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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Актуалност на изследването. Проучванията върху твърдокрилите насекоми от
семейството на бръмбарите бегачи са многобройни и изключително разнообразни по
обхват, смисъл и съдържание. Голямото богатство на видове и високата плътност на
индивидите в съчетание с тяхната висока степен на специализация по отношение
изискванията към условията на средата, ги прави незаменими индикатори на
историческите събития, географската изменчивост, екологичните условия и настъпилите
промени.
Благодарение на разнообразната и важна роля на бръмбарите бегачи (хищници,
жертви, мършояди, фитофаги) в екосистемите, тяхното изучаване на има голямо научно
и практическо значение (Dehelean et al. 2012).
Реализирането на продължителен и целенасочен мониторинг на карабидофауната
и карабидоценозите на поддържан резерват „Сребърна“ и околностите му, могат да бъдат
използвани като критерий за състоянието на безгръбначната сухоземна биота и чрез
анализа на биотичните им параметри да се следи за евентуални настъпващи промени.
Натрупаният национален и международен опит върху групата дава широки възможности
за анализ и оценка на индикаторните й възможности и за използването и за целите на
екологичния мониторинг.
С многогодишното проучване на бегачите в резервата „Сребърна“ и
многостранните анализи на получените резултати е направен опит да се постави
началото в стандартизиране на събираната информация за групата, както и в подхода при
обработването и интерпретацията на резултатите.. Въвеждането на стандарт в
екологичните изследвания на групата и обработването на биологичния материал би било
изключително полезно и подходящо за създаването на единна база данни за бръмбарите
бегачи, като една от най-широко използваните групи безгръбначни за целите на
сухоземния екологичен мониторинг и в частност за оценка състоянието на защитени и
други територии.

За целите на работата са използвани утвърдени и актуални подходи, методи и
категоризации.
Научна и приложна стойност. Направена е инвентаризация на карабидната
фауна от района на резервата „Сребърна“, където целенасочени и системни проучвания
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до сега не са провеждани. Съставен е таксономичен списък, представени са данни за
общото разпространение, зоогеографската и биотопична привързаност, жизнената
форма и броя уловени екземпляри за 277 вида от района на резервата и други находища
от Южна Добруджа. От тях четири вида са нови за България а, 225 вида са нови за района
на резервата.
Описани са таксономичната, зоогеографската, екологичната и доминантната
структура на установения фаунистичен комплекс и взаимовръзките с основни градиенти
на средата. Посочени са основните антропогенни въздействия и изменения върху
местообитанията.
Материалите по дисертацията могат да бъдат използвани при изготвяне на
фаунистични списъци и оценка на общото биоразнообразие или да послужат при
мониторингови и природозащитни дейности в района.
Апробация на работата. Материали, свързани с работата по дисертацията, са
представени на разширен научен съвет в ИБЕИ на БАН на 9.11.2016 г..
Публикации. По темата на дисертацията са публикувани 3 статии в съавторство.
Обем и структура на дисертацията. Дисертацията е написана на общо 260
страници, съдържа 92 фигури и 4 таблици.
В библиографията са включени 320 литературни източника, от които 82 на
кирилица, 238 на латиница и 2 интернет страници.
Изложението е структурирано в следните глави:
Глава 1. Въведение – 3 стр.
Глава 2. Литературен обзор – 17 стр.
Глава 3. Цел и задачи – 2 стр.
Глава 4. Материал и методи на работа – 18 стр.
Глава 5. Обща характеристика на изследвания район – 19 стр.
Глава 6. Резултати и обсъждане –150 стр.
Глава 7. Заключение – 7 стр.
Глава 8. Използвана литература - 20 стр.
Приложения – 24 стр.
Благодарности. Изказвам сърдечна благодарност на научния си консултант
проф. д-р Любомир Пенев за всестранното съдействието при осъществяване на
настоящата дисертационна работа и многогодишното му търпение по финализирането и.
Благодаря на покойния доц. д-р Илко Василев за осигурените възможности при
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изучаването на бръмбарите бегачи и всеотдайната му научна подкрепа. Особено съм
признателен на гл. ас. д-р Теодора Теофилова за редакцията и оформянето на работата и
помощта при определянето на материала от нощния лов. Признателен съм на колегите
проф. д-р Здравко Хубенов, доц. д-р Георги Тренчев, доц. д-р Васил Попов и покойния
д-р Михаил Йосифов, направили критични бележки и препоръки към дисертационния
ми труд, както и на проф. д-р Влада Пенева за отделеното време и съдействието при
обобщаването на резултатите и редактирането на заключителната глава. Благодаря на
покойния Иван Димитров за подкрепата му при професионалната ми реализация и за
безценните му първи уроци по полева зоология, през ученическите ми години.

Кратко съдържание на дисертационния труд
Глава 1. Въведение
Бръмбарите бегачи (Coleoptera, Carabidae) са едно от най-добре изучените
семейства насекоми в световен мащаб. Научните статии, посветени на това семейство
надхвърлят 50 000, което е достатъчно показателно както за интереса към него, така и за
огромното му значение за функционирането на земната биота (Kotze et al. 2011).
Голямото изобилие на видове и жизнени форми, високата численост, както и
разнообразната им биология определят важната роля, която те изпълняват в
екосистемите като част от наземната и почвена мезофауна. Благодарение на своята
висока екологична и генетична пластичност, тези бръмбари имат космополитно
разпространение и населяват най-разнообразни биотопи (Крыжановский 1983).
Бегачите имат определящо значение за функционирането на екосистемите,
както по отношение на потока на енергията, така и във връзка с намаляването на
числеността на редица горски и селскостопански вредители. Те и техните съобщества се
използват широко за биоиндикация на условията на сухоземната среда в системата на
биологичния мониторинг (Desender, Baert 1995; Luff 1996; Cranston, Trueman 1997;
Pearsall, 2007).
Бегачите са много важни при описване на промените в местообитанията, тъй като
се появяват в почти всички сухоземни местообитания и проявяват характерни тенденции
в динамиката на популациите си (Butterfield et al. 1995; Rainio, Niemelä 2003; Pearce,
Venier, 2006).
Като се има предвид високата им чувствителност по отношение на измененията
на абиотичните фактори и най-вече на киселинността на почвата, карабидите успешно

5

могат да бъдат използвани за установяване степента на антропогенно повлияване и
замърсяване в даден район (Крыжановский 1984; Avgın, Luff 2010).
Глава 2. Литературен обзор
В тази глава е направена обща морфологична, систематична и екологична
характеристика на сем. Carabidae. Разгледани са особеностите в биотопичното
разпространение и практическото значение на представителите му. Обобщени са
данните върху историята на проучванията на семейството в България и в конкретния
район.
Глава 3. Цел и задачи
Целта на изследването е да се проучат и анализират фауната и съобществата на
бегачите (сем. Carabidae) в разнообразните местообитания от района на резервата
„Сребърна“, да се оценят индикаторните възможности на групата и природозащитната
значимост на изследваната територия.
За постигането на целта си поставихме следните главни задачи:
1. Да се установи видовият състав на карабидофауната в района на резервата
„Сребърна“ и да се оцени разнообразието му по отношение на редки, характерни,
специфични и ендемични видове.
2. Да се оценят различните методи на улов за разкриване видовия състав в
изследваните местобитания.
3. Да

