly studied. At the same time, this problem is relevant and essential
theoretical and practical importance of hydro-biological research, because it provides an
opportunity to develop a functional approach.
Trophic structure has been analyzed in several aspects: depending on the river
continuum, on the type of water body, on the type and strength of the anthropogenic impact
(or its absence), on the seasonality. The survey also contains information about the effects of
environmental factors on FFG, such as water temperature, pH, conductivity, oxygen indices,
nutrients, altitude and at the same time - an overview of the complementarity of their
influence on the trophic structures.
Also, was analyzed a subgroup restructuring of taxonomic composition at different
FFG along the river and by anthropogenic pressures, such as similarity in the trophic
structures by FFG. It was analyzes the tolerance of different taxa in FFG, based on comparing
between percentage ratio of FFG density by Indicators Group by Biotic Index.
It was considered the ecological status of the studied points of the rivers, lakes and
reservoirs. Also was approbating a modified version of the trophic index to assess the
ecological status, which gives weight to the length of individuals/taxa (size RETI-PETI).
The dissertation represented composition of trophic structure in different types lentic
and lotic water bodies and the similarity in the trophic structure between different types.
Special attention was paid to the taxonomic composition and the ratios between FFG at
referent conditions.
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