се

анализира

таксономичната

и

зоогеографската

структура

на

карабидофауната на резервата и разпределението по биотопи.
4. Да се анализира екологичната структура на съобществата от бръмбари бегачи,
жизнените форми и трофично-биотопичните им предпочитания.
5. Да се изследва пространственото разпределение на видовете и локалните
асоциации от бръмбари бегачи в изследвания район в зависимост от различни
фактори на средата.
6. Да се извърши типизация на изследваните микроместообитания в района на
резервата на основата на съобществата от бръмбари бегачи, с методите за
класификация и ординация.
7. Да се проучат индикаторните възможности на бръмбарите бегачи за целите на
екологичния мониторинг и при оценка на състоянието и консервационната
значимост на защитени територии.
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Глава 4. Материал и методи
В главата е направена обосновка за избора на изследваната защитена територия,
описани са основните райони на изследване и местоположението на пробните пунктове,
включени в проучването на моделните биотопи.

Фигура 1. Схема на районите обект на изследване
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Материалът е събиран чрез три основни способа, с почвени капани от типа
„pitfall“, чрез ръчен сбор и нощен лов на нощноактивни бегачи. При отчитането на
резултатите във фаунистичната част сме включили видовете и индивидите от трите
способа на лов, а за резултатите от екологичнта част сме включили само улова от
капаните. С цел стандартизиране на данните е използван показателят брой екземпляри
уловени за 100 капаноденонощия, отчитащ динамичната плътност на видовете.
Периодът на изследването обхваща 7 години (1992-1998 г. и 2010 г.). През 2010 г.
е извършен систематичен улов на нощноактивни бегачи от д-р Merilijn Jocque,
идентифицирани от автора на дисертацията.
Уловеният материал е определен с помощта на няколко основни литературни
източника: Крьiжановский (1983), Arndt et al. (2011), Lindroth (1974), Ganglbauer (1892),
Hurka (1996), Rhietter (2006), Trautner, Geigenmuller (1987). Използвана е и сравнителна
колекция към Катедра „Зоология и антропология” на Биологически факултет на СУ.
Списъкът на видовете следва класификацията на Kryzhanowskij et al. (1995);
При определянето на доминантната структура на съобществата е използвана
класическата класификация на Tischler (1949) за почвени безгръбначни, модифицирана
от Шарова (1981) с въвеждането на 5-та категория „еудоминант“. Използвани са
класически показатели за α- разнообразие: брой видове, брой екземпляри, индекс за
концентрация на доминирането (C), индекси за видово богатство и общо видово
разнообразие (N1, N2, H), изравненост (E, G).
Tаксономичното и количествено сходство е изчислено по Czekanowski-DiceSorensen.
Разпределението по жизнени форми е направено по класификацията на Шарова
(1981), а при зоогеографската структура са използвани утвърдени категории
(Крьiжановский, 1983, Vigna Taglianti 1995; Casale, Vigna Taglianti 1999; Vigna Taglianti
et al. 1999), с някои изменения (Kodzhabashev, Penev 2006).
Определени са екологичните групи бегачи в зависимост от типа на обитаваните
предпочитани местообитания.
Използвани са методи за математическо и статистическо обработване на
материала – градиентен анализ с методи за класификация по метода TWINSPAN (Hill,
Šmilauer, 2005) и градиентен анализ с методи за ординация, извършена с програмен
продукт CANOCO 4.5 (Ter Braak, Šmilauer 2002).
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Глава 5. Обща характеристика на изследвания район
Главата включва общо описание на района на изследване и кратка характеристика
на релефа, геоморфоложките, климатични, почвени и хидроложки и хидрографски
условия. Анализирано е отражението на флората, растителността и местообитанията
върху разпределението на животинското население и фауната в района. Направена е
кратка биогеографска характеристика, с акцент върху зоогеографските подрайони, дали
отражение върху сформирането на съвременната фауна и животинско население.
Глава 6. Резултати и обсъждане
Фаунистична част
За периода на изследване бяха идентифицирани 16016 екземпляра, от които 9212
уловени с капани, 4306 от ръчен сбор и 2498 от нощен лов. Карабидофауната на резервата
„Сребърна“ включва 277 вида, принадлежащи към 62 рода и 25 трибуса, от които са 225
нови за района. Установената карабидофауна съставлява над 35 % от фауната на
България и над 80 % от фауната на Добруджа.
Нови за фауната на Българя са 4 вида: Dyschiriodes (Eudyschirius) abditus
Fedorenko, 1982, Bembidion (Peryphus) persicum Menetries, 1832, Ocys quinquestriatus
(Gyllenhal, 1810), Anthracus insignis (Reitter, 1884).
Изследваното относителното „колекционно“ обилие на видовете, по 6-бална
скала, изработена по Песенко (1982) е представено на фиг. 2.
Диаграмата показва силно преобладаване на видовете с ниска значимост (около 78%) и
особено голям брой на спорадичните и много редките видове - 58% (158 вида).
Присъствието на обикновени, масови и фонови видове (22 %) е следствие на засиленото
антропогенно влияние и промяната на местообитанията. Наблюдава се тенденция към
увеличаване дела на пластичните и еврибионтни видове. Относително високият процент
на спорадични и много редки интра- и екстразонални крайбрежни мезохигро- и
хигрофилни видове бегачи се дължи на уникалните природни дадености на резервата.
Пресушаването на крайдунавските блата, осушаването на заливната територия на
Дунавската равнина и изсичането на дунавските острови и крайбрежна ивица е станало
причина за унищожаването на голяма част от специфична автохтонна крайдунавска
фауна и подмяната й с друга нетипична за района. Специфични редки автохтонни видове
от тази група са Omophron limbatum, Carabus clathratus, Ocys quinquestriatus, Pterostichus
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chamaeleon, Agonum duftshmidi, Stenolophus skrimshiranus, Chlaenius terminatus, също и
немалко стенобионти от род Bembidion и трибус Dyshiriini.

8%

2%
32%

12%

Спорадични
Много редки
Редки
Обикновени
Масови
Фонови

20%
26%

Фигура 2. Относително обилие на видовете, установени на територията на резервата
„Сребърна“ по 6-бална скала по Песенко (1982)

Таксономичната структура на карабидофауната на резервата включва 277 вида,
които се отнасят към 4 подсемейства, 25 трибуса и 62 рода. В процентно отношение те
съставляват 36% от видовете, 58% от родовете и 69% от трибусите на България.
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10%
3%

2%
29%

3%
3%
3%

5%
6%
13%
7%
8%

8%

Harpalini
Bembidini
Lebiini
Amarini
Pterostichini
Platinini
Carabini
Dischirini
Sphodrini
Callistini
Brachinini
Tachini
Others

Фигура 3. Таксономична структура и процентно отношение на трибусите на карабидофауната от резервата
„Сребърна“ по брой видове

Таксономичнта структура показва, че с най-голям брой видове е представен трибус
Harpalini (79 вида – 29%), следван от трибус Bembidini (38 вида – 14%), а по брой
екземпляри преобладават представителите на трибусите Carabini (25%), Pterostichini
(18%), Harpalini (14%), Platinini ( 8%), Zabrini (6%) и Bembidini (6%)
Голямото видово обилие на Harpanini и Amarini

може да бъде обяснено с

наличието на обширни открити площи, възникнали вторично след обезлесяването на
района. В количествено отношение в таксономичната структура се наблюдават
съществени различия между агроценозите, остепнените и естествените открити
територии. Един от количествените биоиндикаторни ефекти, които се наблюдават е
различната подредба на трибусите по таксономична значимост. В едногодишните
монокултурни агроценози засилено процентно преобладание имат трибусите Harpalini,
Sphodrini (род Calathus) и Amarini. Тези трибуси намаляват постепенно в процентно
отношение във вторичните и първични тревни фитоценози, за сметка на трибусите
Pterostichini, Carabini и Sphodrini (без род Calathus).
Екологичната структура на съобществата на бръмбарите бегачи в резервата е
изследвана по отношение на предпочитанието към определен тип местообитание и по
отношение на спектъра от жизнени форми по класификацията на Шарова (1981).
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Характеристиката по отношение на трофично-биотопичните им предпочитания показва,
че с най-висок процент (43%-119 вида) са представени видовете на откритите
пространства. В тази група преимуществено преобладават ксерофилите, които са 31%
или 86 вида, а мезофилните видове са 12 % или 33 вида.

Еврибионтни 9%
9%

Горски 20%
5%
9%

1%

1%

4%

Интразонални 28%

6%
22%

12%

31%

Откритоживеещи 43%

ботриобионти
псамобионти
халобионти
крайбрежни
степни и агроценози
влажни ливади
ксерофор
мезофор
лонгоз

Фигура 4. Преференциално-биотопична структура на карабидофауната на резервата „Сребърна”

Ксерофилните видове са предимно представители на трибусите Harpalini, Amarini
и някои Sphodrini. По-голямата част от видовете на трибус Harpalini имат Евро-азиатски
степен тип на разпространение, а други се срещат в аридните и семиаридни
местообитания на Медитеранската или Европейско-медитеранска зона.
Втората по значимост група по отношение привързаността към местообитанията
на района включва предимно интразонални видове, голяма част от които са свързани с
крайречните и околоводни пространства.
Интересни за карабидофауната на резервата са интразоналните халобиоти, които
съставляват около 4%. Присъствието на тези видове се дължи вероятно на засоляването
на заливните почви в крайезерното. Установените халобионти са представители на
родовете Bembidion, Dyschirius, Acupalpus, Oodes.
Анализът на резултатите от проучването показват, че процесът на ксерофитизация
на горските местообитания е характерен за целия район на Южна Добруджа и е свързан
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освен с глобалните климатични промени и с локалните такива, каквито се явяват
масовата гола сеч на горите и промените в техния видов и възрастов състав. През
последните 50 години семенните смесени и разновъзрастови климаксни гори са почти
напълно унищожени, а други са „износени” и превърнати в издънкови с турнус на сечта
от 15 до 20 години.
Качествената структура на жизнените форми на бръмбарите бегачи по Шарова
(1981), изобразена на фиг. 5, показва разпределение на двата основни класа Зоофаги :
Миксофитофаги - 64:36.

Миксофитофаги 36%
7%
4%

1%

10%

19%

47%

3%
9%

Зоофаги 64%

Фитобионти
Епигеобионти
Стратобионти
Геобионти
Псамоколимбети
Стратобионти
Стратохортобионти
Геохортобионти

Фигура 5. Структура на карабидофауната на резервата „Сребърна“ по жизнени форми.

Анализът на спектъра от жизнени форми и изявява няколко основни възможни
биоиндикатони, които могат да бъдат класифицирани по следния ред: обща специфика
на целия набор от жизнени форми и съотношение между основните класове, качествено
разпределение на видовете по жизнени форми в низходящите йерархични категории,
състав и разпределение на доминиращите жизнени форми, състав и брой на
индикаторните жизнени форми, установени в низшите йерархични категории.
С най-висока степен на обособеност е спектърът от жизнени форми на
естествените горски съобщества. Вторичните тревни и горски съобщества, съдържащи
интродуцирани видове показват тенденции към резки промени на спектрите.
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Зоогеографската структура на резервата „Сребърна“, изобразена на фиг. 6,
представя

разпределението

на

карабидофауната

по

хорологични

комплекси.

Установените в района на ПР „Сребърна” 277 вида са групирани в 4 хорологични
комплекса и 27 зоогеографски категории, които най-общо можем да разделим на две
групи в зависимост от съвременните ареали и произхода им „северна”
фауногенетична биота.

и „южна”

Първата група включва два хорологични комплекса,

обединяващи студоустойчиви и студолюбиви видове, възникнали в северните ширини и
разширили границите си на юг в различна степен. Втората група включва термофилни,
възникнали в топлите, предимно южни територии на Палеарктика.
Общо установените видове за двата „северни” хорологични комплекса са 153
вида, съставляващи 55% от карабидофауната на резервата. В процентно отношение
„южната” компонанта на карабидофауната е 45% и включва 124 вида. По-високият
процент на „южната” част на карабидофауната спрямо този на „северната” може да се
обясни с ксерофитизацията на горските местообитания, масовото отглеждане на житни
монокултури, трайните климатични тенденция през последните 50 години на глобално
засушаване, повишаване на среднозимните температури и пресушаването на блатата в
заливната тераса.

20%
30%

Северно-Холарктичен и Евро-Сибирски
Европейски
Евро-Азиатски
Медитерански

25%
25%

Фигура 6. Зоогеографска структура на карабидофауната на резервата „Сребърна
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Фауногенезисът на карабидофауната на резервата е бил силно повлиян от
човешките дейности, изразяващи се в промяна на микроклимата, следствие от
изсичането на горите, промяната в предназначението на земеползването, пресушаването
на заливните територии в речната тераса и промените в естествения отток на реката.
Екологична част
Сравнителен анализ на методите за събиране на бръмбари бегачи.
Изследваният материал включва общо 16 016 индивида от 277 вида, от него с
метода лов с капани са уловени 9212 екз. (58%) от 141 вида -51%, 26 вида – 18% са
установени само с този метод. С метода ръчен сбор са уловени 4306 екз. (27%) от 184
вида – 65%, 57 вида – 21% са установени само с този метод. Чрез метода нощен лов са
уловени 2498 екз. (15%) от 125 вида – 45%, 36 вида – 29% са установени само с този
метод. Всеки един от трите метода, селективно изявява част от карабидофауната, което
налага прилагането на комплекс методи, за целите на фаунистичните изследвания.
Периодите на пробовземане и набиране на необходимата биологична информация са
различни за различните методи и изискват аналитичен подход за всеки конкретен случай.
Желателно е при комплексно провеждане на различни методи на лов, те да се
осъществяват паралелно и да обхващат както сезонните климатични изменения, така и
биотопичното разнообразие на района.
В дисертационния труд е направена подробна екологична характеристика на
изследваните биотопи, като за целта са използвани качествени и количествени
параметри. За всеки биотоп са проучени основните показатели на алфа разнообразието,
анализирани са доминантната структура, трофично-биотопичните им предпочитания,
спектрите от жизнените форми, зоогеографското разпределение на хорологичните
комплекси и таксономичната структури.
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Таблица 3. Видово разнообразие на бръмбари бетачи в биотопите в резервата
Сребърна”.
Индекси
S
N
ДП

FRAG
51
1140
36.19

BANK
42
510
21.79

MEAD
83
1203
35.18

КД
N2
H
N1
E
G
C

3150
13.3
3.09
21.9
0.785
0.203
0.0752

2340
16
3.19
24.3
0.854
0.264
0.0627

3420
11.3
3.25
25.9
0.737
0.0709
0.0884

Биотопи
SALI
64
1675
45.39
3690
11
2.97
19.4
0.713
0.159
0.0911

GRAS
81
2123
53.61
3960
28.7
3.7
40.3
0.841
0.347
0.0349

PLAN
59
1946
44.63
4360
11.5
2.96
19.3
0.726
0.188
0.0871.

FORE
22
615
30.92
1989
3.13
1.72
5.57
0.555
0.102
0.319

Легенда: FRAG - тръстикови масиви; BANK - оголен тинест бряг; MEAD - хигро-мезофилни ливади;
SALI - върбови масиви; GRAS - ксерофилни поляни; PLAN - изкуствени гори от интродуцирани видове;
FORE - естествени гори;S - брой видове;N - брой уловени екземпляри;N1 - реципрочната стойност на
показателя на Simpson за разнообразието;H - показател за разнообразие на Schannon
N2 - показател за разнообразие на Hill
E - показател за изравненост на видовете на Pielou
G - показател за изравненост на видовете на Molinari
C - показател за степен на доминиране на Simpson
ДП- динамична плътност (среден брой уловени екземпляри за 100 капано денонощия)
КД- общ брой капано денонощия за биотоп

Обобщените изводи от анализа на алфа разнообразието на изследваните биотопи
показват характерна структура на съобществата от бегачи в териториите със заливен
режим, което е естествен ход в развитието на блатните екосистеми. Тези местообитания
имат силно динамична структура, която наподобява съобщества след природни
бедствия, в етап на първична инвазивна колонизация. За много кратък период след
изсъхването, освободените територии се заселват от мигриращи видове, които
сформират своеобразни комплекси. Подобни явления са описани от редица европейски
изследователи на бръмбарите бегачи като Бригадиренко (2003), Desender, Turin (1989),
Desender, K. et all (1994). Считаме, че често заливаните през пролетта територии на
първите четири биотопа, имат естествен екстремален режим, при който сухоземната
фауна е представена от мигрантиа, като заселването започва след оттеглянето на водите
от пролетното пълноводие на р. Дунав. Тези биотопи имат винаги нестабилна биота,
която показва закономерности, присъщи на млади екосистеми или за екосистеми след
природни катаклизми. Такъв тип на ценотична структура е характерна за блатните
екосистеми, където ежегодно част от сухоземните местообитания се заливат през
пролетта и след пресушаването им „животът започва отначало“.
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Типичните сухоземни местообитания в района са силно повлияни и променени от
човешките дейности през изминалите периоди. Най-драстични са били промените,
свързани с унищожаването на естествената горска растителност и последвалото
култивиране на земята за целите на земеделието и животновъдството. Най-значимите
последици, свързани с промяната на биоразнообразието се изразяват в ксерофитизацията
на местообитанията и последвалата почвена ерозия. За много от масовите горски видове
е липсвала среда за обитание, а за експанзиращата биота на откритите пространства се
открили нови възможности за колонизация и последваща инвазия.
Таксономичната, зоогеографската, доминантната и екологична структура на двата
горски биотопа (плантация и естествена гора) показва съществени различия, както по
видов състав, така и по относително обилие на видовете. Тези различия вероятно са
свързани с настъпващата ксерофитизация в плантациите, следствие от понижена
склопеност, бедна, нетипична и разпокъсана храстова и тревна растителност и отсъствие
на подраст, докато в естествените горски съобщества разновъзрастната и разновидова
дървесно-храстова растителност предлага изключително разнообразни мезофилни
микроместообитания.
Класификация на съобществата от бръмбари бегачи
Фаунистичното сходство изчислено по формулата на Чекановски – Сьоренсен на
основата на качествени данни (присъствие/отсъствие) е представено на фигура 7.
Първото разделяне на биотопите на две групи е с много ниско ниво на сходство - под
25%. То разделя близките до водата 4 „влажни“ биотопа (тръстиков масив, тинест бряг,
върбово-тополови гори и влажни ливади) от „сухите“ 3 биотопа (пасища и псевдостепни
поляни, горски плантации и естествени гори). На това ниво, двете групи биотопи,
показват силно изразна хетерогенност по отношение на видовия състав. На второ ниво
на дендрограмата, със средно ниво на сходство от около 40 %, „сухите“ биотопи се
разделят на биотоп естествена гора и останалите два – горска плантация и пасища и
псевдостепи. На границата между средно и високо ниво на сходство около 55 % става
разделянето на „влажните“ биотопи на две двойки. Първата група е тръстиков масив и
тинест бряг, а втората – влажни ливади и върбово-тополови гори, т.е. два по два на
високо ниво на сходство (над 75 %) се групират съседните биотопи. На почти същото
ниво на сходство се групират и двата „сухи“ биотопа – горска плантация и пасище и
псевдостеп. Ако обяснението на групирането на „влажните” биотопи е логично,
вследствие на тяхното гранично местоположение и предвид смесването на
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фаунистичните комплекси поради миграции, то сходството на горска и пасторалностепна фауни, изглежда на пръв поглед нелогично.
При анализа на таксономичните структури на тези два комплекса, както и на
техните трофично-биотопични предпочитания, зоогеографски и разпределение на
жизнените форми се установи наличие на голям брой еврибионтни видове, което се
дължи на неестествения тип на сукцесия, която и за двете територии е вторична .
Липсата на естествен почвообразуващ биотичен комплекс, вследствие от
условията, създавани от екзотичния инвазивен дървесен едификатор, е причина за
нетипичната сукцесия и съответно изграждането на неспецифична широкоспектърна
група от видове. Подобни условия за развитие на карабидоценозите се наблюдават при
всички гористи плантации, независимо от вида на екзотичния едификатор.

Фигура 7. Дендрограма на таксономично сходство по Chekanovsky-Sorensen
Легенда: BIOSR.1 – биотоп „тръстиков масив“, BIOSR. 2 – биотоп „тинст бряг“, BIOSR. 3 – биотоп
„крайбрежна ливада“ BIOSR. 4 – биотоп „заливна върбово - тополово гора“, BIOSR. 5 – биотоп „пасища
и псевдостпна поляна“, BIOSR. 6 - биотоп „горска плантация“, BIOSR. 7 – биотоп „естествена гора“

18

На фигура 8 е изобразена количествената дендрограма на сходството между
биотопите. Отново като основен средообразуващ фактор се откроява влажността, която
има определящо значение за разпределението на групировките от бръмбари бегачи. С
най-ниско количествено сходство, под 10%, се отделят от дендрограмата два биотопа –
на първо ниво естествената гора (под 5%), а на второ ниво крайбрежния тинест бряг (под
10%). На трето ниво на количествено сходство се разделят две групи от биотопи. Отново
биотоп горска плантация и пасище и псевдостеп, но сходството им е под 30%, което
означава ниско ниво на припокриване на количественото разпределение на видовете.
Съществени са различията в пропорционалното разпределение на широкоспектърните
видове на трибусите Harplini, Amarini, Sphodrini и Carabini.
Общ клон на дендрограмата със сходство над 30% образуват останалите три
биотопа – влажната ливада и групираните в общо разклонение тръстиков масив и
върбово-тополови заливни гори. Сходството на последните два биотопа е високо, което
се обяснява със содните условия на тръстиката и заливните върбово-тополови гори.. В
тези биотопи тръстиката и върбите са с много гъста структура и имат височина от 2-3 до
5-7 м, а почвата е тинеста с много голям процент на преработена и гниеща органика, През
летните месеци тези биотопи предлагат богата хранителна база, както на хищниците,
така и на миксофитофагите. Възможно е през сухите и горещи месеци на годината тези
биотопи да се използват от бегачите не само като хранително местообитание, но и като
места за размножаване, за което свидетелства изобилието от ларви на бегачи, точно в
тези биотопи.
Групирането на горската плантация и пасището и псевдостепта, макар и с ниско
ниво на сходство, отново потвърждава тезата за общото начало и началния етап на
диференциране на карабидоценозите. По-ниският процент на сходство, означава че
независимо от относително еднаквия видов състав на бегачите, те се различават по
количественото си представяне, което се дължи на конкретни разлики в условията на
средата. Такива разлики са например осветеността и частично засенчване и
произтичащите от тях по ниски приземни температури и по висока влажност.
Отделянето на естествената гора показва, че този биотоп има много различна и
специфична структура, което може да се види на фиг. 8. Същото правило важи и за
биотопа тинест бряг, който си има специфична карабидоценоза, силно отличаващи се от
другите биотопи.
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Фигура 8. Дендрорама на сходство по обилие на видовете по Chekanovsky – Sorensn (Ics*a)
Легенда: BIOSR.1 – биотоп „тръстиков масив“, BIOSR. 2 – биотоп „тинст бряг“, BIOSR. 3 – биотоп
„крайбрежна ливада“ BIOSR. 4 – биотоп „заливна върбово - тополово гора“, BIOSR. 5 – биотоп „пасища
и псевдостпна поляна“, BIOSR. 6 - биотоп „горска плантация“, BIOSR. 7 – биотоп „естествена гора“

Градиентен анализ чрез метода на класификацията
Класификацията на видовете и биотопите с метода на разделянето е направена с
помощта на програмния продукт Twinspan. Продуктът позволява едновременното
групиране на видовете и техните количествени значимости в отделните биотопи.
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Таблица 4. Класификация на видовете и локалните асоциации от бръмбари бегачи чрез
Twinspan

ORDER OF SAMPLES
2
FORE |
4

1

BANK
GRAS |

|

3
6

FRAG
PLAN |

|

5

MEAD

|

7

SALI

|

1357246

15 Car_ cla

111----

000

16 Car_ gra

1312---

000

17 Ela_ rip

111----

000

20 Dys_ nit

11-----

000

……………………………………………………………………………………………………………..
80 Ama_ mun

-----11

11

90 Gyn_ etr

-----11

11

97 Pse_ cal

-----11

11

113 Har_ tar

--1-411

11

0000111

От таблица 4 се установява, че класификацията на видовете по количествените им
значения, разделят биотопите на резервата на две групи без допълнителни поделби. Към
първата група методът класифицира биотопите – глинест бряг (BANK), тръстиков масив
(FRAG), крайбрежна влажна ливада (MEAD) и върбово-тополови заливни гори (SALI).
Всичките групирани биотопи се характеризират с относително висока влажност и са
разположени в заливната чаша на езерото.
Втората група от биотопи са разположени периферно на езерото и обхващат
хълмовете и билната част. Характерно и за трите биотопа е, че са разположени върху
силно дренирана и ерозирала основа и влажността през летните месеци е относително
ниска.
Видовете са класифицрани на 7 групи, подредени отново по градиента на
влажността, но всяка група има и специфични особености към други фактори на средата
като растителност, почвен субстрат, осветеност.
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При предварителното анализиране, изчислителният алгоритъм на програмата е
изключила 40 вида, всичките редки, с уловени 1-3 екземпляра и установени само в един
от проучваните биотопи.
Градиентен анализ чрез метода на ординацията
Градиентният анализ на качествените данни за бръмбарите бегачи, установени с
метода лов със земни капани ( Фиг. 9) показва силно изразена дисперсия на биотопите
по първа ос. Отново по сила се откроява градиентът на влажността, който очевидно е
най-значимият фактор, определящ пространственото разпределение на видовете. Към
този фактор е необходимо да се прибави и дренираността на почвата, която има
определяща функция за въздушната влага през месеците на безводие.

Фигура 9. DCA ординация на изследваните биотопи по видове състав
Легенда: BIOSR.1 – биотоп „тръстиков масив“, BIOSR. 2 – биотоп „тинст бряг“, BIOSR. 3 – биотоп
„крайбрежна ливада“ BIOSR. 4 – биотоп „заливна върбово - тополово гора“, BIOSR. 5 – биотоп „пасища
и псевдостпна поляна“, BIOSR. 6 - биотоп „горска плантация“, BIOSR. 7 – биотоп „естествена гора“
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Фигура 10. DCA ординация на локалните асоциации от бегачи по видов състав
Легенда: Абревиатурата на видовете е от 8 символа и е формирана от първите три родови букви и
последващите ги четири букви на вида. Напр. Carabus coriaceus – abr. Car cori)

Единственият биотоп силно отместен от линейния облак на останалите проучвани
територии е естествената гора. По отношение на влажността този биотоп е в края на
градиента и е охарактеризиран в екологичната част като ксеро-мзофилен до мезофилен.
Видовете, установени в този биотоп са специфични за естествените гори и някои от тях
са стенотопи, а други могат да се срещат с много ниска численост в горски плантации,
овощни градини, лозя или други слабо интензивни агроценози. На фиг. 10 специфичният
комплекс от видове, характерни за биотопа естествена гора са Harpalus tardus, Bembidion
lampros, Amara similata, Leistus rufomarginatus, Carabus convexus и др.
Композицията на видове, разпределена по дължината на първи градиент, следват
закономерността за изискванията на конкретните видове към влажността на средата т.е.
от ляво надясно са подредени видове от хидрофилни към мезохидрофилни към
мезофилни към мезоксрофилни и накрая в дясно са ксерофилите. По втора ос се
наблюдава силна дисперсия в края на влажностния градиент, което се обяснява с
наличието на специализирани ксерофили и мезоксерофили.
Ординационната диаграма, основанана относитилното обилие на видовете,
изобразена на фиг. 11, отново показва силна зависимост на разпределението на видовете
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от фактора влажност. По първи градиент логично се подреждат биотопите от центъра на
езерото към неговата периферия и към буферните територии. На тази диаграма, за
разлика от предната се вижда добро разслояване на биотопите по втория градиент, който
е вероятно комплексен и включва типа на растителността и механично-химични
специфики на почвата.

Фигура 11 . DCA ординация на изследваните биотопи по обилие на видовете
Легенда: BIOSR.1 – биотоп „тръстиков масив“, BIOSR. 2 – биотоп „тинст бряг“, BIOSR. 3 – биотоп
„крайбрежна ливада“ BIOSR. 4 – биотоп „заливна върбово - тополово гора“, BIOSR. 5 – биотоп „пасища
и псевдостпна поляна“, BIOSR. 6 - биотоп „горска плантация“, BIOSR. 7 – биотоп „естествена гора“

Фигура 12. DCA ординация на локалните асоциации от бегачи по обилие на видовете
Легенда: Абревиатурата на видовете е от 8 символа и е формирана от първите три родови букви и
последващите ги четири букви на вида. Напр. Carabus coriaceus – abr. Car cori.
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Групирането на биотопите върбово-тополова заливна гора, горска плантация и
естествена гора в горната част на ординационния облак показва отделяне на горските
местообитания от останалите. Тръстиковия биотоп, заема централно място в
ординационния облак, а тревните съобщества – биотоп влажна ливада и ксеротермния
биотоп пасище и псевдостеп са в долната част на ординационната диаграма.
Тръстиковите местообитания са класифицирани от метода по втори градиент като
преходна растителност между тревистата и дървесната, вероятно поради специфичните
биотични условия, които обуславя. Разпределението и групирането на видовете е много
аналогично с това от клъстерния анализ, основанна количествени данни.
Двата най-отдалечени в пространството биотопи са тинестият бряг и естествената
гора. Те се различават максимално, както по влажността, така и по типа на
растителността. Методът групира биотопите тръстика и върбово-тополови гори, които
освен че са разположени пространствено близо си приличат и по биотична
характеристика на растителността. Изградени са от гъста, силно засенчваща приземния
етаж, средно висока, хигрофилна растителност.
Интересна е диаграмата с видовете, където се обособяват групи от характерни
видове за всеки биотоп. Тези видове и групи не са напълно аналогични на групите от
клъстерния анализ, ординационният анализ дава възможност за по-задълбочена
интерпретация. Индикативните видове и видови групи ще бъдат разгледани в следващата
глава.
Типизация на местообитнията и микроместообитанията, според видовете и
групите от видове на бръмбарите бегачи
Типизацията на местообитанията и микроместообитанията на резервата е
направена на два етапа. На първия етап, на базата на видовете, установени чрез метода
лов със земни капани, която включва 141 вида или 51% от установените видове, са
типологизирани резервата и околностите му само за тази част от карабидофауната
На втория етап са анализирани видовете установени с други методи на улов и
отсъстващи в капанния улов, като са взети под внимание всички екологични и
фаунистични характеристики, които са включени в общата типология на резервата.
Изследваните биотопи в резервата са изключително разнообразни и с мозаично
разположени микроместообитания, някои от които имат строго специфична фауна, други
включват видове с широк спектър на предпочитания, а трети са смесица от двата типа.
Обединените и класифицирани по важност факторите, спрямо които се сформират
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комплексите от бръмбари бегачи и се разпределят в екологичното хиперпространство, са
приземната влажност, типа и структурата на растителността, почвения субстрат и
засоляването му, изложението и разположението на местообитанието и неговата
вътрешна структурираност.
При проучването на групата чрез ръчен сбор бяха регистрирани много дребни
видове, някои от които специализирани към определен тим микроместообитание. На
песъчливи брегове около река Дунав са установени Omophron limbatum, Elaphrus
riparius, Bembidion litorale, B. foraminosum, B. striatum, B. laticolle, B. splendium. Някои от
тези видове са откритоживеещи на повърхността, други се ровят в пясъка, а трети
обитават само силно засенчени или засолени пясъчни субстрати.
Друга добре обособена група от крайбрежните бегачи е тази, живееща по
откритите тинести брегове. Специфичният комплекс включва големи по размери
представители Chlaenius vestitus, Ch. festivus, Stenolophus (s.str), Badister meridionalis, B.
lacertosus, B. bulatus. От по-малките по размери видове, обитаващи влажните тинести
брегове са представители на родовете Dishiriodes, Bembidion, Acupalpus, Anthracus.
Многообразните представители на първия род, изобилстващи по бреговете, много рядко
попадат в капани и при нощен лов, но при ръчен сбор за кратко време могат да се съберат
цяла дузина от видове. Обратно, видовете от последните два рода рядко и частично
попадат при капанен лов и при ръчен сбор, но са масови при нощен лов, което вероятно
се дължи на специфичен и скрит начин на живот.
Пасищата и псевдостепите, включени в отделен биотоп диференцират чрез
методите на класификация и ординация две групи от видове, които се различават по
степен на специализация. Първата група включва широкоспектърни еврибионти, а
втората специализирани откритоживеещи ксеро- и мезо-ксерофили.
Горските плантации, разположени по хълмове около резервата, имат твърде
разнообразна фауна, което се дължи на нетипичните дървесни едификатори, както и на
ранните етапи от сукцесията. Тези плантации са създадени основно края на 70-те години
на мястото на лозя, пасища и псевдостепи. Видовия състав на този биотоп е смесица от
откритоживеещи и горски ксеробионти, които варират през различните сезони, както по
видов състав, така и по относително обилие. Тези видове, показват силно доминиране,
което е характерно за млада ксерофитна горска ценоза.
Естествената гора като биотоп, беше включена на по късен етап, но събраните
материали, бяха достатъчно за да обосноват необходимостта от такова разделяне. Този
биотоп
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има

най-категорично

обособяване

с

всички

методи

на

екологично

диагностициране. Броят на видовете е сравнително малък, но с много висока степен на
изравненост и висока плътност на популациите.
Глава 7. Заключение
7.1. Обобщени резултати
● В резултат от проведените многогодишни проучванията на карабидофауната на
поддържан резерват „Сребърна” и околностите му са установени 277 вида от 62
рода и 25 трибуса на основата на уловените чрез различни методи 16 016
индивида (14 092 от екземплярите са събрани от автора). Установената
карабидофауна съставлява 36% от видовете, 50% от родовете и 69% от трибусите
на България и около 80% от видовете на Южна Добруджа. За пръв път се
съобщават 4 вида за България, 225 (80%) са нови за резервата, a 163 вида – за
Добруджа. Установените видове съставлявят около 45% от съобщените
безгръбначни за резервата.
● Анализът на обилието на видовете на бегачите от резервата, направен по 6бална оценителна скала, показва че 78% от бегачите са спорадични, много редки
или редки, а 22% са обикновени, масови или фонови.
● По-силното присъствие на откритоживеещи видове от трибусите Harpalini (79
вида – 29%), Amarini (22 вида – 8%) и Bembidini (38 вида – 14%) се дължи на
специализацията им към широко разпространени на територията на резервата
първични и вторични местообитания. Първите два трибуса са предимно
специализирани обитатели на тревните съобщества и агроценозите, докато
представителите на последния трибус са предимно крайбрежни екстразонални
видове. Горската широколистна (неморална) мезофилна карабидофауна е
представена от трибусите Pterostichini (19 вида – 7%), Platinini (16 вида – 6%),
Carabini (11 вида – 4%) и част от трибус Sphodrini (8 вида - 3%), които имат
значително количествено превъзходство общо за резервата. С относително
големи дялове са фитофилните видове от трибус Lebiini (23 вида – 8%) и
хигрофилните трибуси Dyschirini, Licini и Calistini, което се дължи основно на
наличието на големите водоеми.
● Анализът на предпочитанията на бегачите към различните местообитания
показва преобладаване на откритоживеещите видове с 43% или 119 вида, от които
31% (86 вида) са ксерофилни представители на трибусите Harpalini, Amarini и
част от Sphodrini, а останалите 12% са мезофили, представители на трибусите
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Pterostichini, Patynini и подтрибус Anisodactylina. С относително голям дял от 28%
са представени интразоналните видове, присъствието на които е свързано със
специфичните интразонални местообитания като тинест бряг, пясъчни коси и
засолени брегове. Тази карабидофауна включва видове от трибусите Bembidini,
Dyschirini, Harpalini (род Acupalpus), Oodini, Licini (род Badister) и Calistini.
Горските видове в резервата са представени с 20%, от които преобладават
ксерофилите, а относителният дял на хигрофилната горска фауна е едва 5%. Общо
за резервата са установени 8% еврибионти, което е сходно като резултат за голяма
част от проуванията върху групата в България и чужбина.
● Проучването върху разпределението на жизнените форми на бегачите в
резервата показва различни съотношения на двата основни екологични класа
жизнени форми, в качествената и количествената компоненти. По отношение
броя на видовете в резервата е установено съотношение на клас зоофаги към клас
миксофитофаги 64%:36%, което съответства на установените за лесостепната
зона

съотношения.

Установеното

засилено

присъствие

на

групата

на

цепнатинните 94 вида стратобионти (40%), се дължи на родовете Bembidion,
Agonum, Chlaenius, Badister, Brachinus и Microlestes, които обитават най-горния
повърхностен слой на почвения субстрат. С най-висока степен на обособеност е
спектърът от жизнени форми на естествените горски съобщества, където
зоофагите преобладават количествено (75%).
● Анализът на зоогеографската структура на резервата показва незначително
качествено преобладаване на „северните” комплекси над „южните” (55%:45%), а
в количествено отношение „северният“ фауногенетичен комплекс значително
превъзхожда „южния” с 62%:38%. Съвременната фауна на бръмбарите бегачи в
резервата, е следствие на обединението на хорологични комплекси с различни
фауногенетични

линии,

сред

които

преобладава

„северната”

биота.

Констатираните от нас през 2010 г множество видове с южно разпространение,
неустановени при предишните сборове през 1988, 1993, 1996 и 1998 г., говорят за
вероятно изместване на северната граница на тяхното разпространенние, факт
научно констатиран в Централна Европа, Румъния, Молдова, Украйна и Беларус.
● Съобществата на бръмбарите бегачи в изследваните биотопи са анализирани с
помощта на качествени и количествени екологични параметри на основата на
материал, събран с метода лов със земни капани. Установените стойности и
различията в пропорциите на тези параметри дават възможност за интерпретация
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за настъпили промени, съвременно състояние и прогнозни тенденции в околната
среда.
● Доминантната, таксономична, зоогеографска и екологична структура на
съобществата показват естествена динамика и разпределение в първите три
биотопа заливни съобщества и нарушена такава в биотопите на изоставните
пасища и горските плантации. Типичните сухоземни местообитания в района са
силно повлияни и променени от човешките дейности през изминалите периоди.
Най-драстични са били промените, свързани с унищожаването на естествената
горска растителност и последвалото култивиране на земята за целите на
земеделието и животновъдството. Сред големия брой редки видове преобладават
откритоживеещите ксеробионти, които вероятно са в процес на инвазивно
установяване. Редки са и много от типичните горски видове, които много често
се оказват стенобионтни по отношение на основни фактори на средата, зависими
от горското съобщество.
● Анализът на бета разнообразието на изследваните биотопи показва различия в
групирането на основата на качествените и количествените данни. Анализът на
качествените данни показва групиране на първо ниво на 4-те заливни биотопа и
3-те незаливни биотопи на много ниско ниво на сходство, което отразява силната
хетерогенност на видовите групировки. На второ ниво естествената гора се отделя
отчетливо от другите биотопи в групата, а „влажните“ биотопи се групират по
двойки с висока степен на сходство – тръстиков масив с тинест бряг и влажна
ливада със заливна гора. Количествената дендрограма изявява влажността като
основен средообразуващ фактор. С най-ниско количествено сходство се отделят
два биотопа – на първо ниво естествената гора, а на второ ниво крайбрежния
тинест бряг. На трето ниво разпределението е аналогично с качественото
разпределение.
● Градиентният анализ, извършен с количествена класификацията на видовете и
биотопите с метода на разделянето – Twinspan, разделят биотопите на резервата
на две групи, а видовете бегачи на седем групи. От разпределението отчетливо се
установява, че основен първостепенен по значимост фактор на средата е
влажността, а ролята на растителността и антропогенните промени са
второстепенни по значимост. Отново се открояват в самостоятелна група
типичните горски видове, които са поделени на две части в зависимост от
предпочитанията си към влажността. Диференцирана е и група на еврибионтите,
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повечето от които имат силно доминиране в повлияните от човека биотопи.
● Градиентният анализ на съобществата и видовете показва различия в
групирането, основано на качествените и количествените данни. Градиентният
анализ на качествените данни за бръмбарите бегачи, установени с метода лов със
земни капани, показва силно изразена дисперсия на биотопите по първа ос, която
откроява градиента на влажността като най-значимия фактор, определящ
пространственото разпределение на видовете. Единственият биотоп силно
отместен от групата на останалите е естествената гора. Като индикатори за
естествената гора са определени видовете Harpalus tardus, Bembidion lampros,
Amara similata, Leistus rufomarginatus, Carabus convexus и др. Ординационната
диаграма на количествените значимости на видовете отново показва силна
зависимост на разпределението на видовете от фактора влажност. За разлика от
качествената диаграма, количествената показва разслояване на биотопите по
втория градиент, който е вероятно комплексен и включва типа на растителността
и механично-химични специфики на почвата.
● Направената типизация на основата на градиентния анализ потвърждава
основните закономерности в разпределението на групите от видове бегачи извени
с други методи и показва първостепенната роля на локалните микроклиматични
фактори пред действието на регионалните и зоналните екологично закономерни
зависимости.

Най-важният

регистриран

фактор

на

средата,

определящ

разпределението на карабидофауната и карабидоценозата в резервата и
околностите му е влажността. Този фактор изгражда градиент, по който става
основното групиране и разпределение на видовете и техните локални асоциации
в резервата „Сребърна“. Следващи по значимост са факторите тип и естественост
на растителността, дренираност и състав на почвата, географско местоположение
и изложение.
7.2. Изводи
● Фаунистичното разнообразие на бръмбарите бегачи в резервата „Срeбърна“ е
изключитeлно високо, което се дължи на географското разположeние на резервата
и многообразието от силно хетерогенни местообитания.
● Проучването показва необходимостта от продължителни по време и
разнообразни методи на сбор за цялостното изявяване на локалната
карабидофауна.
30

● Високият дял на спорадични и редки видове се дължи както на големия дял от
интразонални и стенобионтни форми, така и на силната деградация на
естествените местообитания и заместването им с вторични и антропогенни
такива, които са в процес на колонизация от нетипични за района видове.
● Установeните съществени различия в таксономичната структура са
индикативни по отношение на съвременното състояние на карабидофауната на
резервата и сукцесионните тенденции, протичащи в сухоземните мeстообитания.
● Качествените и количествени различия в съотношенията на „северния“ и
„южния“ фауноогенетични комплекси на карабидофауната, показват промени в
зооографската структура на резервата, които са следствие от съвместното
действие на естествения фауногенезис и антропогенните намеси. Засиленото
присъствие на видове с южно разпространение и особено появата на десетки нови
за резервата такива видове през 2010 г., е „сигнал “ за промените, настъпващи в
климата.
● Засиленото присъствие на откритоживеещи ксерофили от трибусите Harpalini,
Zabrini, Calistini и Sphodrini отразява промените, настъпили след масовото
обезлесяване и култивирането на земята за нуждите на земеделието, както и
отрицателния ефект от създаването на горски плантации от чуждоземни дървесни
видове. Мезофилните горски видове бегачи стават редки или изчезват напълно
при промени, свързани с плътността на дървостоя, степента на склопеност и
възрастовата структура на гората, за сметка на евритопни пластични видове,
които увеличават плътността си драстично.
● Разнообразието от жизнените форми показва капацитета на дадено
местообитание и неговата хетерогенност. Установените различия в качествената
и количествена значимост на двата основни класа, Зоофаги и Миксофитофаги, е
индикативна по отношние на съвременните тенденции в карабидофауната и
карабидоценозите. Пропорциите между двата класа, могат да се използват за
целите на екологичния мониторинг при определяне на степента на естественост
на карабидофауната и степента на евентуалната антропогенна намеса.
● С най-силно въздействие върху разпределението на видовете и локалните
групировки от бръмбари бегачи е влажността. Ролята на типа на растителността е
второстепенна като фактор при тази група в настоящото изследване.
Антропогенните въздействия, свързани с промени в типа на естествената
растителност, на свой ред влияят върху комплекса от фактори на средата и
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съответно върху фауната и комплексите от бръмбари-бегачи.
● Високата консервационната значимост на резервата „Сребърна“ за бръмбарите
бегачи се определя от богатия видов състав, наличието на много редки видове,
съхранени в запазените природни убежища, силно изразената хетерогенноет на
района, изразяваща се в сложна мозайка от природни дадености в комбинация със
стратегическо географско местоположение и разнообразни микроклиматични и
биотични дадености.
7.3. Приноси
1. Това е най-пълното и целенасочено изследване на сем. Carabidae в района на
поддържан резерват „Сребърна“, в резултат от което са установени видовият
състав и количественото им разпределение. Установени са четири вида нови за
фауната на България, а 225 са нови за района на резервата. Видовете са
типизирани в зависимост от тяхната срещаемост и обилие.
2. Показани са основните фактори на средата – влажност, растителност,
антропогенни въздействия, които обуславят разпределението на видовете и
локалните асоциации от бръмбари бегачи на основата на количествени данни и е
доказано значението на хетерогенността на средата за увеличаването на видовото
разнообразие.
3. Разработена е комплексна индикаторна система на основата на бръмбарите
бегачи за целите на различни приложни дейности.
4. Установени са изменения в карабидофауната и карабидоценозите на резервата,
следствие от антропогенните въздействия в промяната на ландшафта,
растителността и водния режим на района.
5. Показани са предимствата на използването на различни методи при събиране
на бръмбарите бегачи и е предложен алгоритъм за обработване на получената по
този начин фаунистична информация.
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Summary
Ground beetles (Coleoptera: Carabidae) were studied in Srebarna Nature Reserve in
1992-1998 and 2010. The beetles were captured by using three main techniques: “pitfall” traps,
hand collection in the areas around traps, and night capture with lamp. Total of 16 016
specimens from 277 species, taxonomically belonging to 62 genera and 25 tribes were identified
for the whole study period. Four species are new to the fauna of Bulgaria and 255 species are
reported for the first time from the study area. The ground beetles fauna recorded from the study
area represents above 35 % of Bulgarian fauna and above 80 % of the fauna of Dobrudzha. The
results are presented in two main parts – faunistic and ecological. In the first part all species
and specimens were included in the analyses, while in the second part only these specimens
captured by using “pitfall” traps were included.
The faunistic part includes consistent system analysis of the recorded local fauna of the
nature reserve and its surroundings, investigating different aspects of the species diversity. The
relative abundance of captured species were estimated by 6-grades scale. The species with small
significance were above 78 %, sporadic and very rare species were very numerous - 58 % (158
species) and common, mass and background species occurred more frequently (above 22 %),
probably due to high anthropogenic pressure and habitats change.
The studies on the taxonomic structure reveal that the tribes Harpalini and Bembidini
are represented with the highest number of species, while the tribes Carabini, Pterostichini and
Platinini dominate by the number of specimens. It was found that the ordering of tribes by
taxonomic significance could indicate changes occurring due to anthropogenic influence. In the
same way zoogeographical and ecological structures were used to indicate present day state,
changes and tendencies in habitats succession.
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The capturing techniques proved that the total list of species could be achieved only by
applying different supplementary sampling methods, in all seasons with ground beetles activity.
More than half of species, mainly small and slow-moving ones, could not be registered by
“pitfall” traps, which could bias the faunistic results if only this sampling method was applied.
The ecological analysis of the specimens collected by using of “pitfall” traps includes
the α-diversity of habitats, quality and quantity significance of the dominant, taxonomic,
zoogeographical and ecological structure and their indicator abilities for the needs of ecological
monitoring.
The habitats classifications made by using species diversity and abundance clearly
differentiate habitats in respect of their humidity and plant type and composition. Separation
between natural forest and loamy bank as a specific habitats is due to characteristic species and
proportions in their distribution.
Gradient analyses by using classification method Twinspan, and ordination methods in
CANOCO, reveal the main regularities in distribution of ground beetles species and local
associations according to the general ecological gradient. The decisive environmental factors
for ground beetles are humidity, vegetation, soil, light, which are often altered by human
interventions. Anthropogenic changes in the natural course of habitat succession could be
registered by changes in the structure of ground beetles fauna and communities. An attempt has
been made in this dissertation. Standardization of information collected for ground beetles and
approach to the processing and interpretation of results from the different system classifications
and ecological analyses is the basis for creating a modern database serving the practical aspects
in the field of applied ecology.
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